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Φ ά λ ο υ ν  Ν τ ά φ α  –  Δ ι α λ έ ξ ε ι ς  π ά ν ω  σ τ ο ν  Ν ό μ ο  τ ο υ  Φ ο  
Διδάσκοντας τον Φα στο Συνέδριο στον Καναδά 

(23 Μαΐου 1999, Τορόντο, Καναδάς) 

Λι Χονγκτζί 
 
 
Χαιρετισμούς σε όλους! Το διάλειμμα ίσως ήταν πολύ μικρό. Μερικοί μπορεί να έχουν μόλις 
τελειώσει το μεσημεριανό τους γεύμα, και μερικοί δεν έχουν επιστρέψει ακόμα στην αίθουσα 
συνεδρίου. Άκουσα ότι μερικοί μαθητές θα έφευγαν λίγο μετά τις 4μμ, έτσι συνεχίσαμε το 
συνέδριο κάπως νωρίς. 
 
Φαίνεται σαν έχουμε σχηματίσει μια συνήθεια όπου πριν το τέλος κάθε συνεδρίου ζητείται από 
τον Δάσκαλο[1] να απαντήσει ερωτήσεις. Σήμερα υπενθυμίζω σε όλους σας ότι συχνά μπορεί να 
υπάρχει αυτό το είδος συνεδρίου σε διαφορετικές περιοχές, όμως δεν είναι δυνατό να παρευρεθώ 
στο καθένα από αυτά. Σας το λέω αυτό εκ των προτέρων. Μερικές φορές με προσκαλείτε, αλλά 
μπορεί να μην είμαι σε θέση να παρευρεθώ. Εφόσον ο Φα έχει διδαχτεί ήδη στον καθένα, στην 
πραγματικότητα όσο ασκείτε καλλιέργεια, θα ξέρετε τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που 
απαντώ. Συχνά η πλειοψηφία των ερωτήσεων εγείρεται είτε από τους νέους μαθητές ή από 
εκείνους που είναι «κολλημένοι» σε ένα επίπεδο ενώ υπομένουν δοκιμασίες. Κατά την άποψή 
μου, εφόσον καταβάλλετε μια συντονισμένη προσπάθεια να καλλιεργηθείτε, οποιοδήποτε 
πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί και θα καταλάβετε τελικά όλα εκείνα τα πράγματα που για κάποιο 
διάστημα δεν καταλαβαίνατε. Το συνέδριο ανταλλαγής εμπειριών που έχουμε εδώ σήμερα άρχισε 
και οργανώθηκε από τους μαθητές επειδή η καλλιέργεια είναι κάτι που εσείς κάνετε για τον εαυτό 
σας - δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε οποιαδήποτε θέματα μορφής. Ειδικά εφόσον πολλοί μαθητές 
δεν μπορούν να με δουν και πρέπει να είμαι υπεύθυνος για εσάς, λέω σε όλους σας ότι πρέπει να 
πάρετε τον Φα ως δάσκαλο. Εάν διαβάζετε το βιβλίο περισσότερο και μελετάτε τον Φα 
περισσότερο, οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί. (Χειροκροτήματα) Εφόσον είμαι εδώ 
σήμερα, όμως, θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. 
 
Επιτρέψτε μου να κάνω ένα αίτημα πρώτα. Κάποιοι από εσάς είναι νέοι μαθητές που 
παρευρίσκονται σε συνέδριο ανταλλαγής εμπειριών για πρώτη φορά, έτσι μπορεί να έχετε πολλές 
ερωτήσεις. Στην πραγματικότητα, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας όλες γράφονται στο βιβλίο. 
Δεν είναι εύκολο για τους μαθητές να οργανώσουν ένα συνέδριο και να με έχουν να δω μαθητές 
στα συνέδρια. Επιπλέον, ο χρόνος είναι περιορισμένος. Οι ερωτήσεις που εσείς [οι νέοι μαθητές] 
κάνετε είναι σίγουρο να είναι στο πολύ αρχικό επίπεδο. Μερικές ερωτήσεις μπορεί να οφείλονται 
στο γεγονός ότι δεν έχετε καταλάβει ακόμα το Φάλουν Ντάφα καθόλου. Οι ερωτήσεις σας θα 
απαντηθούν εάν διαβάσετε το βιβλίο. Εφόσον ο χρόνος είναι πολύτιμος θα αναφέρω μόνο τα 
ζητήματα που έχετε αντιμετωπίσει στην καλλιέργεια. Επιπλέον, κάποιοι από εσάς δίνουν πολλή 
προσοχή στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία και μπορεί να θέλουν να θέσουν ερωτήσεις για 
αυτό ή κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τις θέσετε αυτές επειδή δεν ασχολούμαι με τα θέματα 
της συνηθισμένης ανθρώπινης κοινωνίας καθόλου. Έχετε δει ξεκάθαρα ότι προς το παρόν είμαι 
υπεύθυνος μόνο για τους καλλιεργητές. Δεν εμπλέκομαι σε τίποτα εκτός από την καλλιέργεια και 
δεν θα απαντήσω στις ερωτήσεις έξω από το πεδίο της καλλιέργειας. Εντάξει, τότε, επιτρέψτε μου 
να αρχίσω να απαντώ στις ερωτήσεις σας. 
 
Ερώτηση: Ένας μαθητής υπομένει δοκιμασίες για μια μεγάλη χρονική περίοδο και δεν μπορεί ακόμα 
να τις ξεπεράσει. Θα έπρεπε να του το επισημάνουμε ή θα πρέπει να τον αφήσουμε να το καταλάβει 
ο ίδιος μέσω της μελέτης του Φα; 
 
 
Δάσκαλος: Εφόσον έχετε βρεί την αιτία που τον απέτρεψε από το να προχωρήσει, γιατί δεν του 
την επισημαίνετε; Δεν θα πρέπει να είναι πρόβλημα εάν του το πείτε ευγενικά. Είναι επειδή 
φοβάστε λίγο μην αναστατωθεί με εσάς; Όμως, η κακή συμπεριφορά εκείνου του ατόμου δεν θα 
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ήταν μια τέλεια ευκαιρία για εσάς να καλλιεργηθείτε; Δεν πειράζει ακόμα κι αν δεν καταλάβει τι 
είπατε - δεν πρέπει αυτό το συναίσθημα (τσινγκ) ενός καθημερινού ατόμου να εγκαταλειφθεί; 
Πρέπει να του πείτε εάν βλέπετε ένα πρόβλημα. Μερικοί άνθρωποι απλά δεν μπορούν να 
προχωρήσουν αφότου κολλήσουν σε ένα ορισμένο επίπεδο. Όσο περισσότερο καθυστερεί σε 
εκείνο το επίπεδο, τόσο λιγότερο διαβάζει το βιβλίο, και τόσο περισσότερο ξεχνά να προχωρήσει 
προς τα πάνω επιμελώς. Τότε όσο μεγαλύτερη αυτή η δοκιμή ή δοκιμασία γίνεται, τόσο 
πιθανότερο ότι θα ταλαντεύεται σε σημείο όπου δεν μπορεί τελικά να καλλιεργηθεί άλλο. Αυτό το 
είδος προβλήματος θα είναι πάντα εκεί από την αρχή έως το τέλος. Η καλλιέργεια είναι ένα πολύ 
σοβαρό θέμα. Δεν μπορεί να γίνει απρόσεκτα στο ελάχιστο. Δεν μπορείτε ποτέ να φθάσετε σε ένα 
επίπεδο εκτός αν ανταποκρίνεστε στα πρότυπα για εκείνο το επίπεδο. Σαν μέσο, καθημερινό 
άτομο θέλετε να φθάσετε στην Ολοκλήρωση και να είστε τόσο ιεροί όσο ένα μεγάλο φωτισμένο 
ον, αλλά πώς μπορεί αυτό να είναι δυνατόν εάν δεν έχετε μια σαφή κατανόηση αυτού του 
ζητήματος και ούτε καν μπορείτε να αντιληφθείτε τη σημαντικότητά του; 
 
Ερώτηση: Υπάρχουν πολλές όμορφες απεικονίσεις στο βιβλίο Χονγκ Γιν. Σύμφωνα με το Τζούαν 
Φάλουν ο κύκλος γύρω από το σώμα ενός Φο αντιπροσωπεύει τη θέση επίτευξης εκείνου του Φο. Τι 
αντιπροσωπεύει τότε ένας κύκλος γύρω από το κεφάλι ενός Φο; Γιατί υπάρχουν περισσότεροι από 
έναν κύκλο γύρω από το κεφάλι και το σώμα ενός Φο; 
 
Δάσκαλος: Οι εικόνες του Φο που έχετε δει στους ναούς ή σε αρχαίες τοιχογραφίες είναι συχνά 
τα έργα των καθημερινών ανθρώπων. Όμως, μερικές από τις εικόνες είναι πολύ κοντά στην 
πραγματικότητα, και απεικονίζουν κατά το μάλλον ή ήττον την εικόνα ενός Φο ή ενός Θεού. Γιατί 
είναι αυτό έτσι; Όλοι ξέρετε ότι στην σύγχρονη κοινωνία η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων 
έχει μορφοποιηθεί από την σύγχρονη ιδεολογία, και δεν πιστεύουν σε τίποτα που δεν έχει 
ανιχνευθεί από τις επιστήμες. Ως εκ τούτου, έχουν παγιδεύσει τους εαυτούς τους σε μια 
σφραγισμένη κατάσταση, έτσι είναι όλο και λιγότερο πιθανό να δουν τις πραγματικές καταστάσεις 
που η επιστήμη δεν ήταν σε θέση να ανακαλύψει. Όμως εκείνα τα υπερφυσικά φαινόμενα μπορεί 
κάλλιστα να αποκαλυφθούν. Όποτε εμφανίζονται ή παρουσιάζονται στο κοινό, συχνά θεωρούνται 
ως άγνωστα φαινόμενα ή φυσικά φαινόμενα, ή ανεξήγητα, και αυτό είναι το τέλος της ιστορίας. 
Δεν τολμούν να τα αγγίξουν, πόσο μάλλον να τα εξετάσουν. Εάν τα εξετάσει κάποιος, εκείνοι που 
θεωρούν τον εαυτό τους μέρος των καθιερωμένων επιστημών θα εγερθούν και θα αντιταχθούν σε 
αυτό, το οποίο καθιστά τους ανθρώπους πιο απρόθυμους να πιστέψουν σε αυτό. 
 
Όπως ξέρετε, είτε είναι Καθολικισμός, Χριστιανισμός, ή Βουδισμός, στην αιχμή του σχεδόν κάθε 
μέλος της κοινωνίας πίστευε σε αυτό. Όταν ο καθένας πίστευε στην ύπαρξη των Θεών, ένα 
αποτέλεσμα ήταν ότι η νοοτροπία του αθεϊσμού ξεπεράστηκε, και ήταν εύκολο για τα ανθρώπινα 
όντα να δουν την αληθινή εμφάνιση του σύμπαντος και τις εικόνες των Θεών. Αυτή είναι μια 
αρχή του σύμπαντος: Η πίστη έρχεται πριν δείτε. Όσο περισσότερο δεν πιστεύετε, τόσο λιγότερο 
θα σας αφήσει να δείτε. Αυτό στην πραγματικότητα προκαλείται από τον μη ορθό νου σας. Σε 
μερικές πολύ παλαιές εκκλησίες, και ιδιαίτερα στα παλάτια στο Παρίσι είδα μερικά έργα 
ζωγραφικής με εικόνες ουράνιων παραδείσων και θεϊκών όντων, που φάνηκαν αληθινά πολύ 
κοντά στην πραγματικότητα, πολύ παρόμοια με το πραγματικό. Αυτό ισχύει επίσης με τα έργα 
ζωγραφικής των εικόνων των Φο στους παλαιούς κινεζικούς ναούς. [Μπορεί να σκέφτεστε] «Πώς 
μπόρεσαν τα ανθρώπινα όντα να ζωγραφίσουν κάτι τέτοιο; Πώς μπόρεσαν τα ανθρώπινα όντα να 
ξέρουν ότι οι Φο έμοιαζαν έτσι;» Στην εποχή όπου ο καθένας πίστευε στα θεϊκά όντα, πολλοί 
άνθρωποι ήταν σε θέση να τα δουν. Εκείνοι που μπορούσαν να δουν ήταν άνθρωποι διάφορων 
επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνών. 
 
Μεταξύ των μαθητών του Ντάφα που κάθονται εδώ σήμερα υπάρχουν ζωγράφοι, γλύπτες, και 
άνθρωποι με διάφορες ειδικότητες. Μόλις ένας καλλιτέχνης δει μια εικόνα για ένα κλάσμα του 
δευτερολέπτου, μπορεί να ζωγραφίσει αυτό που είδε. Κατά τη διάρκεια της ακμής των θρησκειών, 
υπήρχαν πολλοί αφιερωμένοι θρησκευτικοί οπαδοί που ήταν επίσης καλλιτέχνες, έτσι ήταν σε 
θέση να συλλάβουν αυτού του είδους τις εικόνες. Όσον αφορά τα έργα ζωγραφικής των Φο που 
βρέθηκαν στην Άπω Ανατολή, πώς μπορούσαν οι άνθρωποι να ξέρουν πώς έμοιαζαν οι Φο; Πώς 
μπορούσαν να ξέρουν ότι Φο φορούσαν κίτρινη κασάγια [2] και είχαν μπλε μαλλιά; Η απάντηση 
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είναι ότι μερικοί άνθρωποι ήταν σε θέση να τα δουν αυτά. Έως ότου φθάσετε σε εκείνο το 
επίπεδο, δεν θα παρουσιαστούν οι αληθινές εικόνες. Οι εικόνες που οι άνθρωποι έβλεπαν ήταν 
συνήθως αυτές που μπορούσαν να δουν από το κάθε επίπεδό τους. Ας πούμε, παραδείγματος 
χάριν, ότι ένα άτομο είδε ουράνιους παραδείσους και θεότητες. Και ένα άλλο άτομο είδε θεότητες 
και ουράνιους παραδείσους. Όμως οι εικόνες που είδαν είναι πολύ πιθανόν να μην είναι οι ίδιες. 
Δηλαδή, κανένας από εσάς δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Κανένας από εσάς που κάθεστε εδώ δεν 
είναι στο ίδιο νοητικό επίπεδο. Η αλήθεια του σύμπαντος είναι πολύ περίπλοκη. Τα διαφορετικά 
μεγέθη των σωματιδίων έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικές διαστάσεις· μια μικρή διαφορά το 
κάνει ένα άλλο επίπεδο σωματιδίου. Οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των διαφορετικών 
σφαιρών και επιπέδων είναι επίσης πολύ περίπλοκες· μια μικρή υπέρβαση θα το ωθήσει σε ένα 
διαφορετικό επίπεδο. Έτσι όταν βλέπετε έναν Φο πριν φθάσετε στο επίπεδο ενός Φο, αυτό που 
σας αποκαλύπτει είναι μόνο εικόνες που μπορείτε να δείτε από το επίπεδό σας. 
 
Τι σημαίνει το φωτοστέφανο πίσω από το σώμα ενός Φο; Ένας Φο, στην πραγματικότητα, έχει 
ένα τεράστιο ενεργειακό πεδίο γύρω από το σώμα του. Όταν μίλησα για την Τοποθέτηση του 
Μυστηριώδους Περάσματος (Σουανγκουάν Σεγουέι), εξήγησα την προέλευση και την ανάπτυξή 
του. Στην αρχή λαμβάνει τη μορφή ενός μυστηριώδους περάσματος. Αργότερα, με το που 
επιστρέψει στη θέση του, το μυστηριώδες πέρασμα επεκτείνεται βαθμιαία μέσα στο ανθρώπινο 
σώμα και μεγαλώνει μαζί με την ανάπτυξη του Άφθαρτου Διαμαντένιου Σώματος. Τελικά, όταν 
εκείνο το σώμα του Φο - δηλαδή το θεϊκό σώμα που έχει καλλιεργήσει - αναπτύσσεται τόσο όσο 
το δικό του φυσικό σώμα, το μυστηριώδες πέρασμα θα έχει επεκταθεί έξω από το σώμα του. 
Συγχρόνως, καλύπτει μια περιοχή ελαφρώς μεγαλύτερη από το σώμα του. Το αποκαλώ παράδεισο 
του Φο, τον δικό του παράδεισο, που είναι πολύ πλούσιος, γεμάτος με όλα, και είναι σε θέση να 
παρέχει οτιδήποτε θέλει. Τότε σκεφτείτε το, ο καθένας: Εάν παίρνει οτιδήποτε θέλει, οι σκηνές 
που εκδηλώνει θα πρέπει να είναι μεγαλειώδεις, μεγαλοπρεπείς, και θαυμάσιες πέρα από κάθε 
περιγραφή. Τα έχει όλα, από τον μικρόκοσμο ως τον μακρόκοσμο. Έτσι οι εικόνες φαίνονται 
πάντα πολύ λαμπρές, εκθαμβωτικές, και όμορφες όταν τις βλέπετε. Μερικοί από εσάς έχετε δει το 
σχέδιο κάτι σαν ένα πλοίο πίσω από ένα άγαλμα ενός Φο (αυτό το είδος εικόνας παρουσιάζεται 
πίσω από το άγαλμα ενός όρθιου Φο). Στην πραγματικότητα αυτό που έχετε δει είναι η εικόνα της 
θέσης επίτευξης ενός Φο. Αλλά εάν δεν φθάσετε στο επίπεδο του Ταθαγκάτα, δεν μπορείτε να 
δείτε πλήρως την αληθινή εικόνα ενός Φο. Αυτό θα είναι όλο που θα μπορείτε να δείτε. 
 
Η πραγματική μορφή ύπαρξης αυτού του πεδίου δεν μπορεί να ζωγραφιστεί από τα ανθρώπινα 
όντα χρησιμοποιώντας πινέλο, καθώς τα ανθρώπινα όντα δεν έχουν τέτοια χρώματα. Όλα τα 
χρώματα σε αυτόν τον κόσμο αποτελούνται από σωματίδια μορίων. Τα πάντα αυτής της 
ανθρώπινης διάστασης αποτελούνται από σωματίδια μορίων, και έτσι είναι τα χρώματα των 
χρωστικών ουσιών αυτού του κόσμου. Όμως τα χρώματα των χρωστικών ουσιών των διαστάσεων 
των Φο αποτελούνται από περισσότερα μικροσκοπικά σωματίδια. Χωρίς εκείνα τα χρώματα είναι 
αδύνατο να ζωγραφιστούν. Όταν τα ανθρώπινα όντα το βλέπουν σκέφτονται: «Ώω, αυτό είναι 
θαυμάσιο! Αυτή η σκηνή είναι τόσο θαυμάσια!» Συνήθως αισθάνονται έτσι. Τι τότε 
αντιπροσωπεύει το φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι ενός Φο; Στην πραγματικότητα 
αντιπροσωπεύει την σοφία ενός Φο ή ενός Θεού· ακτινοβολεί από την σοφία στον νου τους. 
Αυτός ο νους για τον οποίο μιλώ είναι τελείως διαφορετική έννοια από τον εγκέφαλο για τον 
οποίο τα ανθρώπινα όντα μιλούν, επειδή ο νους για τον οποίο μιλώ είναι ο νους του αληθινού σας 
εαυτού. Αποτελεί την πραγματική πηγή των σκέψεων και προθέσεών σας. Ένας ανθρώπινος 
εγκέφαλος, μολοταύτα, δεν είναι τίποτα περισσότερο από το φυσικό μέρος της ολόκληρης 
ύπαρξής σας σε αυτό το ανθρώπινο επίπεδο. Είναι το πιο ρηχό και τελείως διαφορετικό από τον 
ανθρώπινο νου. Ωστόσο όταν ένα άτομο εκφράζει κάτι, οι σκέψεις του διαβιβάζονται μέσω του 
ανθρώπινου εγκεφάλου του. Φυσικά υπάρχουν πολλές άλλες μορφές εκδήλωσης ενός Φο· είναι 
πολυάριθμες. 
 
Ερώτηση: Βλέποντας τις προσκολλήσεις των άλλων μαθητών, συχνά σκέφτομαι ότι θα τις 
συνειδητοποιήσουν και θα διορθώσουν τον εαυτό τους μετά από κάποιο διάστημα. Όμως εάν η 
κατάσταση εξακολουθεί, μπορεί να δημιουργήσει έναν αρνητικό αντίκτυπο στη βελτίωση των 
ασκουμένων ως σύνολο; 
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Δάσκαλος: Δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στην καλλιέργεια των άλλων ανθρώπων. Αυτό 
είναι μόνο η προσωπική του κατάσταση. Αλλά επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα: Όταν 
ο Δάσκαλος βλέπει τις προσκολλήσεις ενός ατόμου, σας τις εκθέτει σκόπιμα και σας αφήνει να τις 
δείτε έτσι ώστε να μπορείτε να τις επισημάνετε σε εκείνο το άτομο. Θα του πείτε τότε για αυτές; 
Εφόσον ο καθένας σας καλλιεργεί Τζεν-Σαν-Ρεν, πρέπει να είστε καλό άτομο σε κάθε περίσταση. 
Εάν βλέπετε τις ανεπάρκειές του και βλέπετε όταν δεν μπορεί να προχωρήσει προς τα πάνω, γιατί 
να μην του τις επισημάνετε ευγενικά; Φυσικά, υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις σε 
διαφορετικά επίπεδα καλλιέργειας. Οι μαθητές όλοι θα έχουν διαφορετικές εκδηλώσεις σε 
διαφορετικά επίπεδα. Χειριστείτε κάθε συγκεκριμένη κατάσταση όπως νομίζετε ότι ταιριάζει. 
 
Ερώτηση: Ονειρεύομαι πολύ, αλλά δεν μπορώ μερικές φορές να καθορίσω εάν τα όνειρά μου είναι 
υποδείξεις από τον Δάσκαλο, γεγονότα από προηγούμενες ζωές, μελλοντικά γεγονότα, ή σκηνές από 
άλλες διαστάσεις. 
 
Δάσκαλος: Όσον αφορά τα όνειρα, τα έχω εξηγήσει πολύ σαφώς. Στο παρελθόν, κανένας δεν 
μπορούσε σαφώς να εξηγήσει τι ήταν τα όνειρα, έτσι κατέβαλα πρόσθετη προσπάθεια να εξηγήσω 
αυτό το θέμα σε εσάς. Ένα ανθρώπινο ον έχει διάφορες ψυχές, και η ίδια η ύπαρξή του έχει επίσης 
διάφορες ζωντανές οντότητες των διαφόρων μορφών. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο, έτσι κανένας 
δεν μιλά για αυτό. Αλλά όταν η ακόλουθη κατάσταση εμφανίζεται δεν είναι όνειρο: Όταν η 
επιφανειακή συνείδηση του σαρκικού σώματός σας είναι ασυναίσθητη, στην ξεκούραση, ή σε 
κατάσταση ηρεμίας στον διαλογισμό, βλέπετε μια σκηνή από μια άλλη διάσταση, ή είστε 
πράγματι σε επαφή με ζωές από μια άλλη διάσταση. Αυτή η εμπειρία είναι εξαιρετικά 
πραγματική. Δεν είναι ένα όνειρο, αλλά μια πραγματική εμπειρία. Το κάρμα σκέψης στο μυαλό 
σας ή οι διάφορες αντιλήψεις σας μπορεί επίσης να απεικονίσουν διαφορετικά πράγματα στο 
μυαλό σας ενώ κοιμάστε. Αυτό δεν είναι κάτι από την κύρια συνείδησή σας (τζου γίσι), έτσι δεν 
χρειάζεται καθόλου να ασχοληθείτε με αυτό. 
 
Ερώτηση: Πώς μπορεί κάποιος χωρίς μόρφωση να καταλάβει το Φάλουν Ντάφα πλήρως; Μπορεί 
να καλλιεργηθεί στην Ολοκλήρωση; 
 
Δάσκαλος: Οι άνθρωποι χωρίς οποιαδήποτε μόρφωση μπορούν σίγουρα να καταλάβουν τον 
Ντάφα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα αυτού στην Κίνα. Πολλοί ηλικιωμένοι Κινέζοι βίωσαν 
πολύ φτωχές συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας τους. Δεν μπορούσαν να 
αντέξουν οικονομικά την μόρφωση, έτσι πολλοί είναι αναλφάβητοι. Διαπίστωσα ότι αυτοί οι 
άνθρωποι δεν έχουν μείνει καθόλου πίσω κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καλλιέργειας, και 
έχουν καλλιεργηθεί ακόμη και πολύ καλά. Ειδικά κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, τα αγνά 
μυαλά τους μπορούν να κάνουν θαύματα όταν διαβάζουν τα βιβλία του Ντάφα. Η ακλόνητη πίστη 
τους στον Φα κερδίζει ακόμη και το θαυμασμό των Φο, Τάο, και Θεών που είναι πίσω από το 
περιεχόμενο του Ντάφα. Έχουν υπάρξει πολλά θαύματα αυτού του είδους. 
 
Ας πούμε, παραδείγματος χάριν, ότι υπάρχει ένα άτομο που δεν μπορεί να διαβάσει, και όμως 
βλέπει ότι όλοι οι άλλοι ασκούμενοι προχωρούν, διαβάζουν τα βιβλία, ή ακόμα και 
απομνημονεύουν τον Φα. Σκέφτεται, «δεν μπορώ ούτε λέξη να διαβάσω. Τι μπορώ να κάνω;» 
Ανησυχεί βαθιά. Οι ορθές σκέψεις του είναι πραγματικά από την αληθινή καρδιά του. Πολλοί 
άνθρωποι σε αυτήν την κατάσταση μελετούν πολύ σκληρά και διαπιστώνουν ότι βαθμιαία είναι 
ικανοί να διαβάσουν. Έχουν υπάρξει πολλά παραδείγματα αυτού. Ένας μαθητής που δεν ήταν 
ικανός να διαβάσει ήταν πολύ ανήσυχος. Ξανά και ξανά, αναρωτιόταν, «Τι πρέπει να κάνω;» Τον 
πήρε ο ύπνος με το κεφάλι του πάνω στο βιβλίο. Όντας μισοκοιμισμένος και μισοξυπνητός 
διαπίστωσε ότι όλοι οι χαρακτήρες στο βιβλίο έγιναν χρυσοί και η κάθε λέξη πέταξε μέσα στο 
μυαλό του. Αφότου ξύπνησε, μπορούσε να διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο, και όμως δεν είχε ποτέ 
οποιαδήποτε μόρφωση. Ένα άτομο που δεν ήξερε ακόμη και πώς να γράψει το όνομά του 
μπορούσε τώρα να διαβάσει κάθε λέξη στο Τζούαν Φάλουν. Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ κοινό, 
όμως δεν μπορεί να αποκτηθεί μέσω επιδίωξης. Δεν μπορείτε να σκεφτείτε ότι αφού αυτό το είδος 
πράγματος έχει συμβεί, μπορείτε επίσης να το δοκιμάσετε. Σε εκείνη την περίπτωση θα το κάνετε 
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αυτό με πρόθεση ή προσκόλληση. Στην περίπτωσή του, δεν σκεφτόταν να αποκτήσει τίποτα. 
Απλά αληθινά ανησύχησε γιατί δεν ήταν σε θέση να λάβει τον Φα. Η καρδιά του ήταν 
διαφορετική. Γι' αυτό είπα ότι όταν μελετάτε τον Φα με έναν αληθινό και ορθό νου, η 
αποφασιστικότητά σας είναι αξιοσημείωτη. Ακόμη και οι Θεοί θα σκεφτούν ότι η 
αποφασιστικότητά σας είναι πραγματικά αξιοσημείωτη, και έτσι θαύματα μπορούν να συμβούν. 
 
Φυσικά, η αγγλική εκδοχή του Τζούαν Φάλουν έχει την ίδια επίδραση [όπως η Κινέζικη]. Και 
αυτό είναι αλήθεια όχι μόνο για την Αγγλική μετάφραση· το ίδιο πράγμα ισχύει για όλες τις 
εκδόσεις σε άλλες γλώσσες. Είναι απλά ότι αυτός ο Φα δεν έχει αναγνωριστεί ευρύτερα σε άλλα 
έθνη, έτσι ένα περιβάλλον καλλιέργειας δεν έχει αναπτυχθεί όπως αυτό τώρα στην Κίνα. Οι 
άνθρωποι στην Κίνα έχουν μια σχετικά βαθιά κατανόηση του Ντάφα, έτσι ένα περιβάλλον 
καλλιέργειας έχει διαμορφωθεί στο οποίο μπορούν να οδηγηθούν στο να προχωρήσουν προς τα 
πάνω. 
 
Ερώτηση: Είναι απαραίτητο για ένα άτομο να αφήσει τη θρησκεία του προτού μπορέσει να ασκήσει 
Φάλουν Ντάφα; 
 
Δάσκαλος: Όσον αφορά τις θρησκείες, έχω μιλήσει για αυτό το θέμα πολλές φορές. Δεν αντιλέγω 
στην εξάσκησή σας οποιασδήποτε θρησκείας. Η δική μας δεν είναι μια θρησκευτική οργάνωση, 
έτσι μην μας θεωρείτε έτσι. Αλλά σας λέω επίσης μια αρχή: Η καλλιέργεια είναι ένα πολύ σοβαρό 
ζήτημα. Η άσκηση μιας θρησκείας είναι καλλιέργεια. Είναι απολύτως καλλιέργεια. Εάν θέλετε να 
καλλιεργήσετε αυτό και να καλλιεργήσετε εκείνο συγχρόνως, τότε τι ακριβώς καλλιεργείτε 
πραγματικά; Δεν μπορείτε να επιτύχετε την Ολοκλήρωση σε έναν τρόπο καλλιέργειας επειδή δεν 
ασκήσατε μόνο έναν τρόπο καλλιέργειας. Έτσι, λέω σε όλους σας ότι εξαρτάται από εσάς να 
επιλέξετε τι να καλλιεργήσετε. Αλλά, σας λέω επίσης ότι πρέπει να ακολουθήσετε μόνο έναν 
τρόπο καλλιέργειας. Μόνο ακολουθώντας έναν τρόπο καλλιέργειας μπορείτε να επιτύχετε την 
Ολοκλήρωση· διαφορετικά, δεν μπορείτε ποτέ να επιτύχετε την Ολοκλήρωση. Αυτά είναι όλα όσα 
θα πω για αυτό. 
 
Εφόσον το θέμα της θρησκείας έχει προκύψει, θα επιθυμούσα να πω λίγα περισσότερα λόγια. 
Μπορεί να υπάρχουν δημοσιογράφοι εδώ οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί για αυτό το θέμα. Έχω πει 
ότι δεν είμαστε μια θρησκευτική οργάνωση. Το συνέδριο που έχουμε εδώ άρχισε αποκλειστικά 
και οργανώθηκε εθελοντικά από τους μαθητές. Εφόσον κάνουν τις ασκήσεις μαζί και είναι όλοι 
τοπικοί μαθητές εδώ στον Καναδά, ήθελαν απλά να μοιραστούν τις εμπειρίες τους ο ένας με τον 
άλλον. Ασκούμενοι σε άλλες περιοχές έχουν κάνει το ίδιο πράγμα. Όλοι έχουν προσφερθεί 
εθελοντικά να κάνουν ό,τι μπορούσαν. Μερικοί πήγαν να νοικιάσουν αίθουσα συνεδρίασης· 
μερικοί ήταν υπεύθυνοι για τη συλλογή των εγγράφων [ανταλλαγής εμπειριών]· μερικοί έκαναν 
αυτό και άλλοι έκαναν άλλο - έτσι έγινε αυτό το συνέδριο. Ο Ντάφα δεν μοιάζει με μια 
θρησκευτική οργάνωση σε μορφή. 
 
Μια θρησκευτική οργάνωση έχει έναν χώρο λατρείας ή, εάν δεν έχει έναν χώρο λατρείας, έχει 
κάποιο είδος περιβάλλοντος, σχετικό τόπο, ή γραφείο. Εμείς δεν έχουμε οποιοδήποτε από αυτά. Ο 
καθένας μας είναι μέλος της κοινωνίας και έχει μια δουλειά· κάνουμε αυτό που πρέπει να 
κάνουμε. Είναι απλά ότι μελετάμε, καλλιεργούμαστε, και κάνουμε τις ασκήσεις στον ελεύθερο 
χρόνο μας. Είμαστε όλοι έτσι, ώστε δεν είναι καν κοντά στο να είναι μια θρησκευτική οργάνωση. 
Δεν έχουμε ούτε υπηρεσίες λατρείας ούτε θρησκευτικούς κανόνες, όπως εκείνους στον Βουδισμό. 
Στις θρησκευτικές οργανώσεις, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε, 
και εάν δεν ακολουθείτε εκείνους τους κανόνες, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Δεν έχουμε κανένα από 
αυτά τα πράγματα εδώ. Μπορείτε να έρθετε και να φύγετε όπως επιθυμείτε, και κανένας δεν σας 
διευθύνει ή σας περιορίζει. Οι ευθύνες που αναλαμβάνουν οι μαθητές που ασκούν καλλιέργεια 
δεν αντανακλώνται σε αυτήν την διάσταση των καθημερινών ανθρώπων. Έτσι γιατί να 
ενοχληθούν όντες προσκολλημένοι στις τυπικότητες των καθημερινών ανθρώπων; Ο Ντάφα δεν 
έχει καθόλου τυπικότητες, έτσι πώς μπορείτε να τον αποκαλέσετε θρησκευτική οργάνωση; Δεν 
έχουμε έναν κατάλογο μελών που περιέχει ονόματα και διευθύνσεις. Δεν το έχουμε αυτό. Αντ' 
αυτού, μερικοί ασκούμενοι εξυπηρετούν τους άλλους εθελοντικά. Παραδείγματος χάριν, ένας 
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μαθητής θα συστηθεί και θα πει ότι όποιος θέλει να μάθει τις ασκήσεις μπορεί να πάει με αυτόν. 
Θέλει να κάνει κάτι για τους άλλους, και τα κάνει όλα εθελοντικά. Ακόμα, μερικοί άνθρωποι δεν 
μπορούν να καταλάβουν και θα το αποκαλέσουν θρησκευτικό. Για αυτούς τους ανθρώπους, όλα 
είναι αίρεση ή λατρεία εκτός από τις θρησκείες που αναγνωρίστηκαν ευρέως στο παρελθόν. Έτσι, 
λένε ότι είστε μέρος μιας λατρείας. Τι είναι λατρεία; Η δική μας δεν είναι θρησκευτική σε μορφή, 
πόσο μάλλον λατρευτική. Ο καθένας ξέρει ότι μια λατρεία έχει τα ακόλουθα γνωρίσματα: 
Συσσωρεύουν πλούτο με άδικα μέσα, εξαπατούν τους ανθρώπους, ή οδηγούν τους ανθρώπους να 
κάνουν κακές πράξεις. Δεν είναι ορθοί· αυτά είναι κακά. Αυτό που κάνουμε εμείς, σε αντίθεση, 
είναι το να ζητάμε όλους σας να καλλιεργηθείτε και να είστε καλοί. Πρέπει να σκέφτεστε τους 
άλλους όταν κάνετε πράγματα και να κάνετε τη δουλειά σας καλά οπουδήποτε εργάζεστε. Πρέπει 
να είστε καλό άτομο στα μυαλά των άλλων. Όταν σας ζητώ να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα, 
είναι αυτό λατρευτικό; Δεν σας έχω ζητήσει να κάνετε τίποτα άλλο εκτός από αυτά τα πράγματα. 
Έχω μόνο ζητήσει όλους σας να τα πάτε καλύτερα, να είστε καλό άτομο, ή ακόμα και καλύτερο 
άτομο. Σας ζητώ να είστε ακόμα καλύτεροι και από ένα καλό συνηθισμένο άτομο. Θα γίνετε 
τελικά εξαιρετικό άτομο, και θα φθάσετε στην Ολοκλήρωση. 
 
Ερώτηση: Είμαι Καθολικός και πάντα αισθάνομαι ότι οι προσευχές μου παίρνουν απάντηση. 
Μπορώ να καλλιεργήσω το Φάλουν Ντάφα και να συνεχίσω συγχρόνως να προσεύχομαι; 
 
Δάσκαλος: Έχω το ίδιο σχόλιο: Πρέπει να ασκήσετε έναν τρόπο καλλιέργειας. Ασχέτως ποια 
εξάσκηση επιλέξετε να καλλιεργηθείτε, δεν θα παρέμβω· μπορείτε να καλλιεργηθείτε σε 
οτιδήποτε θέλετε. Αλλά σας συμβουλεύω ότι εάν θέλετε να καλλιεργηθείτε, πρέπει να επιλέξετε 
έναν μόνο τρόπο καλλιέργειας. Δεν μπορείτε να ακολουθείτε ένα πράγμα και ένα άλλο 
συγχρόνως. Σας το λέω αυτό για να είμαι υπεύθυνος προς εσάς. Εάν πιστεύετε ότι μπορείτε να 
πάτε στον ουρανό ακολουθώντας την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τότε προχωρήστε. Δεν έχω 
καμία αντίρρηση. Αφ' ετέρου, εάν πιστεύετε ότι μπορείτε να φθάσετε στην Ολοκλήρωση με την 
καλλιέργεια στο Φάλουν Ντάφα, τότε προχωρήστε και καλλιεργηθείτε. Έτσι είναι το πως βλέπω 
το ζήτημα. Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος να αναγκάσεις κάποιον να κάνει αυτό ή εκείνο. Δεν 
λειτουργεί εάν στο μυαλό σας δεν θέλετε να το κάνετε, ούτε ακόμη και σωματικά να σας 
κλειδώσουν εκεί και να σας αναγκάσουν να το κάνετε. Ποιά η ουσία εάν ο νους σας δεν είναι εκεί; 
Έτσι οι τυπικότητες, τότε, δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Λειτουργεί μόνο όταν θέλετε να το 
κάνετε εσείς οι ίδιοι. 
 
 Επ' ευκαιρία, ένας δημοσιογράφος μου έκανε μια ερώτηση πριν, λέγοντας, «Πιστεύετε αυτό που 
κάνετε είναι το πιο ορθό στον κόσμο;» Είπα ότι πράγματι πιστεύω ότι έκανα το πιο ορθό πράγμα. 
(Χειροκρότημα) Δεν συλλέγω ούτε μια πέννα από εσάς, αλλά μόνο σας δίνω πράγματα. Σίγουρα 
κάνω το πιο ορθό πράγμα! Κάνω πράγματα για το όφελός σας, έτσι ώστε να μπορείτε αληθινά να 
επιτύχετε την Ολοκλήρωση. Χωρίς καμιά αμφιβολία κάνω το πιο ορθό πράγμα. Θα επιθυμούσα 
επίσης να εκμεταλλευθώ αυτήν την ευκαιρία για να πω σε όλους σας ότι δεν αντιτίθεμαι σε 
οποιαδήποτε θρησκεία, και ιδιαίτερα εκείνες τις ορθόδοξες θρησκείες όπως ο Καθολικισμός, ο 
Χριστιανισμός, ο Ιουδαϊσμός, κ.λπ. Δεν έχω αντιταχθεί ποτέ στις θρησκείες, και αυτό 
περιλαμβάνει τον Βουδισμό. Όμως, μπορείτε να επιτύχετε την Ολοκλήρωση σε αυτές τις 
θρησκείες; Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε την Ολοκλήρωση σε αυτές τις θρησκείες; 
Αυτό είναι πραγματικά αμφισβητήσιμο. Πιστεύω ότι είναι μια καλή ιδέα να το σκεφτείτε, για 
χάριν της αιώνιας ζωής σας. Δεν φοβάμαι να σας πω ότι εάν σοβαρά ασκήσετε Φάλουν Ντάφα, θα 
σας βοηθήσω να επιτύχετε την Ολοκλήρωση. Εάν είστε τώρα σε μια διαφορετική περίσταση ή 
είστε με μια θρησκεία, εμπρός ρωτήστε τον ιερέα ή τον ιδρυτή αυτής της θρησκείας αυτήν την 
ερώτηση «Μπορείτε να με βοηθήσετε να επιτύχω την Ολοκλήρωση;» Εάν μπορεί να το κάνει 
αυτό, τότε προχωρήστε και ασκηθείτε σε εκείνο τον τρόπο καλλιέργειας. Αυτά είναι όλα που θα 
ήθελα να πω για αυτό. 
 
Ερώτηση: Υπάρχει σχέση μεταξύ συναισθηματισμού και γιουέν [3]; Είναι δυνατόν να ανεβούμε 
πάνω και πιο πέρα από τον συναισθηματισμό, αλλά είναι δυνατόν να ανεβούμε πάνω και πιο πέρα 
από το γιουέν; 
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Δάσκαλος: Ο συναισθηματισμός και το γιουέν είναι δύο διαφορετικά πράγματα, και είναι δύο 
απολύτως διαφορετικές έννοιες. Όσον αφορά τον συναισθηματισμό, το έχω κάνει ήδη πολύ 
ξεκάθαρο. Για τι ζουν τα ανθρώπινα όντα; Ζουν μόνο για τον συναισθηματισμό. Οτιδήποτε και να 
σας αρέσει και να προτιμάτε σήμερα, η ευτυχία σας, ο θυμός, η θλίψη, ή η χαρά, τι σας αρέσει να 
κάνετε ή μισείτε να κάνετε, πώς θέλετε μια δουλειά και δεν θέλετε αυτήν την άλλη δουλειά, πώς 
συμπαθείτε κάποιον αλλά αντιπαθείτε άλλον, πώς αγαπάτε κάποιον αλλά δεν αγαπάτε άλλον, ή 
πώς θέλετε ένα πράγμα αλλά δεν θέλετε ένα άλλο - όλες οι επιθυμίες σας είναι από τον 
συναισθηματισμό σας. Έτσι, τα ανθρώπινα όντα ζουν αποκλειστικά για χάριν του 
συναισθηματισμού. Εάν θέλετε να καλλιεργηθείτε, πρέπει να ανυψωθείτε πάνω και πιο πέρα από 
αυτόν τον συναισθηματισμό. Εάν δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε τον συναισθηματισμό, τότε ζείτε 
μέσα στον συναισθηματισμό. Ο συναισθηματισμός παρουσιάζεται με πολλούς τρόπους στα 
συνηθισμένα ανθρώπινα όντα. Σε οτιδήποτε είστε προσκολλημένοι, οτιδήποτε σας αρέσει, είναι 
όλα προσκολλήσεις που δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε. 
 
Τώρα ας μιλήσουμε για το «γιουέν.» Μερικοί άνθρωποι έχουν περπατήσει έως εδώ μέσα σήμερα. 
Θα σας φερθώ ως ανθρώπινο ον, ανεξάρτητα από τον σκοπό που σας έφερε εδώ - να κάνετε 
ρεπορτάζ ειδήσεων, να λάβετε τον Φα, να πάρετε κάποιες πληροφορίες, ή να ψαρέψετε ειδήσεις. 
Εφόσον έχετε περπατήσει έως εδώ μέσα, θα σας φερθώ ως ανθρώπινο ον. Είναι μόνο ότι 
υπάρχουν διαφορετικοί τύποι δουλειάς. Ακόμα κι αν είστε κατάσκοπος, έχετε ακόμα μια 
ανθρώπινη καρδιά, έτσι θα σας φερθώ ως ένα συνηθισμένο άτομο. Ο τύπος δουλειάς που κάνετε 
δεν έχει σημασία. Όλη η δουλειά στην ανθρώπινη κοινωνία δεν είναι τίποτα περισσότερο από 
δουλειά των συνηθισμένων ανθρώπων. Ήσασταν σε θέση να περπατήσετε έως εδώ μέσα και να 
ακούσετε τη διδασκαλία μου του Φα, και έχετε ειδικά ακούσει τον Νόμο του Φο. Δεν είναι αυτό 
λόγω του γιουέν; Ελπίζω ότι θα το εκτιμήσετε αυτό. Φυσικά, όταν μιλάμε για γιουέν με αυτές 
καθ΄ αυτές τις λεπτομέρειες, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι και πτυχές, επειδή το γιουέν 
είναι ένας τύπος προσχηματισμένης σχέσης. Παραδείγματος χάριν, σε μια προηγούμενη ζωή, αυτό 
το άτομο όφειλε σε ένα άλλο άτομο κάτι, ή έκανε μια κακή πράξη. Στην επόμενη ζωή οι δύο 
πρέπει να συναντηθούν πάλι· πρέπει να ξεπληρώσει αυτό που οφείλει. Αυτό είναι ένας τύπος 
γιουέν της μνησικακίας. Όμως εάν του φερθήκατε πολύ καλά στην προηγούμενη ζωή, και 
ορκίστηκε να κάνει οτιδήποτε μπορεί, γινόμενος ακόμη και το υποζύγιό σας, προκειμένου να σας 
ξεπληρώσει στην επόμενη ζωή, ίσως τότε να γίνει το υποζύγιό σας στην επόμενη ζωή. Μπορεί να 
γίνει η σύζυγός σας, ή μπορεί να γίνει ο σύζυγός σας. Ή ίσως γίνει το άτομο που σας βοηθά πολύ. 
Αυτό είναι ένα άλλο είδος σχέσης, αποκαλούμενο γιουέν της ευγνωμοσύνης. Το γιουέν που 
συνδέεται με τον Ντάφα μπορεί κάλλιστα να είναι ευγενέστερο γιουέν. Ίσως ήμασταν κάποτε 
συγγενείς ή καλοί φίλοι μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων. Οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να 
είχε επιφέρει την προκαθορισμένη σχέση έτσι ώστε να μπορούμε να εκπληρώσουμε αυτό το 
γιουέν στο μέλλον. Αυτή είναι η κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, ελπίζω να μην βλάψετε τον Ντάφα. 
Αυτό μπορεί να επιφέρει το χειρότερο είδος γιουέν. Δεν θα είστε ποτέ σε θέση να το 
ξεπληρώσετε, και όμως πρέπει να το ξεπληρώνετε για πάντα. 
 
Ερώτηση: Τα έχω πάει αρκετά καλά όταν έχω αντιμετωπίσει μεγαλύτερες δοκιμασίες, αλλά φοβάμαι 
μερικά μικρά ζώα, όπως οι γάτες και τα σκυλιά, και ακόμη και πεταλούδες και κουνούπια. 
 
Δάσκαλος: Είστε λίγο άτολμος, τότε. Το να είστε άτολμοι είναι στην πραγματικότητα ένα είδος 
προσκόλλησης, το οποίο δημιουργήθηκε από τις αντιλήψεις σας. Παραδείγματος χάριν, ίσως 
αντιπαθούσατε τα ζωύφια όταν ήσασταν μικροί. Δεν σας άρεσαν και αισθανόσασταν ακόμη και 
ότι ήταν βρώμικα όταν τα βλέπατε. Αυτή η νοοτροπία διαμορφώθηκε βαθμιαία, μέχρι που τελικά 
δεν θέλατε να τα αγγίξετε ή να τα πλησιάσετε. Φοβόσασταν να τα φέρετε κοντά σας. Αργά, 
μπορεί να γίνατε όλο και περισσότερο φοβισμένοι. Αυτό επέρχεται από μια ανθρώπινη, επίκτητη 
νοοτροπία. Στην πραγματικότητα, εκδηλώνεται ως ένας τύπος προσκόλλησης. Όμως αυτό το είδος 
προσκόλλησης διαφέρει από άλλα είδη. Όταν έχετε μια ξεκάθαρη ιδέα του τί θέλετε και πώς 
θέλετε να σας έρθει, αντανακλά ένα είδος επίκτητα διαμορφωθείσας νοοτροπίας. 
 
Ερώτηση: Στα όνειρά μου, πάντα σώζω ανθρώπους. Η κατανόησή μου είναι ότι είναι να προωθήσω 
τον Φα ώστε να υπάρξουν περισσότεροι άνθρωποι να λάβουν τον Φα. 
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Δάσκαλος: Αυτό είναι ακριβώς όπως σας είπα μόλις για το γιουέν. Μπορεί να σχετίζεται με το 
γιουέν που η δική σας ζωή καθιέρωσε στις διάφορες διαστάσεις. Όμως, αυτό δεν συσχετίζεται 
άμεσα με την καλλιέργεια και τη βελτίωσή σας. Απλά κρατηθείτε στον Ντάφα σταθερά και 
καλλιεργηθείτε. Ασχέτως τι αντιμετωπίζετε, τι βλέπετε ή τι ονειρεύεστε, απλά σταθείτε στέρεα 
στον Ντάφα. Όλα τα πράγματα που αντιμετωπίσατε, είδατε, ή ονειρευτήκατε δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από εκδηλώσεις μιας κατάστασης της καλλιέργειάς σας. Παραδείγματος χάριν, είναι 
ακριβώς όπως κάποιος που έχει πολλές υπερφυσικές ικανότητες, όμως δεν θέλει καν να τις 
δοκιμάσει ή να τις ελέγξει. Δεν θέλει να τις χρησιμοποιήσει ούτε μια φορά. Δεν αισθάνεται ότι 
έχει αυτήν την επιθυμία. 
 
Ερώτηση: Είναι αλήθεια ότι οι Φο, Τάο και Θεοί των διαφόρων επιπέδων ακολουθούν τις Κοσμικές 
αλλαγές όταν χειρίζονται τις υποθέσεις τους; 
 
Δάσκαλος: Οι επιθυμίες των μεγάλων υψηλού επιπέδου Θεών είναι το Κοσμικό κλίμα. Οι 
ενέργειες όλων των Θεών είναι οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις εκείνου του Κοσμικού κλίματος. 
Εκείνοι οι Θεοί όλοι διατηρούν τη θέληση του ουρανού. Ούτε ένα πράγμα που συμβαίνει στη 
συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία δεν είναι συμπτωματικό, έτσι ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρή 
είναι η ανθρώπινη επιθυμία, ή το τι θέλουν οι άνθρωποι να κάνουν, ή πόσο καλά έχουν 
προγραμματίσει κάτι, δεν μπορούν απλά να το επιτύχουν. Ένα έθνος, μια χώρα, ή ακόμα και ο 
πρόεδρός της μπορεί να είχαν προγραμματίσει τα πράγματα πολύ καλά, αλλά συνήθως βρίσκουν 
την ικανότητά τους να υστερεί από το να εκπληρώσουν τις επιθυμίες τους. Όσον αφορά ένα 
ανθρώπινο ον, ανεξάρτητα από αυτό που έχετε προγραμματίσει, τι θέλετε να κάνετε, ή τι 
φοβάστε, θα πάρετε αυτό που είναι να πάρετε, και δεν θα πάρετε αυτό που δεν είναι. Κατά την 
άποψή μου, όλα έχουν προκαθοριστεί. Τα ανθρώπινα όντα πραγματοποιούν μόνο τις ευθύνες τους 
σύμφωνα με αυτό που είχε προκαθοριστεί. Τότε η επόμενη ερώτηση είναι: Εφόσον είναι 
προκαθορισμένα, δεν θα έπρεπε να πάμε απλά με τη ροή των πραγμάτων τότε; Ένα ανθρώπινο ον 
είναι ακόμα ένα ανθρώπινο ον. Επειδή είναι μέσα στον λαβύρινθο, δεν το πιστεύει. Ακόμα θα 
συναγωνίζεται και θα παλεύει. Θα κάνει οτιδήποτε θέλει, και θα λάβει κάρμα από αυτά τα 
πράγματα. 
 
Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι θα κρατήσει μια ανώτερη θέση για όλη του τη ζωή, ακόμη και στον 
κάτω κόσμο; Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την εξουσία τους για να κάνουν πολυάριθμες 
καλές πράξεις στη ζωή τους. Η ύπαρξη μιας ζωής δεν είναι για χάριν του να είσαι ανθρώπινο ον, 
έτσι η ζωή σας δεν θα πάψει απλά να υπάρχει επειδή το ανθρώπινο σαρκικό σώμα σας έχει 
πεθάνει. Κατά συνέπεια, η ζωή σας συνεχίζεται ακόμα. Για αυτόν τον λόγο, εκείνα τα ανθρώπινα 
όντα που είναι σχετικά σοφά και αληθινά ευφυή θα εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές ευκαιρίες τους 
ώστε να δημιουργήσουν ακόμα καλύτερες συνθήκες για τις μελλοντικές ζωές τους. Με άλλα 
λόγια, θα κάνουν πολλές καλές πράξεις. Αφ' ετέρου, υπάρχουν ακόμα άλλοι που εκμεταλλεύονται 
τη δύναμη που έχουν για να κάνουν κακές πράξεις. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που ένα 
ανθρώπινο ον μπορεί να κάνει. Δηλαδή, όποτε κάτι συμβαίνει, το τί κάνετε ή εάν κάνετε το σωστό 
ή το λάθος πράγμα είναι δική σας επιλογή. Έτσι αυτό το είδος πράγματος υπάρχει, και τα 
ανθρώπινα όντα συμπεριφέρονται διαφορετικά σε αυτό το ζήτημα. 
 
Ερώτηση: Διορθώνοντας σημαίνει εξετάζοντας τον εσωτερικό εαυτό κάποιου. Ο σχηματισμός, 
στάση, και εκφυλισμός σημαίνουν αυτόματη διόρθωση; 
 
Δάσκαλος: Το ζήτημα του σχηματισμού, στάσης, εκφυλισμού, και της διόρθωσης δεν έχει καμία 
σχέση με την ατομική καλλιέργειά σας. Το να καλλιεργηθείτε είναι να ψάξετε τον εσωτερικό 
εαυτό σας και να ανακαλύψετε τις ανεπάρκειές σας, τις προσκολλήσεις και τις κακές σκέψεις σας, 
καθώς επίσης και να βρείτε τρόπους να καλλιεργηθείτε καλύτερα και να εγκαταλείψετε τις κακές 
σκέψεις σας. Αυτό είναι καλλιέργεια μέσα από το να ψάχνετε μέσα σας. Ο σχηματισμός, στάση, 
και εκφυλισμός είναι ένα πρότυπο που εμφανίζεται στο σύμπαν, και όταν κάτι που δεν είναι πια 
καλό χρειάζεται να διορθωθεί, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον Φα, παρά την προσωπική 
καλλιέργεια. 
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Ερώτηση: Εφόσον δεν ξέρουμε τις αρχές των πιο υψηλών επιπέδων αφότου φθάσουμε στην 
Ολοκλήρωση, μπορούμε να πέσουμε κάτω πάλι με την διάπραξη αδικιών; 
 
Δάσκαλος: Όλοι γελάνε. Με άλλα λόγια, φαντάζεστε ακόμα θέματα των φωτισμένων όντων με 
ανθρώπινες σκέψεις. Δεν θα είστε σε θέση ποτέ να το καταλάβετε με αυτόν τον τρόπο, ούτε είναι 
δυνατό. Αφότου επιτυγχάνει ένα άτομο την Ολοκλήρωση, έχει τον νου ενός Θεού, όχι αυτόν ενός 
ανθρώπου. Ο τρόπος σκέψης και η αφετηρία για τη σκέψη είναι απολύτως διαφορετικοί από 
εκείνους ενός ανθρώπινου όντος. Εκτός αυτού, το περιβάλλον και το επίπεδο που είναι μέσα είναι 
επίσης διαφορετικά, καθόλου το ίδιο πράγμα. Η έννοια της μη κατανόησης των αρχών δεν 
υπάρχει, επειδή δεν μπορείτε να φθάσετε σε εκείνο το επίπεδο εάν δεν καταλαβαίνετε τις αρχές 
εκείνου του επιπέδου. Γιατί είναι αυτό; Ξέρετε γιατί σας λέγεται να διαβάσετε τον Φα 
περισσότερο και να διαβάσετε το βιβλίο περισσότερο κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας; 
Όταν φθάνετε σε ένα ορισμένο επίπεδο, πρέπει να ξέρετε τις αρχές εκείνου του επιπέδου και τον 
Φα εκείνου του επιπέδου έτσι ώστε να μπορείτε να είστε σε εκείνο το επίπεδο. Όμως επειδή το 
ανθρώπινο σώμα σας ασκεί ακόμα καλλιέργεια θα έχετε σίγουρα ανθρώπινες σκέψεις. Δεν 
επιτρέπεται να αφεθεί ένας ανθρώπινος νους να γνωρίζει τόσες πολλές αρχές του Φα, έτσι η 
ανθρώπινη πλευρά σας δεν επιτρέπεται να ξέρει τόσο πολύ για την κατανόησή σας του Φα κατά 
τη διάρκεια της καλλιέργειας. 
 
Στο Τζούαν Φάλουν, σας διδάσκω τον Φα σε μόνο έναν γενικό τρόπο προκειμένου να ξυπνήσω 
την αληθινή συνείδησή σας. Πώς θα επιτρέπονταν στα ανθρώπινα όντα να γνωρίζουν τον 
πραγματικό Φα; Έτσι κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας μπορείτε μόνο να αισθανθείτε ότι 
καταλαβαίνετε ξαφνικά μια κατάσταση, ή ότι καταλαβαίνετε ξαφνικά μια αρχή, αλλά δεν 
μπορείτε συνήθως να την εξηγήσετε με ανθρώπινη γλώσσα. Μόλις το πείτε, δεν είναι το ίδιο 
πράγμα πλέον. Αλλά όποτε καταλαβαίνετε εκείνη την αρχή, είστε πράγματι σε εκείνο το επίπεδο. 
Επιτρέπεται μόνο να καταλάβετε γενικά για την αρχή, ένα απλουστευμένο και περιεκτικό μικρό 
κομμάτι. Εάν επιτρεπόταν σε ένα άτομο να γνωρίζει μια συγκεκριμένη, τεράστια αρχή στο σύνολό 
της, η ανθρώπινη πλευρά εκείνου του ατόμου δεν θα ήταν στο επίπεδο ενός Φο; Πώς μπορεί αυτό 
να επιτραπεί; Δεν μπορεί να επιτραπεί. Καλλιεργείστε ακόμα και έχετε ανθρώπινες 
προσκολλήσεις να εγκαταλείψετε, έτσι δεν μπορεί να γνωστοποιηθεί σε εσάς. Υπάρχει μόνο τόσο 
που επιτρέπεται να γνωρίζετε, αλλά είναι επίσης μια εκδήλωση της βελτίωσής σας. Έτσι σε 
οποιοδήποτε επίπεδο έχετε καλλιεργηθεί, θα ξέρετε τις αρχές εκείνου του επιπέδου. Στο κλάσμα 
του δευτερολέπτου που εκείνο το μέρος σας έχει ολοκληρώσει την καλλιέργεια και χωρίζεται από 
εσάς, έχει ήδη καταλάβει όλες τις αρχές εκείνου του επιπέδου. 
 
Ερώτηση: Καθώς οι παλίρροιες κοσκινίζουν την άμμο και οι άνθρωποι υποβάλλονται σε μεγάλες 
δοκιμές και δοκιμασίες, κάποιοι μπορεί να πέσουν ή να τα παρατήσουν. Εκείνον τον καιρό, θα 
έπρεπε να τους βοηθήσουμε ή να τους αφήσουμε να το χειριστούν οι ίδιοι; 
 
Δάσκαλος: Η καλλιέργεια είναι ακριβώς όπως τις παλίρροιες που κοσκινίζουν την άμμο από τον 
χρυσό. Εκείνοι που δεν μπορούν να υπομείνουν μπορεί να διαχωριστούν. Αυτό που παραμένει 
είναι ο απαστράπτων χρυσός, ο πραγματικός χρυσός που μπορεί αληθινά να επιτύχει την 
Ολοκλήρωση. Είναι απλά ότι αυτοί είναι λιγότεροι. Η καλλιέργεια είναι ένα σοβαρό θέμα, έτσι 
περνώντας από τις δοκιμές και τις δοκιμασίες ένα άτομο δεν μπορεί απολύτως να είναι απρόσεκτο 
σε μια κρίσιμη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό να δείτε ποιο βήμα παίρνει μετά και πώς τα 
κατανοεί. Εφόσον το έχετε δει, εάν μπορείτε να τον βοηθήσετε, τότε βοηθήστε. Είναι εντάξει να 
του πείτε και να τον ξυπνήσετε. Φυσικά, στην καλλιέργεια, είναι προκαθορισμένο ως το πως θα 
πρέπει να χειριστεί κάθε δοκιμασία, πώς πρέπει να εξετάσει κάθε δοκιμασία, και πώς πρέπει να 
εγκαταλείψει κάθε προσκόλληση. Εάν χάσει εκείνη την ευκαιρία, είναι κανονικά πολύ δύσκολο 
να ανακτηθεί, ειδικά σε μια κρίσιμη καμπή που καθορίζει εάν μπορεί ή όχι να επιτύχει την 
Ολοκλήρωση. Εάν κάποιος δεν περνά σημαντικές δοκιμασίες, τότε πραγματικά θα χάσει αυτό το 
είδος καλής ευκαιρίας. Ίσως θα έχει άλλη ευκαιρία, αλλά μπορώ να πω μόνο «ίσως.» Μόνο με την 
πολύ λεπτομερή μελέτη του Φα και χτίζοντας μια πολύ στέρεα βάση μπορεί να σας βοηθήσει να 
περάσετε εκείνη την δοκιμασία. Δεν είναι κάτι που μπορείτε να προετοιμαστείτε διανοητικά για 
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αυτό, ή κάτι που θα έχει καλό αποτέλεσμα εάν απλά το θέλετε. 
 
Ερώτηση: Όποτε σας βλέπω ή παρακολουθώ τις διαλέξεις σας δακρύζω. Μερικοί άνθρωποι το 
βρίσκουν αυτό περίεργο. Πώς θα έπρεπε να το εξηγήσω σε αυτούς; 
 
Δάσκαλος: Δεν χρειάζεται να το εξηγήσετε επειδή δεν είναι ανάγκη να δείξετε την καλλιέργειά 
σας σε άλλους. Στην κατάσταση της καλλιέργειας, καλλιεργείτε τον εαυτό σας, και εσείς οι ίδιοι 
βελτιώνεστε. Όσον αφορά αυτά τα είδη δακρύων, πολλοί από εσάς έχετε περάσει στην 
πραγματικότητα από αυτό το στάδιο. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε περάσει από αυτό, έτσι δεν 
είστε το μόνο άτομο που το έχει βιώσει. Μερικοί άνθρωποι έχουν περιμένει ζωή μετά τη ζωή για 
να λάβουν αυτόν τον Φα. Αφότου έχουν υποφέρει τόσο πολύ και έχουν βιώσει όλων των ειδών τις 
δυσκολίες, έχουν βρεί τελικά αυτόν τον Φα. Σκεφτείτε το, ο καθένας: Τι αίσθηση είναι αυτή! Ένα 
ανθρώπινο ον έχει μια πλευρά που καταλαβαίνει και επίσης μια πλευρά που δεν καταλαβαίνει. Η 
πιο επιφανειακή πλευρά ενός ανθρώπινου όντος είναι χαμένη και αφώτιστη, όμως η πλευρά που 
υπάρχει σε μια άλλη διάσταση είναι εξαιρετικά συνειδητή. Ένα ανθρώπινο ον έχει κάνει 
πράγματα που είναι είτε καλά είτε κακά. Η αξιολόγηση που του έγινε και η καρμική ανταπόδοσή 
του είναι απολύτως δίκαιες. Μπορεί να πείτε ότι είστε ανίδεοι, αλλά είστε ανίδεοι για αυτό μόνο 
στο επιφανειακό επίπεδο, επειδή έχετε πέσει κάτω στην άγνοια. Γι' αυτό είστε ανίδεοι, αλλά έχετε 
επίσης την πλευρά που γνωρίζει. 
 
Ερώτηση: Μερικοί άνθρωποι είναι πολύ ενθουσιώδεις για τη διάδοση του Φα, ενώ άλλοι δεν είναι. 
Γιατί η διαφορά; 
 
Δάσκαλος: Μερικοί άνθρωποι απλά δεν έχουν την επιθυμία να το κάνουν. Δεν είναι ότι δεν 
μπορούν να καλλιεργηθούν· στην πραγματικότητα, μπορεί να έχουν καλλιεργηθεί πολύ καλά. 
Είναι απλά ότι δεν έχουν τον ενθουσιασμό για να το κάνουν. Υπάρχουν πολλοί από αυτούς τους 
ανθρώπους. 
 
Αφ' ετέρου, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την επιθυμία και θέλουν να κάνουν καλά πράγματα 
για άλλους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μειοψηφία. Δεν έχει καμία σχέση με την ικανότητά σας 
να ασκήσετε καλλιέργεια ή να επιτύχετε την Ολοκλήρωση. Όμως νομίζω ότι επειδή οι 
ασκούμενοι πρέπει να σκέφτονται τους άλλους, όταν έχετε λάβει το σπουδαιότερο πράγμα, θέλετε 
να το πείτε στους άλλους έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να σωθούν. Συχνά αυτή 
είναι η περίπτωση. Επιπλέον, μερικές φορές μπορεί να είναι ότι θέλετε να εκπληρώσετε μια 
υπόσχεση ή να αναζητήσετε φίλους και συγγενείς από διάφορες προηγούμενες ζωές σας έτσι ώστε 
να μπορέσουν να λάβουν τον Φα. 
 
Ερώτηση: Εκείνοι που δεν πιστεύουν στον Φα κάποια μέρα θα συνειδητοποιήσουν ότι έχασαν αυτήν 
την ευκαιρία; 
 
Δάσκαλος: Μπορεί ή μπορεί να μην έχουν εκείνη την ευκαιρία, επειδή ιστορικά κανένας δεν έχει 
δώσει προσοχή σε εκείνους που έχουν εξαλειφθεί. Όμως εκείνοι που δεν καλλιεργήθηκαν καλά, ή 
εκείνοι που δεν το άσκησαν επιμελώς στην αρχή αλλά αργότερα άρχισαν να σημειώνουν πρόοδο 
επιμελώς θα λυπηθούν για αυτό. Θα έχουν την ευκαιρία να το μετανιώσουν. 
 
Ερώτηση: Για πολλά χρόνια περίμενα για αυτόν τον Ντάφα. Δεν μπορώ παρά να ρωτήσω, «γιατί 
ήταν κανονισμένο για μένα να λάβω τον Φα τόσο αργά;» 
 
Δάσκαλος: Μπορεί να αποφασιστεί μετά την ολοκληρωτική αξιολόγηση ενός ατόμου, ή μπορεί 
να οφείλεται σε έναν άλλο λόγο. Όταν ο Φα μεταδιδόταν, δεν χρησιμοποιήσαμε οποιαδήποτε 
ΜΜΕ ή δημοσιότητα για να τον διαφημίσουμε. Δεν έχω πάρει αυτό το μονοπάτι. Δεν το έκανα 
έτσι επειδή έχω δει τόσα πολλά ψευδή και στρεβλωμένα πράγματα να επαινούν τον εαυτό τους 
στις διαφημίσεις. Έτσι, οι άνθρωποι δεν θα δώσουν προσοχή στο πραγματικό, σκεπτόμενοι ότι και 
εσείς, επίσης, κάνετε απάτη. Επαινώντας τον εαυτό κάποιου όπως εκείνοι που εμφανίζονται στις 
διαφημίσεις θα ήταν πολύ καθημερινή μεταχείριση του Ντάφα, έτσι δεν πήραμε ποτέ εκείνο το 
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μονοπάτι προκειμένου να διατηρήσουμε τη σοβαρότητα του Ντάφα όσο το δυνατόν περισσότερο. 
Μερικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν λάβει τον Φα αργά λόγω αυτού. Όπως και να έχει, έχετε λάβει 
τον Φα, έτσι δεν πρέπει να σκέφτεστε πολύ για αυτό. Απλά έχετε άνετο νου και καλλιεργηθείτε. 
 
Υπήρξε ένα ρητό στην αρχαία Κίνα ότι κάποιος που μαθαίνει το Τάο στην ανατολή μπορεί να 
πεθάνει στο ηλιοβασίλεμα. Εφόσον τώρα έχετε λάβει τον Φα, τι φοβάστε; Το μόνο πράγμα που 
μένει είναι να φανεί πώς θα καλλιεργηθείτε. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί 
προκαθορισμένοι άνθρωποι ακόμα που δεν έχουν λάβει τον Φα. Όταν εκείνοι οι ανεύθυνοι 
άνθρωποι στα ΜΜΕ που δεν μας κατάλαβαν πραγματικά προχώρησαν στο να μας δυσφημίσουν, 
εκείνοι οι άνθρωποι μπορεί κάλλιστα να είχαν χάσει την ευκαιρία τους. Είναι πραγματικά κρίμα. 
Η τωρινή ανθρώπινη κοινωνία έχει πέσει σε τέτοιο βαθμό ώστε μερικοί δημοσιογράφοι δεν 
προσπαθούν πραγματικά να σε καταλάβουν, αντ’ αυτού κάνουν με επιπολαιότητα σχόλια ή 
επεξηγούν τις απόψεις τους βασισμένοι στις δικές τους ιδέες και φαντασία. Νομίζουν ότι αυτά που 
έχουν μάθει μετά την γέννηση, ή έχουν καταλάβει, είναι η αλήθεια· έτσι έχουν το θράσος να το 
κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτή την στιγμή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι 
προκαθορισμένοι, και μερικοί που είναι ακόμα πάρα πολύ προκαθορισμένοι, αλλά δεν έχουν 
λάβει ακόμα τον Φα. 
 
Ερώτηση: Πριν μελετήσω τον Ντάφα ήμουν ομοφυλόφιλος. Δεν έχω καταλάβει αληθινά το ζήτημα 
του δαίμονα της λαγνείας. Δεν είμαι σίγουρος πώς να το επιλύσω αυτό. 
 
Δάσκαλος: Έτσι το βλέπω: Εάν μελετάτε Ντάφα για χάριν της επίλυσης αυτού του ζητήματος, 
μπορεί να μην το επιλύσετε στο τέλος. Αυτό είναι επειδή ο Φα είναι πολύ σοβαρός· είναι για τα 
ανθρώπινα όντα να επιτύχουν την Ολοκλήρωση. Δεν διδάσκεται επιπόλαια, για να έχει τους 
καθημερινούς ανθρώπους να λύσουν τα προβλήματά τους. Αφ’ ετέρου, εάν είστε αληθινά 
αποφασισμένος να καλλιεργηθείτε στον Ντάφα και είστε σε θέση να πειθαρχήσετε τον εαυτό σας 
με τα πρότυπα ενός αληθινού καλλιεργητή και ασκούμενου σε οτιδήποτε κάνετε, και εάν 
καλλιεργείτε τον εαυτό σας με ανοιχτό και αξιοπρεπή τρόπο, πιστεύω ότι θα περάσετε αυτήν την 
δοκιμασία αμέσως. (Χειροκρότημα) Στην πραγματικότητα, όταν πολλοί από εσάς δεν μπορούν να 
περάσουν τις δοκιμασίες που αντιμετωπίζετε, είναι εξ’ ολοκλήρου επειδή σέρνεστε και δεν 
μπορείτε να εγκαταλείψετε τα ασήμαντα πράγματα των ανθρώπινων όντων. Οι δοκιμασίες θα 
παραταθούν ως αποτέλεσμα. Εάν μπορείτε αληθινά να κόψετε την προσκόλληση και να πάρετε το 
μονοπάτι που θέλετε να πάρετε, όλα θα αλλάξουν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα με τα πράγματα που 
παρεμβαίνουν σε εσάς ενώ μελετάτε τον Φα. Μπορεί να αλλάξει γρήγορα. 
 
Ερώτηση: Οι μαθητές φαίνεται να καταδεικνύουν τον σεβασμό τους για τον Δάσκαλο με τέτοιο 
τρόπο που έχει ελαφρώς πολλή τυπικότητα και ανθρώπινο συναισθηματισμό. 
 
Δάσκαλος: Το έχω παρατηρήσει αυτό, επίσης. Όμως, με ρωτήσατε για αυτό το είδος ζητήματος 
προηγουμένως και απάντησα ήδη. Δεν με νοιάζει ποια μορφή παίρνουν τα πράγματα, αλλά χωρίς 
τις μορφές που είναι τα συνέδρια ανταλλαγής εμπειριών ή οι ομαδικές ασκήσεις, όπως αυτά που 
κάνετε σήμερα, το ειρηνικό και αρμονικό πεδίο που διαμορφώνεται όταν οι καλλιεργητές είναι 
μαζί δεν θα υπήρχε. Δεν θα είχατε το περιβάλλον όπου θέματα συζήτησης μεταξύ των 
καλλιεργητών είναι βασισμένα σε ευγενείς κατανοήσεις. Τα θέματα που συζητούνται μεταξύ των 
ανθρώπων στη συνηθισμένη κοινωνία είναι όλα για το προσωπικό κέρδος. Τα ανθρώπινα όντα 
έχουν συνεχίσει να μιλούν για τα ίδια πράγματα για χιλιάδες χρόνια· η μόνη διαφορά είναι ότι 
σήμερα πιο σύγχρονοι όροι χρησιμοποιούνται. Το να μην έχετε ένα περιβάλλον που παρέχεται 
από τους καλλιεργητές θα θέσει σοβαρές δυσκολίες για την καλλιέργειά σας, την Ολοκλήρωσή 
σας, και την επιμέλειά σας. Είναι ακριβώς όπως αυτό που ένας μαθητής είπε σήμερα στην ομιλία 
του: Αισθάνθηκε ότι τα είχε πάει πολύ καλά μετά από δύο μήνες προσωπικής μελέτης στο σπίτι 
επειδή νόμιζε ότι ήταν αρκετά έξυπνος. Αλλά αισθάνθηκε διαφορά όταν μπήκε σε αυτό το 
περιβάλλον. Λόγω αυτού του περιβάλλοντος, ο καθένας μπορεί να βοηθήσει τον άλλον να 
προχωρήσει και να κάνει βελτιώσεις, το οποίο είναι σπουδαίο! Στον ανθρώπινο κόσμο δεν 
μπορείτε να βρείτε ούτε ένα κομμάτι αγνής γης. Εάν μπαίνατε σε ένα θρησκευτικό μέρος, [θα 
διαπιστώνατε ότι] αυτά για τα οποία μιλούν σήμερα είναι χρήματα και πολιτική. Ακόμη και 
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σεξουαλικά πράγματα έχουν μπει στις θρησκείες. Το Φάλουν Ντάφα μας είναι το μόνο κομμάτι 
απολύτως αγνής γης. (Χειροκρότημα) 
 
Μερικοί δημοσιογράφοι δεν καταλαβαίνουν πολύ γιατί υπάρχουν πάνω από 100 εκατομμύρια 
άνθρωποι που μελετούν αυτήν την εξάσκηση. Αυτό που είπα μόλις τώρα ήταν σε απάντηση της 
ερώτησής τους. Αυτό είναι το μόνο εναπομένον κομμάτι αγνής γης στον ανθρώπινο κόσμο. Αυτό 
το είδος περιβάλλοντος μπορεί αληθινά να ανυψώσει την ηθική των ανθρώπινων όντων και να την 
καταστήσει ευγενή. Μπορεί να τους μετατρέψει σε καλούς ανθρώπους, και μπορεί επίσης να 
αλλάξει πολύ κακούς ανθρώπους και να τους επιστρέψει στην καλύτερη κατάστασή τους. Τώρα, 
μπορείτε να μου πείτε τι άλλο μπορεί να επιτύχει όλα αυτά εκτός από τον Ντάφα; Μπορούμε να 
το επιτύχουμε αυτό, και γι' αυτό τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει. 
 
Ερώτηση: Μου είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί ένα κομμάτι τεχνητού αιμοφόρου αγγείου που 
εμφυτεύθηκε σε εμένα παλιότερα κατά τη διάρκεια χημειοθεραπείας; 
 
Δάσκαλος: Μην ανησυχείτε για εγχειρήσεις που είχατε ή για οτιδήποτε έγινε σε εσάς παλιότερα. 
Όσο είστε αληθινός καλλιεργητής, όλα μπορούν να συμβούν. Είχαμε έναν καλλιεργητή πριν 
κάποιο χρονικό διάστημα που είχε σιδερένιες πινέζες και πλάκες στο πόδι του. Ακόμα επίσης 
είχαν αντικατασταθεί κόκκαλα και κάποια άλλα μέρη του. Αργότερα, διαπίστωσε ότι όλα είχαν 
εξαφανιστεί χωρίς ίχνος, αλλά το σώμα του ήταν σε τέλεια μορφή. (Χειροκρότημα) Όμως, αφ’ 
ετέρου, δεν είμαι εδώ για να κάνω όλα αυτά τα πράγματα για τους καθημερινούς ανθρώπους. Το 
κάνω αυτό για τους καλλιεργητές έτσι ώστε να μπορούν να επιτύχουν την Ολοκλήρωση. Δεν θα 
μπορούσε κάποιος ποτέ να το έχει αυτό με οποιαδήποτε προσκόλληση επιδίωξης. 
 
Ερώτηση: Από τότε που άρχισα να μελετώ Φάλουν Ντάφα, έχω διαπιστώσει ότι το ρεύμα ενέργειας 
μέσα στο σώμα μου έχει γίνει όλο και ισχυρότερο. Τώρα μπορώ να προσελκύσω αντικείμενα με το 
μαγνητικό πεδίο μου, αλλά συγχρόνως, συχνά πρέπει να μείνω στον ήλιο προκειμένου να πάρω 
ενέργεια. 
 
Δάσκαλος: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό ήταν ένα καλό πράγμα στην αρχή. Αργότερα, 
όμως, γίνατε προσκολλημένος σε αυτό και διαμορφώσατε αυτήν την προσκόλληση. Νομίζατε ότι 
ήταν σπουδαίο που είχατε αυτήν την υπερφυσική ικανότητα, και ήσασταν προσκολλημένος σε 
αυτήν. Όμως, ο σκοπός της καλλιέργειας και της επίτευξης της Ολοκλήρωσης έχει γίνει λιγότερο 
σημαντικός σε εσάς από το να έχετε αυτήν την ικανότητα. Κατά συνέπεια θα χάσει τη δύναμή της, 
και έπειτα θα χάσετε ακόμα και την ίδια την ικανότητα. Πιστεύετε ότι φαίνεται να είστε σε θέση 
να απορροφήσετε το φως του ήλιου ή κάποια άλλη ενέργεια για να την αναπληρώσετε, όμως θα 
βρείτε ότι γίνεται όλο και πιο αδύναμη. Αυτό το είδος αναπλήρωσης είναι τόσο ασήμαντο που 
είναι κοντά στο τίποτα. 
 
Έχω πει σε όλους ξεκάθαρα στο Τζούαν Φάλουν και στο Χονγκ Γιν ότι, «Οι υπερφυσικές 
ικανότητες δεν είναι παρά ασήμαντα μέσα.» Είναι υποπροϊόντα που διαμορφώνονται κατά τη 
διάρκεια της καλλιέργειας. Δεν πρέπει ποτέ να τα μεταχειριστείτε ως το στόχο σας για την 
άσκηση καλλιέργειας. Εάν το κάνετε, δεν θα επιτύχετε ποτέ μα ποτέ την Ολοκλήρωση. Η 
ανάπτυξη της προσκόλλησης χτίζει έναν τοίχο που εμποδίζει το δρόμο σας προς την 
Ολοκλήρωση, και δεν θα είστε σε θέση να σκαρφαλώσετε πάνω από αυτόν. Μόνο με το να 
εγκαταλείψετε όλες τις προσκολλήσεις ενός καθημερινού ατόμου μπορείτε να σκαρφαλώσετε 
πάνω από αυτόν και να προχωρήσετε προς την Ολοκλήρωση. Για πολλούς από εσάς που κάθεστε 
εδώ, μόλις έκανα ένα μικρό πράγμα για να σας βοηθήσω, θα καταδεικνύατε μεγάλες θεϊκές 
δυνάμεις. Αλλά δεν μπορώ, επειδή πρέπει να αφήσω εσάς να επιτύχετε την Ολοκλήρωση. Καθ’ 
όλη την καλλιέργειά σας, μερικές υπερφυσικές ικανότητες μπορούν φυσικά να αναπτυχθούν, έτσι 
είναι καλύτερο να μην τις θεωρήσετε ως κάτι σημαντικό. Μην πολυνοιάζεστε για αυτές, και μην 
τις κρατάτε στον νου σας. Εάν τις έχετε, τις έχετε· δεν έχει σημασία. Τί είδους πράγματα είναι 
όταν συγκρίνονται με Φο και Θεούς; Οι υπερφυσικές ικανότητες δεν είναι ο στόχος που 
επιδιώκετε. Αυτό που επιδιώκετε είναι πολύ υψηλότερο και μεγαλύτερο, έως ότου φθάσετε στην 
Ολοκλήρωση. Τότε, θα έχετε μεγάλες θεϊκές δυνάμεις, και δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούν 
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να κάνουν αυτές. Εάν μπορείτε να είστε σταθεροί και αποφασισμένοι και κάνετε ακριβώς όπως 
είπα νωρίτερα, οι υπερφυσικές ικανότητές σας μπορούν να γίνουν όλο και ισχυρότερες. Αυτό 
είναι επειδή όλες οι υπερφυσικές ικανότητες θα ενισχυθούν βαθμιαία από την ενέργεια κατά τη 
διάρκεια της καλλιέργειας. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει τη σχέση μεταξύ του πώς θα μπορούσε να 
είναι ένα καλό πράγμα ή ένα κακό πράγμα. 
 
Ερώτηση: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καλλιέργειάς μας, μπορεί η αρχική ύλη να αλλαχτεί 
πριν από την επίτευξη ενός τόσο υψηλού επιπέδου όσο της προέλευσης; 
 
Δάσκαλος: Στην πραγματικότητα, δεν μελετήσατε τον Φα προσεκτικά. Αυτό είναι που είπα: 
Αρχίζουμε το μετασχηματισμό με την πιο μικροσκοπική ουσία της ζωής σας και την πιο 
μικροσκοπική ουσία που έχει δημιουργήσει τη ζωή σας. Πού τότε είναι η πιο μικροσκοπική ουσία 
της ζωής σας; Δεν σας είπα. Μπορεί να είναι εξαιρετικά μικροσκοπική, ή όχι. Αυτό είναι το 
αληθινό νόημα των λέξεών μου. Το πιο επιφανειακό μέρος σας δεν έχει φθάσει σε ένα τόσο 
υψηλό επίπεδο όσο η προέλευση. Δεν λέω ότι κανένας από εσάς δεν έχει φθάσει σε εκείνο το 
επίπεδο, είναι απλά ότι σας έκανα να καλλιεργηθείτε με τον αντίστροφο τρόπο. 
 
 Ξέρετε, στο παρελθόν στην Κίνα, όποτε οι άνθρωποι μιλούσαν για την καλλιέργεια, άνθρωποι 
πολλών περιοχών μπορούσαν να το καταλάβουν. Κατά την διαδικασία της καλλιέργειας, οι 
αλλαγές άρχιζαν συχνά στο επιφανειακό επίπεδο. Το φυσικό σώμα φτιαγμένο από μοριακά 
σωματίδια άρχιζε να αλλάζει, ακολουθούμενο από το δεύτερο στρώμα των μοριακών σωματιδίων. 
Οι αλλαγές εξαπλώνονταν συνεχώς σε περισσότερο μικροσκοπικά σωματίδια και μετά συνέχιζαν 
κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό ήταν το μονοπάτι που έπαιρναν με τους τρόπους καλλιέργειάς τους. 
Συνεπώς, πολύ σύντομα από την αρχή της άσκησης καλλιέργειας, ήταν σε θέση να καταδείξουν 
μεγάλες θεϊκές δυνάμεις. Το εξωτερικό τους είχε αλλάξει εντελώς σε κάτι άλλο. Αλλά σκεφτείτε 
το, ο καθένας: Τώρα, διδάσκω αυτόν τον Φα στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία, και έτσι δεν 
μπορώ να αφήσω τους ασκούμενους να παρέμβουν με την συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία ενώ 
είναι ένα μέρος αυτής. Συγχρόνως, η συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία μπορεί να παρέχει ένα 
περιβάλλον για την καλλιέργειά σας, έτσι δεν μπορούμε να αναστατώσουμε ένα τέτοιο 
περιβάλλον. Γι' αυτό φαίνεστε να είστε ίδιοι με ένα καθημερινό άτομο. Χρειάζεται να έχετε μια 
δουλειά και πράγματα να επιτύχετε στην κοινωνία. Οι άνθρωποι θα σας παρέχουν ευκαιρίες να 
καλλιεργηθείτε στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία. Θα δημιουργήσουν προβλήματα και θα 
δημιουργήσουν πόνο για εσάς, μέσω του οποίου μπορείτε να βελτιωθείτε και να εξαλείψετε 
κάρμα. Περνώντας κάθε δοκιμασία καλά θα ανυψώνεστε. Ως εκ τούτου, αυτό το περιβάλλον δεν 
μπορεί να αναστατωθεί. 
 
Μόνο με το να μην αναστατώνουμε αυτό το περιβάλλον μπορούμε να καλλιεργηθούμε εδώ. Τότε, 
πρέπει να υπάρχει μια μέθοδος καλλιέργειας που είναι κατάλληλη για αυτό το είδος 
περιβάλλοντος. Πρέπει να σας κάνει να έχετε λιγότερες αλλαγές στην επιφάνεια απ’ ότι στα 
μικροσκοπικά επίπεδα. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι μετασχηματίζονταν αρχίζοντας από το 
επιφανειακό επίπεδο, αλλά τώρα μετασχηματίζω την ύπαρξή σας αρχίζοντας από το πιο 
μικροσκοπικό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, σας λέω ότι κανένας δεν το έκανε κατά αυτόν τον τρόπο 
στο παρελθόν. Είναι επειδή μερικά ανθρώπινα όντα σήμερα έχουν έλθει από πολύ υψηλά επίπεδα. 
Ακόμη και εκείνοι που σκόπευαν να σας σώσουν δεν ήταν από ένα τόσο υψηλό επίπεδο όσο το 
δικό σας, έτσι πώς μπορούσαν να μετασχηματίσουν την προέλευσή σας; Μπορεί να καταλάβατε 
αυτό που μόλις είπα. Δηλαδή ότι κανένας στο παρελθόν δεν έχει κάνει ένα τέτοιο πράγμα, αλλά 
εγώ το κάνω τώρα. Η προέλευσή σας είναι ο αληθινός σας εαυτός. Είναι η πηγή του νου σας και 
των σκέψεών σας· είναι εκεί που το κίνητρο για οτιδήποτε θέλετε να κάνετε δημιουργείται. Αυτός 
είναι ο αληθινός εαυτός σας. Οι λέξεις και ο τρόπος που επιδεικνύετε μεταξύ των καθημερινών 
ανθρώπων είναι μόνο κάτι που μεταβιβάζεται στο επιφανειακό επίπεδο το επίπεδο. Καθώς περνά 
μέσω διαφορετικών επιπέδων, οι έννοιες των διάφορων επιπέδων και βασιλείων προστίθενται 
πάνω σε αυτό. Όταν φθάνει το ανθρώπινο επίπεδο, εκδηλώνεται υπό μορφή λέξεων, σκέψεων, και 
συμπεριφορών. 
 
Το πιο μικροσκοπικό μέρος σας είναι ο αληθινός σας εαυτός, και αρχίζω να σας μετασχηματίζω 
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από το πιο μικροσκοπικό επίπεδο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το επιφανειακό επίπεδό σας δεν 
αλλάζει καθόλου. Είστε καλλιεργητής σε τελική ανάλυση, και είστε διαφορετικοί από ένα 
καθημερινό άτομο. Έτσι πρέπει να ξεφορτωθώ εκείνα τα πράγματα που μπορούν να επηρεάσουν 
την καλλιέργειά σας και να εξαλείψω την τεράστια πλειοψηφία αυτών των κακών πραγμάτων. 
Πρέπει ακόμη και να ξεφορτωθώ ασθένειες που μπορούν να επηρεάσουν την καλλιέργειά σας. 
Μερικοί άνθρωποι λένε ότι το Φάλουν Γκονγκ είναι μαγικό· την στιγμή που θα το ασκήσετε οι 
ασθένειές σας και οι παθήσεις φεύγουν. Ναι πράγματι, ένας γνήσιος καλλιεργητής θα αλλάξει 
αμέσως. Οι ασθένειες και οι παθήσεις του θα αφαιρεθούν αμέσως. Εάν έρθετε εδώ με σκοπό να το 
ξεφορτωθείτε, όμως, δεν θα το επιτύχετε ποτέ, επειδή δεν είμαι εδώ να το κάνω αυτό για ένα 
καθημερινό άτομο. Το κάνω αυτό για να επιτρέψω στους καλλιεργητές μου να επιτύχουν την 
Ολοκλήρωση. 
 
Ερώτηση: Μπορεί η ενέργεια από τη σεξουαλική αγάπη να μετατραπεί σε μια πνευματική ενέργεια; 
 
Δάσκαλος: Θα πω σε όλους σας ότι δεν έχει οποιαδήποτε ενέργεια. Δεν είναι τίποτα περισσότερο 
από συναισθηματισμό και θερμότητα του ανθρώπινου σώματος. Είναι ένα είδος ενθουσιασμού 
που παράγεται από την ισχυρή προσκόλληση στο συναίσθημά σας συν τα ένστικτα του 
ανθρώπινου σώματός σας. Όσον αφορά αυτό το είδος ενθουσιασμού, οι άνθρωποι στον ιατρικό 
τομέα γνωρίζουν ότι μια ουσία αποκαλούμενη θερμίδα απαιτείται όταν θέλετε να φθάσετε σε 
εκείνο τον ενθουσιασμό. Θα ηρεμήσετε και θα αισθανθείτε εξαντλημένοι μόλις καταναλωθεί. 
Μπορεί να έχετε παρατηρήσει πώς μερικοί νέοι αισθάνονται τόσο δραστήριοι που πρέπει πάντα 
να κάνουν κάτι, και έτσι ακόμη και αναπηδούν όταν περπατούν. Έχουν απλά πάρα πολλή 
σωματική θερμότητα. Έτσι, δεν είναι μια μορφή ενέργειας και μην το μεταχειριστείτε ποτέ ως μια 
μορφή ενέργειας. 
 
Ερώτηση: Όταν είμαστε σε συγχρονισμό με την αλήθεια του σύμπαντος, ποια θα είναι η μορφή με 
την οποία θα υπάρχουμε; 
 
Δάσκαλος: Δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο σε εσάς παλιότερα. Μπορεί να είχατε μάθει ορισμένα 
πράγματα από άλλες πρακτικές τσιγκόνγκ, όπως το τσιγκόνγκ της Ταοϊστικής σχολής. Όταν τα 
πάντα που ένα άτομο κάνει και κάθε σκέψη που έχει συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Φα, 
αυτή είναι μια ζωή που έχει επιτύχει την Ολοκλήρωση. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι ένας Φο δεν 
έχει εικόνα. Αυτή είναι η θεωρία του κινεζικού Βουδισμού Ζεν - ανυπαρξία Φο και ανυπαρξία 
εικόνας. Έτσι ο πατριάρχης Μποντιντάρμα είπε ο ίδιος ότι το Ντάρμα του θα μπορούσε να 
διαβιβαστεί σε μόνο έξι γενεές, γιατί μετά από αυτό δεν θα υπάρχει πλέον τίποτα για να διδαχτεί. 
Από την αρχαία Κίνα μέχρι πριν από την Πολιτιστική Επανάσταση, ο Βουδισμός Ζεν έχει 
θεωρηθεί στον Βουδισμό ως «σκάβοντας στη μύτη ενός κέρατος.» Εκείνες τις ημέρες, υπήρχαν 
πάντα αντιλογίες μεταξύ του Βουδισμού Ζεν και άλλων σχολών της θρησκείας. Στην 
πραγματικότητα, ο Βουδισμός Ζεν έπαψε να υπάρχει μετά από τη Δυναστεία Σονγκ [960-1279], 
δηλαδή έπαψε να υπάρχει περισσότερο από χίλια χρόνια πριν στην Κίνα. Όμως οι άνθρωποι των 
πιο πρόσφατων γενεών πάντα αισθάνονταν ότι οι αρχές που δίδαξε ο πατριάρχης Μποντιντάρμα 
ήταν κοντά στη φιλοσοφία των καθημερινών ανθρώπων, έτσι μερικοί άνθρωποι τις έχουν 
θεωρήσει ως φιλοσοφία και τις έχουν μεταχειριστεί ως το πιο υψηλό επίπεδο φιλοσοφίας. Μερικοί 
άνθρωποι ενεργούν παράλογα και παράδοξα, σαν να έχουν φωτιστεί στις βασικές αρχές της 
φιλοσοφίας του. Στην πραγματικότητα, είναι μια πολύ χαμηλού επιπέδου κατανόηση. Επειδή είναι 
χαμηλή, είναι εύκολο για ένα καθημερινό άτομο να τη δεχτεί. 
 
Ένας Φο έχει μια εικόνα, όμως το σώμα του αποτελείται από πιο μικροσκοπικά σωματίδια, τα 
οποία αποτελούνται επίσης από ύλη, έτσι τα ανθρώπινα όντα δεν μπορούν να το δουν με τα μάτια 
τους. Παρ’ όλα αυτά, απλά επειδή δεν μπορείτε να το δείτε δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Στο 
πλήρες ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, οι άνθρωποι μπορούν να δουν μόνο το ορατό φως, το οποίο δεν 
είναι σχεδόν τίποτα. Τα πάντα που βλέπετε ανακλώνται από το ορατό φως. Αυτό που δεν μπορεί 
να ανακλαστεί από το ορατό φως δεν μπορεί να φανεί. Μπορείτε να αρνηθείτε την ύπαρξή του; 
Σήμερα υπάρχουν πολλά ισχυρά αστρονομικά τηλεσκόπια στις ΗΠΑ. Πολλά ουράνια σώματα που 
έχουν βρεθεί μπορούν να φανούν μόνο με το φως που είναι πέρα από το ορατό φως, όπως οι 
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ακτίνες X, οι ακτίνες γάμμα, οι υπέρυθρες ακτίνες, και οι υπεριώδεις ακτίνες. Μόνο υπό αυτές τις 
περιστάσεις μπορείτε να τα παρατηρήσετε. Μπορείτε να πείτε ότι δεν υπάρχουν; Εάν πριν από την 
εφεύρεση αυτών των αστρονομικών τηλεσκοπίων είχατε ισχυριστεί ότι αυτά τα ουράνια σώματα 
υπήρχαν, επίμονοι άνθρωποι δεν θα σας είχαν κατηγορήσει ότι πιστεύετε σε αυτά τυφλά και χωρίς 
απόδειξη; Είναι ακριβώς όπως αυτό για το οποίο μιλάμε σήμερα· όταν λέτε ότι έχετε δει τους 
παραδείσους των Φο και τους ίδιους τους Φο, μερικοί άνθρωποι απλά δεν πιστεύουν ότι είναι 
δυνατόν. Εφόσον τα μάτια σας αποτελούνται από τα μόρια, όχι άτομα, δεν μπορείτε να δείτε 
τίποτα που αποτελείται από το στρώμα των ατομικών σωματιδίων. Το σώμα ενός Φο αποτελείται 
από άτομα, έτσι πώς θα μπορούσατε να το δείτε; Δηλαδή, δεν είναι εντός του φάσματος του 
ορατού φωτός. 
 
Ερώτηση: Όλες οι ζωές στη γη θα τερματιστούν; Ή θα υπάρξει μια αλλαγή σε έναν κατάλληλο 
χρόνο; 
 
Δάσκαλος: Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο δεν μιλώ. Δεν μιλώ για αυτό εδώ. Είτε είναι 
πραγματικό είτε όχι, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να ανησυχείτε για αυτό. Και γιατί αυτό; 
Σκεφτείτε το, ο καθένας: Τίποτα δεν υπάρχει στο σύμπαν κατά τύχη. Είναι απλά ότι τα ανθρώπινα 
όντα δεν πιστεύουν στην ύπαρξη των Θεών, και όμως υπάρχουν παντού, διαμέσου ολόκληρου του 
σύμπαντος. Τα ανθρώπινα όντα τολμούν να κάνουν οτιδήποτε· η ηθική τους έχει μειωθεί στο 
άκρο. Σκεφτείτε το ο καθένας. Σήμερα τα ανθρώπινα όντα κάνουν οτιδήποτε θέλουν να κάνουν. 
Σκοτώνουν αδιάφορα άλλους. Όταν έχουν όπλα, τολμούν να σκοτώσουν ανθρώπους. Οι σκέψεις 
και οι αντιλήψεις τους είναι χωρίς περιορισμό. Η πτώση στην ανθρώπινη ηθική έχει κάνει τους 
ανθρώπους να τολμούν να κάνουν οτιδήποτε. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι επειδή τα ανθρώπινα 
όντα έχουν πέσει σε μια τέτοια έκταση, υπάρχουν πολυάριθμες καταστροφές στα διαφορετικά 
μέρη του κόσμου. Όσο χειρότερα τα ανθρώπινα όντα είναι, τόσες περισσότερες καταστροφές θα 
υπάρχουν. 
 
 Αφ’ ετέρου, υπάρχουν 100 εκατομμύρια άνθρωποι που μελετούν Ντάφα σήμερα. Ανεξάρτητα 
από το πόσοι άνθρωποι μπορούν να επιτύχουν την Ολοκλήρωση, αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον 
έχουν γίνει καλοί άνθρωποι. Εάν όλα τερματίζονταν, τι θα συνέβαινε σε αυτούς τους καλούς 
ανθρώπους; Ιδιαίτερα σήμερα, ο καθένας είναι σε θέση εδώ να ασκήσει καλλιέργεια και είναι 
αποφασισμένος να καλλιεργηθεί στον Ντάφα. Τι θα συνέβαινε σε αυτούς τους καλούς και 
ευγενείς ανθρώπους; Έτσι λέω σε όλους σας ότι εφ’ όσον ασκείτε καλλιέργεια, δεν πρέπει να 
ανησυχείτε για άλλα πράγματα καθόλου. Μην ανησυχείτε για οποιεσδήποτε καταστροφές. Εάν 
υπάρξει καταστροφή, δεν θα έχει καμία σχέση με εσάς. (Χειροκρότημα) Όμως οι κακοί άνθρωποι 
δεν θα ήταν σε θέση να την αποφύγουν. 
 
Ερώτηση: Ο Δάσκαλος έχει πει ότι υπάρχει ένα είδος ατόμου του οποίου οι εγγενείς ουσίες και η 
αντοχή είναι καθορισμένα, έτσι δεν μπορούν να καλλιεργηθούν σε υψηλά επίπεδα. 
 
Δάσκαλος: Οι άνθρωποι στην ανθρώπινη κοινωνία, οι άνθρωποι σήμερα είναι από όλα τα 
διαφορετικά επίπεδα. Μερικοί είναι από χαμηλά επίπεδα, έτσι μπορεί να μην είναι σε θέση να 
καλλιεργηθούν πολύ ψηλά. Όμως δεν θα έπρεπε να έχουν οποιαδήποτε προβλήματα να υπερβούν 
τα Τρία Βασίλεια και να επιτύχουν την Ολοκλήρωση. Αλλά δεν μπορούν να φθάσουν στα πιο 
υψηλά επίπεδα ακόμα κι αν το θέλουν. Δεν είναι καθόλου μικρό θέμα για κάποιον να 
καλλιεργηθεί στον Φα και να λάβει τον Φα. Αυτόν τον καιρό επανατοποθετεί την ύπαρξη των 
όντων, και εάν ένα άτομο δεν γεννήθηκε με πολλά, αυτό μπορεί να συμπληρωθεί. Αλλά, 
υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που ούτε καν αξίζουν να λάβουν τον Φα. Και υπάρχουν άλλοι που 
απολύτως δεν μπορούν να λάβουν τον Φα. 
 
Ερώτηση: Πιστεύω ότι η ισχυρή δύναμη του Ντάφα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Γιατί δεν μπορεί ο 
Ντάφα να αλλάξει εκείνους τους τύπους ανθρώπων; 
 
Δάσκαλος: Επιτρέψτε μου να σας πω το ακόλουθο. Ένας κανονικός Φο, πάρτε έναν Ταθαγκάτα 
παραδείγματος χάριν: Όλοι θα άλλαζαν στην ανθρώπινη κοινωνία με ένα νεύμα του χεριού από 
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τον Βούδα Αμιτάμπα, τον Βούδα Σακυαμούνι, τον Ιησού, ή την Αγία Μαρία. Πώς να μην έχουν 
τη δύναμη να το αλλάξουν; Γιατί δεν το κάνουν, τότε; Είναι επειδή τα ανθρώπινα όντα έχουν 
κάνει κακές πράξεις, και τις έκαναν από μόνα τους. Τις έκαναν επειδή το ήθελαν. Εάν εξάλειφα το 
κάρμα σας με ένα νεύμα του χεριού και τα κακά πράγματά σας εξαφανίζονταν, τότε θα γυρίζατε 
και θα συνεχίζατε να κάνετε κακά πράγματα και να συσσωρεύετε κάρμα. Γιατί να το κάνω αυτό, 
τότε; Εάν κάποιος θέλει να σώσει ανθρώπινα όντα, αυτός δεν είναι ο τρόπος. Κάποιος πρέπει να 
επιτρέψει στα ανθρώπινα όντα να καταλάβουν τις αρχές και να έχει τη δική τους καρδιά να τους 
αλλάξει. Αυτό είναι το να σώζεις αληθινά ανθρώπους. Ακόμη και ένας Ταθαγκάτα έχει τέτοια 
ισχυρή δύναμη, έτσι για αυτόν τον Ντάφα του σύμπαντος να αλλάξει ένα άτομο είναι τόσο πολύ 
εύκολο. Σας έδωσα ένα παράδειγμα την προηγούμενη μέρα, ένα απλό: Είναι ακριβώς όπως ένας 
φούρνος με λειωμένο χάλυβα. Εάν ένας κόκκος πριονιδιού πέσει μέσα, εξαφανίζεται αστραπιαία. 
Δεν μπορείτε να βρείτε ούτε ίχνος από αυτό. Μέσα σε αυτόν τον Ντάφα, τα ανθρώπινα όντα είναι 
ακριβώς όπως εκείνος ο κόκκος πριονιδιού. Γιατί σας ζητώ να καλλιεργηθείτε; Εάν σας 
επαναδημιουργούσα αληθινά με τον Ντάφα και δεν σας επέτρεπα να καλλιεργηθείτε, η ζωή σας 
από το μικροσκοπικό επίπεδο στο επιφανειακό επίπεδο δεν θα ήταν ποτέ εσείς ξανά. Η κάθε 
μνήμη σας, σκέψη και μορφή ύπαρξής σας θα άλλαζαν. Δεν θα ξέρατε ποιος ήσασταν. Αυτό 
αποκαλείται επαναδημιουργία. Είναι κάτι πολύ τρομακτικό. Δεν είναι το να σώζεις ανθρώπους. 
Γιατί πρέπει να υπάρχει η σωτηρία των ανθρώπων; Δεν είναι ότι ο Φα δεν έχει τέτοια δύναμη· 
είναι ότι ο Φα παρέχει στους ανθρώπους μια τέτοια ευκαιρία. 
 
Ερώτηση: Πώς αντιμετωπίζει κάποιος τις δοκιμασίες κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας; Έχετε 
βιώσει το ίδιο είδος δοκιμασιών που βιώνουμε εμείς κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς μας; 
 
Δάσκαλος: Αυτό είναι ένα ερώτημα που έγινε από έναν νέο μαθητή. Δεν έχω θελήσει ποτέ να 
μιλήσω για τα προσωπικά μου ζητήματα. Όμως υπάρχει ένα πράγμα που θα επισημάνω σε εσάς: 
Είστε καλλιεργητές, αλλά εγώ δεν είμαι. Ο καθένας σας πρέπει να συμμορφωθεί με τα πρότυπα 
ενός καλλιεργητή χωρίς εξαίρεση. Πρέπει όλοι να φθάσετε στο επίπεδο και στα πρότυπα της 
Ολοκλήρωσης. Όμως, δεν είμαι ίδιος με εσάς. Είμαι εδώ για να σας διδάξω αυτόν τον Φα. Οι 
δοκιμασίες που υπομένω είναι οι δοκιμασίες των έμβιων όντων από όλα τα επίπεδα. Δεν μπορώ 
να μοιραστώ με κανέναν τι έχω βιώσει· δεν θα ήσασταν σε θέση να το καταλάβετε. Πιστεύετε ότι 
η καλλιέργεια είναι εύκολη. Το μόνο που σας έχω πει είναι ότι εξάλειψα το μισό από το κάρμα 
σας έτσι ώστε να μπορείτε να καλλιεργηθείτε. Αλλά στην πραγματικότητα, απλά σκεφτείτε το: Σε 
αυτό το σύμπαν, τα κακά πράγματα που έχετε κάνει στο παρελθόν θα διακανονιστούν απλά επειδή 
έχετε καλλιεργηθεί; Έχω πει το ακόλουθο. Έχω πει ότι ήξερα γιατί ο Ιησούς έπρεπε να σταυρωθεί. 
Δεν θα μπορούσε ο πατέρας του ο Ιεχωβάς να τον απελευθερώσει; Δεν μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει την δική του δύναμη για να ελευθερωθεί; Έπρεπε να τον καρφώσουνε σε έναν 
σταυρό; Αυτά τα πράγματα δεν είναι όπως τα φαντάζεστε. Το να σώζεις ανθρώπους είναι ένα 
εξαιρετικά δύσκολο πράγμα. Μερικοί άνθρωποι οφείλουν σε άλλους λόγω των κακών πραγμάτων 
που έχουν κάνει ως καθημερινοί άνθρωποι ζωή μετά τη ζωή, και έτσι έχουν παραγάγει κάρμα. 
Αυτά τα χρέη παραμένουν για πάντα συνδεδεμένα με αυτούς και ζωή με τη ζωή δεν μπορούν να 
ξεφύγουν από αυτά. Μερικοί άνθρωποι, όμως, υπέστησαν χρέη σε διάφορα επίπεδα όταν έπεσαν 
από εκείνα τα επίπεδα, και αυτά ήταν χρέη που οφείλονταν σε Θεούς. Πώς θα μπορούσαν να τα 
ξεπληρώσουν αυτά; Έτσι το να σώζεις ανθρώπινα όντα δεν είναι ένα απλό πράγμα. Οι άνθρωποι 
σε μερικές θρησκείες λένε ότι μόλις ολοκληρώσουν την καλλιέργεια θα σώζουν ανθρώπους. Εγώ 
λέω ότι αυτό είναι μια προσκόλληση. Πώς θα μπορούσαν να ξεμπερδέψουν τους 
διασταυρούμενους ιστούς του κάρμα που έχουν δεσμεύσει τα ανθρώπινα όντα; Εκείνοι οι ιστοί 
του κάρμα φτάνουν πολύ παραπάνω και πέρα από τα επίπεδα των σωτήρων. Είναι το να σώζεις 
ανθρώπινα όντα ένα τόσο απλό πράγμα; Αυτά θα ήθελα μόνο να πω για αυτό. 
 
Ερώτηση: Δάσκαλε, παρακαλώ πείτε μας τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε το να σας 
ειδωλοποιούμε; 
 
Δάσκαλος: Καταλαβαίνω πλήρως τι νιώθετε. Είστε έτσι επειδή ξέρετε τί σας έχω δώσει και τι έχω 
εξαλείψει για εσάς προκειμένου να σας μετατρέψω από καθημερινούς ανθρώπους γεμάτους 
κάρμα σε καλλιεργητές· καταλαβαίνω πλήρως τα συναισθήματα ευγνωμοσύνης σας. Μερικοί 
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άνθρωποι θέλουν να εκτελέσουν κάποιο τελετουργικό για να δείξουν τον σεβασμό τους στον 
Δάσκαλο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πρέπει να με σέβεστε, επειδή είμαι ο Δάσκαλός σας, τελικά. 
Πρέπει να με σέβεστε. Όμως, δεν δίνω έμφαση στη μορφή. Μερικοί μαθητές δεν έχουν ένα τόσο 
υψηλό επίπεδο κατανόησης όσο πολλοί άλλοι μαθητές και αισθάνονται υπόχρεοι εάν δεν κάνουν 
κάτι για να δείξουν τον σεβασμό τους στον Δάσκαλο. Και στην πραγματικότητα, δεν έχουν κάνει 
τίποτα λανθασμένο. Αλλά έχω μιλήσει για μια αρχή: Μερικοί άνθρωποι θεωρούν ότι θα είναι σε 
θέση να γίνουν Φο εφ' όσον λατρεύουν τους Φο και χτίζουν πολλούς ναούς. Θα έλεγα ότι αυτό 
είναι ένα αστείο. Ο Βούδας Σακυαμούνι είπε ότι ένας Φα με πρόθεση είναι τόσο παροδικός όσο οι 
σαπουνόφουσκες. Αυτές είναι δραστηριότητες γεμάτες πρόθεση, και είναι ένα τίποτα. Μπορεί 
μόνο να επιτρέψει στους ανθρώπους να συσσωρεύσουν κάποια αρετή των καθημερινών 
ανθρώπων. Νομίζετε ότι ο ναός που έχετε χτίσει είναι για τους Φο; Τώρα που έχετε χτίσει τον 
ναό, οι Φο πρέπει να έρθουν; Μπορεί να πείτε ότι εφόσον έχετε χτίσει τον ναό οι Φο πρέπει να 
έρθουν. Πρέπει οι Φο να ακολουθήσουν τις διαταγές σας και να έρθουν; Δεν λειτουργεί με αυτόν 
τον τρόπο. Μερικοί άνθρωποι έχουν προσκυνήσει και σκέφτονται, «Εφόσον σε έχω προσκυνήσει, 
πρέπει να με ευλογήσεις και να με προστατεύσεις και να με κάνεις να επιτύχω την Ολοκλήρωση.» 
Νομίζετε ότι οι Φο έχουν συνηθισμένο ανθρώπινο νου - νομίζετε ότι πρέπει να είμαι ευτυχής 
εφόσον μου δείχνετε σεβασμό και λέτε όμορφα πράγματα σε εμένα! Πιστεύετε ότι θα 
συμπεριφερόμουν όπως κάποιος με δύναμη στο συνηθισμένο κόσμο, όπου εάν περιφερόσασταν 
γύρω μου και με κολακεύατε όλη μέρα, θα ήμουν υποχρεωμένος να σας κάνω ανώτερο στέλεχος 
και να σας δώσω αύξηση; Τα ανθρώπινα όντα έχουν εξανθρωπίσει και έχουν δώσει συναίσθημα 
στους Φο. Δεν είναι έτσι καθόλου. Επομένως δεν σας έχω ζητήσει να μου φερθείτε με έναν 
ορισμένο τρόπο. Αλλά σε μερικά μέρη, παραδείγματος χάριν, μερικοί μαθητές είναι εξοικειωμένοι 
με τα τοπικά έθιμά τους. Πιστεύουν ότι αυτά είναι καλές πρακτικές. Δεν μπορώ να πω ότι κάνουν 
λάθος, αλλά ο Ντάφα μας δεν δίνει έμφαση στη μορφή. 
 
Έχω μιλήσει για αυτό το θέμα πολλές φορές. Πώς θα έπρεπε να το χειριστείτε αυτό, τότε; 
Ακολουθήστε την καρδιά σας. Αφ' ετέρου, δεν λειτουργεί εάν δεν έχουμε τη μορφή αυτού του 
συνεδρίου ανταλλαγής εμπειριών όπως έχουμε εδώ σήμερα. Καλλιεργείστε μαζί, και με το που 
εισέρχεστε σε αυτό το πεδίο αισθάνεστε ότι είναι γαλήνιο και αρμονικό. Κανένας δεν έχει 
οποιεσδήποτε κακές σκέψεις. Αυτό που εκπέμπεται είναι συμπονετικές και πολύ καλές ενέργειες. 
Όλα τα θέματα για τα οποία ο καθένας μιλά σχετίζονται με την καλλιέργεια, και για το πώς 
μπορούν να τα πάνε καλύτερα. Αυτό το περιβάλλον είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα αυτού που 
κάνουμε. Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, ο καθένας βρίσκει τις ανεπάρκειές του/της, και άλλοι 
μπορούν να εμπνευστούν να είναι επιμελείς. Αυτή είναι μια πολύ καλή μορφή. Επιπλέον, αυτό 
οργανώνεται εθελοντικά: Μερικοί ασκούμενοι πληρώνουν για το ενοίκιο της αίθουσας 
συνεδριάσεων· κάποιοι πληρώνουν για την εκτύπωση του υλικού· ενώ άλλοι πληρώνουν για να 
γίνουν μερικά άλλα πράγματα. Όλοι σας το κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Ένα κέντρο βοήθειας δεν 
συσσωρεύει χρήματα καθόλου. Αφότου κάτι έχει γίνει, ο ασκούμενος που το έχει κάνει το 
παραδίδει, και έχει τελειώσει. Έτσι είναι το πώς συνήθως λειτουργεί. 
 
Θυμάμαι ότι μια εφημερίδα έγραψε μια φορά μια ιστορία για εμένα. Είπε ότι ο Λι Χονγκτζί δεν 
ζήτησε χρήματα, αλλά ότι ένας από τους μαθητές του πλήρωσε 35.000$ για να νοικιάσει μια 
αίθουσα συνεδριάσεων για να οργανώσει ένα συνέδριο ανταλλαγής εμπειριών στην πόλη της 
Νέας Υόρκης. Η καρδιά εκείνου του ασκούμενου ήταν στο σωστό μέρος· το έκανε αυτό για τον 
πανίσχυρο Φα και το ιερό συνέδριο ανταλλαγής εμπειριών, και στο μυαλό του, ο Ντάφα άξιζε 
μόνο την καλύτερη τοποθεσία. Τα ανθρώπινα όντα ξοδεύουν αστρονομικά χρηματικά ποσά σε 
όλα τα είδη άγριων και παράνομων δραστηριοτήτων, έτσι γιατί να μην μπορούσε να νοικιάσει μια 
καλή τοποθεσία για ένα τέτοιο ιερό και θαυμάσιο συνέδριο ανταλλαγής εμπειριών; Αλλά ακόμα, 
όλοι πρέπει να είστε προσεκτικοί στο μέλλον και να κάνετε το καλύτερό σας να μην νοικιάζετε 
ακριβές αίθουσες συνεδριάσεων. Χρειάζεται να είμαστε πιο προσεκτικοί σχετικά με αυτό το θέμα 
στο μέλλον. Τριάντα πέντε χιλιάδες δολάρια μπορεί να μην ακούγονται πάρα πολλά στις Η.Π.Α., 
όμως είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Γιουάν «RMB» [4] στην Κίνα. Αλλά σε οποιαδήποτε 
περίπτωση, δεν είδα ούτε ένα σεντ των χρημάτων, ούτε καν ίχνος από αυτά. Ο μαθητής έγραψε 
απλά μια επιταγή για 35.000$ και νοίκιασε εκείνη την αίθουσα συνεδριάσεων. Αφότου 
ολοκλήρωσε τη συναλλαγή, είπε στο κέντρο βοήθειας ότι η τοποθεσία ήταν νοικιασμένη και ότι 
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κόστισε 35.000$, για χρήση στην τάδε ημερομηνία. Αυτό ήταν όλο. Πραγματικά ξόδεψε 35.000$, 
και αντιπροσώπευσε όλη την καρδιά του, την ειλικρίνειά του προς τον Ντάφα! 
 
Επιτρέψτε μου να εκμεταλλευθώ αυτήν την ευκαιρία να πω λίγα περισσότερα επειδή υπάρχουν 
μερικοί δημοσιογράφοι εδώ. Μερικοί άνθρωποι αναρωτιούνται, «είναι ο Λι Χονγκτζί 
εκατομμυριούχος;» Μπορείτε να με θεωρείτε ως εκατομμυριούχο, δισεκατομμυριούχο, ή 
τρισεκατομμυριούχο. Αυτό είναι εντάξει, επειδή αυτό που έχω αξίζει περισσότερο από όλα τα 
χρήματα και τον πλούτο στον κόσμο. (Μακρόχρονο χειροκρότημα) 
 
Στην πραγματικότητα, εάν το δείτε αυτό από μια άλλη οπτική γωνία, έχει σημασία εάν έχω 
χρήματα; Ακόμα κι αν είχα χρήματα, δεν θα νοιαζόμουν για αυτά. Παραδείγματος χάριν, 
υπάρχουν 100 εκατομμύρια μαθητές που μελετούν τον Φα, και εάν ρωτούσα όλους σας τώρα να 
μου δώσετε ένα δολάριο - σκεφτείτε το - εάν όλοι σας μου δίνατε ένα δολάριο, τότε θα ήμουν 
εκατοεκατομμυριούχος. Επιπλέον, εφόσον όλοι σας είστε πρόθυμοι να μου το δώσετε 
οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε απλά να με θεωρήσετε ως εκατοεκατομμυριούχο! Μερικοί 
άνθρωποι έχουν πάει παντού να με ελέγξουν και να ερευνήσουν πόσα έχω βγάλει από την πώληση 
των βιβλίων. Μπορώ να πω σε όλους σας ότι τα δικαιώματα ήταν λίγες χιλιάδες Γιουάν κάθε 
φορά που δημοσιεύθηκαν τα βιβλία μου από τους επίσημους εκδότες στην Κίνα. Το συνολικό 
ποσό ήταν μόλις πάνω από 20 χιλιάδες Γιουάν, το οποίο είναι περίπου λίγες χιλιάδες αμερικάνικα 
δολάρια. Αυτό είναι όλο. Εφόσον οι εκδότες είναι κρατικοί, δεν προσφέρουν δικαιώματα όπως οι 
εκδότες σε άλλες χώρες. Αυτό είναι όλο όσο σε πληρώνουν. Για τα βιβλία που δημοσιεύονται σε 
άλλα μέρη, πληρώνουν το συντάκτη ένα δικαίωμα των 5%, 6%, 7% ή το πολύ 8% από τη στιγμή 
που υπογραφεί το συμβόλαιο. Αυτά που πήρα ήταν πολύ λίγα, αλλά βασικά ζω από τα χρήματα 
των δικαιωμάτων. Θα ήθελα να σας πω: Μην προσκολλείστε σε αυτό το θέμα. Είναι άχρηστο για 
εσάς να το ερευνήσετε. Γιατί θα έβαζα τόση πολλή προσπάθεια απλά για να κάνω χρήματα; Το 
μόνο που θα χρειαζόταν θα ήταν να πω σε όλους σας να μου δώσετε δέκα δολάρια, τότε θα ήμουν 
δισεκατομμυριούχος. Τι γρήγορος και εύκολος τρόπος που θα ήταν! Όλοι θα ήσασταν ευτυχείς να 
μου το δώσετε και θα μπορούσα να το λάβω ανοιχτά. Γιατί να προσέφευγα στο να βάλω τόση 
πολλή προσπάθεια; Πιστεύω ότι μερικές φορές οι άνθρωποι έχουν μη αγνές προθέσεις. 
Αντιλαμβάνονται τα πράγματα με έναν πολύ στενόμυαλο και ανόητο τρόπο. 
 
Ερώτηση: Πού πηγαίνει το κάρμα αφότου το αφαιρέσετε από εμάς; 
 
Δάσκαλος: Το εξαλείφω για εσάς. (Χειροκρότημα) Είναι πολύ δύσκολο να σώζεις ανθρώπινα 
όντα. Θυμάμαι που σας έλεγα μια φορά σε συνέδριο του Φα ότι υπήρχε αυτό το άτομο που 
προοριζόταν να πάθει συμφόρηση κάποια στιγμή στη ζωή του. Ήταν ανταπόδοση λόγω του κάρμα 
του, έτσι ήταν σίγουρο ότι θα το έχει, όμως αφότου μελέτησε Ντάφα (δεν είναι ότι δεν χρειάζεται 
να πληρώσετε για οποιοδήποτε κάρμα αφότου έχετε μελετήσει Ντάφα· δεν λειτουργεί έτσι), 
εξάλειψα αρκετό από αυτό το πράγμα για αυτόν, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να το υπομείνει. 
Αλλά η κατάσταση θα έπρεπε να εμφανιστεί. Μια ημέρα έπεσε ξαφνικά στο έδαφος και 
εμφανίστηκε να έχει συμπτώματα συμφόρησης, αλλά δεν είδε τον εαυτό του ως ασκούμενο. 
Παρόλο που έγινε έτσι, το κάρμα του εξαλείφθηκε, έτσι δεν ήταν τόσο σοβαρό. Εάν είχε δει τον 
εαυτό του ως ασκούμενο και είχε σηκωθεί παρόλα αυτά, θα ήταν εντάξει αμέσως. Έτσι είναι το 
πώς ήταν η δοκιμασία, όμως δεν την πέρασε. Ακόμα και αν δεν ήταν τόσο σκληρή όσο θα 
μπορούσε να ήταν, δεν την πέρασε. Αν και η δοκιμασία δεν ήταν στην πραγματικότητα τόσο 
σκληρή, έτσι ήταν σε θέση να σηκωθεί από το κρεβάτι τρεις μέρες αργότερα και ήταν σε θέση να 
περπατήσει μια εβδομάδα αργότερα. Έναν μήνα αργότερα, ήταν σαν να μην του είχε συμβεί 
τίποτα. Ο καθένας ξέρει ότι κανένας δεν μπορεί να ανανήψει από συμφόρηση τόσο γρήγορα 
ακόμα κι αν έχουν λάβει θεραπεία σε νοσοκομείο. Και όμως, ρώτησε, «τώρα που έχω μάθει 
Φάλουν Γκονγκ, γιατί είχα ακόμα συμφόρηση;» Αυτό ήταν τότε που είχα μόλις αρχίσει να 
διδάσκω τον Φα. Σκέφτηκα τότε ότι το να σώζεις ανθρώπινα όντα είναι πράγματι πολύ δύσκολο. 
Δεν ήξερε ότι όταν υπέμεινα την δοκιμασία για αυτόν έπρεπε να πιω ένα κύπελλο με δηλητήριο. 
(Χειροκρότημα) 
 
Ερώτηση: Ο συναισθηματισμός εφαρμόζεται μέσω των αντιλήψεων. Οι διαστρεβλωμένες αντιλήψεις 
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των σύγχρονων διαστρεβλωμένων ανθρώπινων όντων κάνουν κακή χρήση του συναισθηματισμού. 
 
Δάσκαλος: Δεν είναι ότι οι διαστρεβλωμένες αντιλήψεις κάνουν κακή χρήση του 
συναισθηματισμού· είναι ότι τα ανθρώπινα όντα δεν πιστεύουν πλέον σε τίποτα και δεν 
περιορίζονται πλέον από οποιαδήποτε ηθική. Ο καθένας στο παρελθόν ήξερε ότι υπήρχε 
θρησκεία. Τα ανθρώπινα όντα τουλάχιστον ήξεραν ότι θα τιμωρούνταν εάν έκαναν κάτι κακό. 
Παρ' όλα αυτά, τα σύγχρονα ανθρώπινα όντα, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, πιστεύουν ότι είναι αστείο. 
Ποιά τιμωρία; Πού είναι ο Θεός; Δεν το πιστεύουν. Δεν πιστεύουν ότι οι Θεοί υπάρχουν. 
Σκεφτείτε το ο καθένας: Δεν γνωρίζουν ότι οι Θεοί παρακολουθούν όταν κάνουν κακά πράγματα. 
Δεν ξέρουν ότι θα τιμωρηθούν εάν κάνουν κακά πράγματα. Χωρίς αυτούς τους περιορισμούς, δεν 
τολμούν να κάνουν οτιδήποτε - διαπράττοντας δολοφονία, εμπρησμό και κάθε έγκλημα που 
μπορεί να φανταστεί κανείς; 
 
 Γιατί τα αρχαία ανθρώπινα όντα, οι άνθρωποι στο παρελθόν, είχαν υψηλότερες ηθικές αξίες; Τα 
ανθρώπινα όντα είναι στην πραγματικότητα πολύ ανίκανα, έτσι δεν είναι ότι είχαν πραγματικά 
πολύ υψηλές ηθικές αξίες· είναι απλά ότι πίστευαν και ήξεραν ότι θα υπήρχε τιμωρία εάν έκαναν 
κακά πράγματα και ανταμοιβές εάν έκαναν καλά πράγματα. [Ήξεραν ότι] τα ανθρώπινα όντα 
πρέπει να είναι καλόκαρδα στη ζωή. Μην έχοντας αυτούς τους περιορισμούς στο μυαλό τους, τα 
ανθρώπινα όντα θεωρούν σήμερα ότι το να πας στην εκκλησία είναι απλά κάτι που κάνουν οι 
καλλιεργημένοι άνθρωποι. Θεωρούν το να πηγαίνουν στους ναούς ως μέσο επιδίωξης πλούτου, 
αρσενικών απογόνων, και προστασίας, καθώς και ως μέσο για την απαλλαγή από και την διάλυση 
δοκιμασιών. Δεν έχουν αληθινά πίστη. Σκεφτείτε το, εφόσον η σημερινή κοινωνία είναι τελείως 
εκτός ελέγχου από την άποψη του ηθικού περιορισμού, τα ανθρώπινα όντα τότε δεν θα τολμήσουν 
να κάνουν οτιδήποτε; Δίνουν όλη την έμφασή τους στην ατομικότητα: «Θα κάνω οτιδήποτε 
θέλω.» Θα κάνετε οτιδήποτε θέλετε· νομίζετε ότι είναι σπουδαίο, αλλά οι Θεοί δεν νομίζουν ότι 
είναι καλό. Μην ξεχνάτε ότι δημιουργηθήκατε από τους Θεούς. Όταν οι Θεοί νομίζουν ότι δεν 
είστε καλοί, θα σας αποκόψουν και θα σας καταστρέψουν! 
 
Ερώτηση: Στο παρελθόν τα ζωντανά όντα στο σύμπαν δεν ήξεραν για τον Νόμο του Σύμπαντος. Τα 
ζωντανά όντα στο σύμπαν του μέλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών που θα έχουν 
επιτύχει την Ολοκλήρωση, θα είναι σε θέση να ξέρουν όλες τις αρχές του Φα των επιπέδων στα 
οποία ο καθένας διαμένει; 
 
Δάσκαλος: Αυτό που γνωρίζετε και αυτό που καταλαβαίνετε, μπορώ να σας πω, είναι το ίδιο με 
αυτό που εσείς οι ίδιοι έχετε καταλάβει βάσει του Φα μέσω της ανάγνωσης των βιβλίων. Αυτό 
που καταλαβαίνετε είναι απλά το κομμάτι στο οποίο ο Μεγάλος Νόμος του Σύμπαντος έχει 
επιτρέψει σε εσάς να φωτιστείτε. Δεν επιτρέπετε να γνωρίζετε τον πραγματικό Φα. Ισχύει όχι 
μόνο για τα ανθρώπινα όντα, αλλά όλες τις ζωές στο σύμπαν δεν επιτρέπεται να γνωρίζουν την 
συγκεκριμένη μορφή ύπαρξης αυτού του Φα. Αυτό που έχω κάνει είναι απλά να σας πω αυτή την 
Αλήθεια γενικά χρησιμοποιώντας την γλώσσα και τους τρόπους σκέψης των καθημερινών 
ανθρώπων. Αλλά δεν επιτρέπετε να ξέρετε την πραγματική μορφή ύπαρξής της. Μπορεί να έχετε 
μια ορισμένη ιδέα στη συνείδησή σας, και στο μέλλον θα ξέρετε ότι υπάρχει ένας Φα στο σύμπαν. 
Αλλά δεν θα έχετε κανέναν τρόπο να γνωρίζετε τι είναι συγκεκριμένα. Εφόσον οι ζωές σε 
διαφορετικά επίπεδα και στα διάφορα βασίλεια είναι σε διαφορετικές καταστάσεις εκείνων των 
βασιλείων, κάποιος μπορεί να είναι ένας Θεός στο επίπεδό του, όμως ταυτόχρονα καθημερινό 
άτομο στα μάτια ενός Θεού που είναι πολύ υψηλότερος απ’ ότι αυτός. Όσο πιο υψηλό το επίπεδο, 
τόσο υψηλότερο το πρότυπο. 
 
Ερώτηση: Εάν διαβάζω Τζούαν Φάλουν με καθαρό μυαλό, ψάχνω τον εσωτερικό μου εαυτό όταν 
αντιμετωπίζω προβλήματα, και καλλιεργηθώ ανοιχτά και ορθά, αυτό επαρκεί για να είμαι επιμελής; 
 
Δάσκαλος: Αυτό βέβαια είναι μια ένδειξη του να είστε επιμελής. Εάν μπορείτε να το κάνετε αυτό, 
είναι σημάδι του να είστε επιμελής. Εάν θέλετε να επιτύχετε την Ολοκλήρωση, μπορεί να 
υπάρξουν δοκιμασίες να υπερνικηθούν. Ξέρω ότι εσείς οι μαθητές έχετε μια πολύ βαθιά 
κατανόηση του Φα. Άκουγα τις ομιλίες σας μέσω του τηλεοπτικού μόνιτορ, και θα έλεγα ότι οι 
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μαθητές όλοι έχουν ωριμάσει. Αυτή είναι η περίπτωση. Οι μαθητές στην Κίνα είναι πολύ ώριμοι, 
επειδή άρχισαν να είναι επιμελείς μερικά χρόνια πριν. Σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός μαθητών 
έξω από την Κίνα έχουν γίνει επίσης όλο και περισσότερο ώριμοι. Είστε σε θέση να μιλήσετε για 
τον Φα βάσει του Φα. Αυτό είναι πολύ καλό. 
 
Ερώτηση: «Δεν είμαστε θρησκεία αλλά η ανθρώπινη φυλή μπορεί να μας θεωρήσει ως θρησκεία στο 
μέλλον.» Τι να κάνουμε για να προσπαθήσουμε να μην δώσουμε στους ανθρώπους αυτήν την 
εντύπωση κατά τη διάρκεια της διάδοσης του Φα; 
 
Δάσκαλος: Οι περιστάσεις ποικίλλουν ανάλογα με τις περιοχές. Πρέπει να έχετε επίγνωση αυτού 
ενώ διαδίδετε τον Φα. Θέλετε να έχετε άλλους να λάβουν το Φα -θέλετε εκείνους που είναι 
προκαθορισμένοι αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα τον Φα να λάβουν τον Φα. Πρέπει να δώσετε 
ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό στην κοινωνία. Μην δίνετε στους ανθρώπους την εντύπωση ότι αυτό 
φαίνεται να είναι θρησκεία. Αφ' ετέρου, έχω επίσης παρατηρήσει ότι στους σύγχρονους δυτικούς, 
λένε ότι κάτι είναι θρησκεία εάν οι άνθρωποι φαίνεται να ασκούνται ή να κάνουν κάτι από κοινού. 
Δεν έχουν κάποια τυποποιημένη έννοια της θρησκείας. 
 
Ερώτηση: Το επίπεδο Ολοκλήρωσης που επιτυγχάνεται μέσω της καλλιέργειας είναι άμεσα 
σχετιζόμενο με τη δοκιμασία της ζωής και θανάτου που ένας ασκούμενος περνά; 
 
Δάσκαλος: Μίλησα για αυτό το θέμα στο συνέδριο του Φα στην Αυστραλία. Στην 
πραγματικότητα, στην καλλιέργειά σας, το εάν μπορείτε ή όχι να επιτύχετε την Ολοκλήρωση δεν 
καθορίζεται την τελευταία στιγμή, αλλά καθορίζεται κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας. Όταν 
το άτομο είναι κοντά στο να είναι σε θέση να το κάνει, οι δοκιμασίες για να καθορίσουν εάν θα 
επιτύχει την Ολοκλήρωση θα αρχίσουν. Έτσι αυτές είναι πολύ κρίσιμες. Όσο είστε καλλιεργητής, 
θα το αντιμετωπίσετε αυτό στα σίγουρα. Για ένα ανθρώπινο ον, αυτή η δοκιμασία είναι ακριβώς 
μια δοκιμασία ζωής και θανάτου. Φυσικά, δεν θα συναντήσει ο καθένας μια κατάσταση όπου 
κάποιος θα προσπαθήσει να σας σκοτώσει ή να κάνει κάτι για να έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δεν 
θα είναι απαραιτήτως έτσι. Είναι ακριβώς όπως αυτό που περιέγραψα σε ένα παράδειγμα. Είπα ότι 
στις κρίσιμες στιγμές, μερικοί άνθρωποι είναι σε θέση να εγκαταλείψουν το μέλλον τους, τις 
δουλειές τους, και τις καριέρες τους. Εάν αυτή είναι η περίπτωση, αυτοί οι άνθρωποι δεν πέρασαν 
αυτήν την δοκιμασία; Για τι ζουν τα ανθρώπινα όντα; Δεν ζουν για τη δυνατότητα να έχουν ένα 
καλό μέλλον μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων και ικανοποιητικές καριέρες ώστε να 
εκπληρώσουν τα όνειρά τους; Θέλουν να επιτύχουν ορισμένα πράγματα. Όταν αυτά τα πράγματα 
τοποθετούνται μπροστά τους, μπορούν να βγουν από αυτά όταν προκαλούνται; Εάν μπορούν να 
απομακρυνθούν από αυτά, δεν έχουν περάσει μια δοκιμασία ζωής και θανάτου; Τα ανθρώπινα 
όντα δεν ζουν για αυτά τα πράγματα; Όταν μπορούν να τα αφήσουν αυτά, δεν είναι ικανοί να 
αφήσουν την προσκόλληση στη ζωή; 
 
Στις κρίσιμες στιγμές μπορεί ένα άτομο να εγκαταλείψει την προσκόλληση στη ζωή, να 
εγκαταλείψει τον φόβο της απώλειας της έτσι αποκαλούμενης «ευτυχίας» και να κάνει αυτό το 
βήμα και να εγκαταλείψει την προσκόλληση; Δεν είναι αυτό μια δοκιμασία για κανονισμένη για 
εσάς; Έχω πει επανειλημμένως ότι τίποτα δεν συμβαίνει κατά τύχη. Γιατί μπορούν μερικοί 
άνθρωποι να κάνουν αυτό το βήμα, ενώ άλλοι δεν μπορούν; Νομίζουν ακόμη ότι αυτά που λένε 
είναι σωστά και προσπαθούν να πείσουν τους άλλους για αυτό. 
 
Ερώτηση: Είναι εντάξει να ειπωθεί ότι οι αντιλήψεις υπάρχουν λόγω του κάρμα και ότι, χωρίς 
κάρμα, δεν θα υπήρχαν καθόλου αντιλήψεις; 
 
Δάσκαλος: Η σχέση μεταξύ των δύο είναι η ακόλουθη: Όταν ένα άτομο γεννιέται, το μυαλό του 
είναι αγνό. Δεν έχει οποιεσδήποτε από τις τυπικές ιδέες που έχουν οι άνθρωποι που είναι βέβαιο 
ότι θα διαμορφωθούν αργότερα. Τα ανθρώπινα όντα νομίζουν ότι ορισμένα πράγματα είναι καλά 
και άλλα δεν είναι, και ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με ορισμένους τρόπους. Βαθμιαία τα 
ανθρώπινα όντα διαμορφώνουν τις δικές τους αντιλήψεις. Μερικοί άνθρωποι ακόμη και 
διδάσκουν τα παιδιά τους πώς να προσέχουν για τον εαυτό τους και τα συμφέροντά τους, και πώς 
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να ανταποδίδουν σε άλλους ανθρώπους. Διδάσκουν εσκεμμένα τα παιδιά τους να γίνουν κακοί 
άνθρωποι και θεωρούν αυτά που διδάσκουν ως καλή εμπειρία για τα παιδιά να μάθουν. Εάν ως 
κανονικός ενήλικος δεν έχετε αυτές τις αντιλήψεις, τότε είστε περισσότερο λογικοί, και είστε 
ξεκάθαροι και συνειδητοί για όλα. Δεν είστε παγιδευμένοι σε οποιαδήποτε αντίληψη ενώ κρίνετε. 
Είστε ξεκάθαροι με μια ματιά για το οτιδήποτε αντιμετωπίζετε και οτιδήποτε βλέπετε. Αυτός είναι 
ο αληθινός σας εαυτός και είναι σοφία. 
 
 Όταν ένα άτομο ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει τον εγκέφαλό του και να λύσει τα προβλήματα που 
εμφανίζονται, αυτό είναι το οποίο οι καθημερινοί άνθρωποι αποκαλούν εξυπνάδα· δεν είναι 
σοφία. Είναι κάτι επιδέξιο και πονηρό που χρησιμοποιείται για να προστατεύσει τα συμφέροντά 
κάποιου και διαμορφώνεται από διάφορες αντιλήψεις αποκτημένες μετά την γέννηση. Μπορεί να 
κάνει κακά πράγματα από μόνο του και να σας οδηγήσει να παραγάγετε κάρμα. Αυτές οι 
αντιλήψεις διαμορφώνονται επειδή θέλετε να προστατεύσετε τα συμφέροντά σας. 'Οταν αυτές οι 
αντιλήψεις κάνουν κακά πράγματα παράγεται κάρμα. Οι αντιλήψεις παρακινούν τις πράξεις σας. 
Όταν κάνετε κάτι, παράγεται κάρμα, όμως το κάρμα δεν είναι αντίληψη. Μερικοί άνθρωποι 
νομίζουν ότι ζουν πολύ καλά· άλλοι νομίζουν ότι είναι πολύ έξυπνοι και ικανοί. Ανταγωνίζονται 
πολύ σκληρά ενάντια σε άλλους προκειμένου να κερδίσουν κάτι λίγο. Στην πραγματικότητα, 
νομίζω ότι ζουν πολύ μίζερα. Δεν ξέρουν για τι ζουν. Νομίζουν ότι είναι έξυπνοι. Μερικές φορές 
όταν κάνουν κάτι, νομίζουν ότι το μυαλό τους το κάνει. Στην πραγματικότητα, οι αντιλήψεις τους 
υπαγορεύουν τις πράξεις τους και τους ελέγχουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την αληθινή τους 
φύση. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στην κοινωνία είναι τελματωμένοι σε αυτήν την 
κατάσταση. Ζουν ως ο αληθινός εαυτός τους; Τα ανθρώπινα όντα είναι έτσι και δεν μπορούν να 
ελευθερωθούν από αυτό. Έτσι, οι αντιλήψεις είναι βέβαιο ότι θα διαμορφωθούν, αλλά το ποσό 
ποικίλλει. 
 
Ερώτηση: Τα ανθρώπινα όντα, αν και όλα στο ίδιο επίπεδο, είναι πολύ διαφορετικά στον πυρήνα της 
φύσης τους και στην προέλευσή τους. Είναι αλήθεια ότι τα ανθρώπινα όντα που έχουν πέσει κάτω 
από χαμηλότερα επίπεδα δεν έχουν την αρχική ύλη που τα όντα από τα υψηλότερα επίπεδα έχουν; 
 
Δάσκαλος: Οι άνθρωποι είναι όλοι στο επίπεδο των ανθρώπινων όντων, όμως έχουν διαφορετικές 
προελεύσεις. Έτσι, μερικοί άνθρωποι δεν έχουν τα πιο μικροσκοπικά σωματίδια που αποτελούν 
την προέλευση των ζωών των υψηλοτέρων επιπέδων, που σημαίνει ότι τα πιο βασικά σωματίδια 
που διαμορφώνουν τις ζωές είναι διαφορετικά. Μερικά όντα δεν είναι ενός τόσο υψηλού επιπέδου 
και δεν είναι τόσο μικροσκοπικά· αυτή είναι η ιδέα. Υπάρχει μια διαφορά εδώ. 
 
 Αλλά εσείς που κάθεστε εδώ δεν χρειάζεται να σκέφτεστε για αυτό. Ανησυχείτε για το ότι η ζωή 
σας δεν είναι τόσο μικροσκοπική όσο άλλων έτσι δεν μπορείτε να καλλιεργηθείτε σε ένα τόσο 
υψηλό επίπεδο. Στην πραγματικότητα, σκέφτεστε για αυτό με ένα ανθρώπινο μυαλό. Το πιο 
θεμελιώδες πράγμα είναι το εάν μπορείτε να επιστρέψετε και να επιτύχετε την Ολοκλήρωση. 
Όταν επιτύχετε την Ολοκλήρωση και μπορείτε αληθινά να επιστρέψετε, θα διαπιστώσετε ότι δεν 
έχετε πλέον αυτών των ειδών τις σκέψεις. Το σύμπαν είναι τόσο απέραντο και, όσο για την 
επίτευξη που είναι πέρα από το βεληνεκές σας, τα πράγματα δεν είναι όπως σκέφτεστε ότι είναι. 
Δεν είναι καθόλου έτσι. Για παράδειγμα: Μερικοί άνθρωποι πάντα αισθάνονται ότι το σπίτι τους 
είναι το καλύτερο οπουδήποτε και αν πηγαίνουν. Θέλουν να επιστρέψουν στο σπίτι. Αυτή η 
μεταφορά δεν είναι τόσο ταιριαστή, αλλά το θέμα εδώ είναι, δεν θα έχετε ανθρώπινες σκέψεις και 
θα αισθάνεστε ότι ο τόπος σας είναι ο καλύτερος. Κανένας άλλος τόπος δεν θα μπορούσε να 
συγκριθεί και κανένας άλλος τόπος δεν θα μπορούσε να είναι τόσο καλός ανεξάρτητα από το 
πόσο υψηλά είναι. Αυτό περιλαμβάνει έναν τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης. 
 
Ερώτηση: Πώς διακρίνουμε μεταξύ των σημαδιών της επιστροφής στον αρχικό, αληθινό μας εαυτό 
από εκείνα που κάνουμε κάτι νέο απλά για να είμαστε διαφορετικοί λόγω των προσκολλήσεών μας; 
 
Δάσκαλος: Χρησιμοποιήστε λογική και δείτε το υπό το φως του Φα. Τα πράγματα που δεν είναι 
σύμφωνα με τον Φα, και συμπεριφορά συνηθισμένων ανθρώπων που παρουσιάζεται κάνοντας 
πράγματα για τον Ντάφα είναι και τα δύο πράγματα που πρέπει να εγκαταλειφθούν. Ενώ 
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εργάζεστε σε κάτι συγκεκριμένο, όπως στην διάδοση του Φα, κάποιος μπορεί να έχει μια καλή 
προσέγγιση που μπορεί να κάνει περισσότερους ανθρώπους να λάβουν τον Φα, και συγχρόνως, να 
μην βλάψει την εικόνα του Ντάφα ούτε να αναγκάσει τους άλλους να μελετήσουν τον Φα. Αυτό 
είναι φυσιολογικό και κατάλληλο. Δεν έχει καμία σχέση με τις προσκολλήσεις και το να κάνετε 
κάτι νέο απλά για να είναι διαφορετικό. Το να δοκιμάζετε διαφορετικούς τρόπους για να 
επιτρέψετε στους άλλους ανθρώπους να λάβουν τον Φα προσφέρει πραγματικά σωτηρία. Αυτό, 
μαζί με τη σκέψη της επιθυμίας να επιστρέψετε στην προέλευση της ζωής σας με την επίτευξη της 
Ολοκλήρωσης, δεν είναι χαρακτηρίζεται ως προσκόλληση. Μπορώ να πω σε όλους σας ότι είστε 
στη διαδικασία της καλλιέργειας· ο καθένας σας καλλιεργείται. Δηλαδή όλοι έχετε συνηθισμένες 
ανθρώπινες προσκολλήσεις. Μπορεί να υπάρχουν προσκολλήσεις εμπλεκόμενες όταν πρόκειται 
να κάνετε ερωτήσεις, τα πράγματα που σκέφτεστε, πώς μιλάτε για τους άλλους, πώς 
συμπεριφέρεστε ο ένας στον άλλον και ακόμη και με τον εαυτό σας, επειδή ο καθένας σας έχει 
προσκολλήσεις ενός καθημερινού ατόμου. Εάν κάποιος κάνει την εργασία του Ντάφα για να 
επιτύχει φήμη και κέρδος, σας λέω ότι δεν μπορεί να επιτύχει την Ολοκλήρωση χωρίς να 
εγκαταλείψει αυτήν την προσκόλληση. Και εάν θέλετε ειλικρινά να κάνετε κάτι για τον Ντάφα, 
πρέπει να βάλετε τον Ντάφα πρώτα και τις δικές σας σκέψεις μετά. Εάν δίνετε πάντα την έμφαση 
στον εαυτό σας και αγνοείτε τον Ντάφα, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Ο Ντάφα θα πρέπει να 
έρχεται πρώτος. 
 
Ερώτηση: Το Τζεν-Σαν-Ρεν παραμένει σταθερό. Εάν τα ζωντανά όντα γίνουν όλο και λιγότερο αγνά, 
το Τζεν-Σαν-Ρεν ίσως αλλάξει επίσης; 
 
Δάσκαλος: Ανεξάρτητα από το εάν τα ζωντανά όντα είναι αγνά, ο Φα δεν θα αλλάξει. Επιτρέψτε 
μου να το θέσω έτσι/με αυτόν τον τρόπο: Οι τρεις λέξεις Τζεν, Σαν, Ρεν θα παραμείνουν πάντα 
Τζεν, Σαν, Ρεν ότι και να γίνει. Δεν μπορείτε να αποκαλέσετε το Τζεν, Σαν, Ρεν κάτι άλλο, 
μπορείτε; Όσον αφορά το πόσο μακριά οι ζωές έχουν αποκλίνει από τα πρότυπα, αυτό είναι 
πρόβλημα εκείνων των ζωών. Έτσι επανορθώνουμε συνέχεια - σύμφωνα με τον Φα, τον 
αμετάβλητο Φα - εκείνες τις ζωές που έχουν γυρίσει την πλάτη τους στον Φα. Αυτό αποκαλείται 
εναρμόνιση. 
 
Ερώτηση: Ο γιος μου είναι 15 χρονών. Πρέπει να τον κρατήσω στο κέντρο κράτησης ανηλίκων 
επειδή δεν μπορώ να τον χειριστώ. Αγαπώ τον γιο μου και είμαι πρόθυμος να κάνω οτιδήποτε για να 
τον βοηθήσω. Είναι αυτό προσκόλληση; 
 
Δάσκαλος: Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας, αυτό το είδος γονικής αγάπης δεν μπορεί να 
αποκαλεστεί προσκόλληση τον παρόντα χρόνο. Όμως, λέω στους μαθητές μου που 
καλλιεργούνται ότι κάθε άτομο, στην πραγματικότητα, έχει την δική του/της μοίρα. Έχετε 
εκτελέσει το καθήκον σας ως γονέας· το παιδί σας έχει διαμορφώσει την δική του νοοτροπία του ή 
έχει μεγαλώσει· θα ήταν πολύ δύσκολο να τον αλλάξετε τώρα. Φυσικά, το να τον 
διαπαιδαγωγήσετε είναι αυτό που πρέπει να κάνετε. Εάν δεν μπορείτε να τον διδάξετε άλλο, και 
επιμένει να κάνει κάτι, δεν υπάρχει τίποτα που μπορείτε να κάνετε. Εφ’ όσον δεν διαπράττει 
εγκλήματα, δεν μπορείτε πραγματικά να κάνετε πολλά - μπορείτε φυσικά να αφήσετε το νομικό 
σύστημα να τον περιορίσει εάν έχει διαπράξει εγκλήματα. Αλλά εάν δεν έχει διαπράξει 
οποιαδήποτε εγκλήματα, αλλά έχει κάνει κάτι κακό και δεν σας ακούει ό,τι και να του λέτε, δεν 
υπάρχει τίποτα που να μπορείτε να κάνετε, εκτός αν μελετήσει Ντάφα. 
 
Ο καθένας έχει τη δική του μοίρα και κανένας δεν μπορεί να αλλάξει τη μοίρα των άλλων, ακόμα 
κι αν αυτοί οι άνθρωποι είναι τα παιδιά σας. Σκέφτεστε ότι τον θέλετε να έχει το τάδε μέλλον. Σας 
λέω ότι εάν του αφήνατε δισεκατομμυρίων δολαρίων αξία κληρονομιάς, αλλά αυτή η καλή τύχη 
δεν ήταν δική του να έχει, κάπως θα αποτεφρώνονταν, ή γρήγορα και πολυτελώς θα τα ξόδευε 
όλα. Πρέπει να έχει την καλή τύχη για να κληρονομήσει τα χρήματα. Δηλαδή το άτομο πρέπει να 
έχει το πεπρωμένο. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να σκεφτούν ότι ήθελαν τον γιο ή την κόρη τους να 
πάνε στο τάδε σχολείο, και ότι μέσω των προσπαθειών τους αυτός ή αυτή πήγε σε εκείνο το 
σχολείο. Το γεγονός είναι, ότι εκείνο το πράγμα υπάρχει στη ζωή του/της. Η προσπάθεια στην 
οποία είστε προσκολλημένοι και δεν θα εγκαταλείψετε γίνεται ένα είδος πράξης που ένα 
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καθημερινό άτομο πρέπει να εκτελέσει, επειδή τα ανθρώπινα όντα απολύτως δεν πρόκειται να 
περιμένουν στο κρεβάτι για το καθημερινό ψωμί τους να πέσει από τον ουρανό. Εάν τους πείτε ότι 
συγκεκριμένα πράγματα θα συμβούν σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, δεν θα το πιστέψουν. 
Έτσι, τα ανθρώπινα όντα τρέχουν βιαστικά και κάνουν σκληρή δουλειά είτε έτσι είτε αλλιώς. Τα 
ανθρώπινα όντα είναι ανθρώπινα όντα εν τέλει. Στο τέλος, η σκληρή δουλειά τους είναι 
αναπόφευκτη. Εάν το παιδί σας δεν έχει ενηλικιωθεί, μπορείτε να συνεχίσετε να τον 
διαπαιδαγωγείτε. Εάν έχει μεγαλώσει και είναι πραγματικά δύσκολο να τον διδάξετε, δεν φταίτε 
εσείς. 
 
Ερώτηση: Όσον αφορά εκείνους τους ανθρώπους που ελέγχονται από τη βοηθητική ψυχή τους, 
υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος να τους βοηθήσουμε να δυναμώσουν την κύρια συνείδησή τους; 
 
Δάσκαλος: Έχω πει σε όλους σας ότι είμαι υπεύθυνος μόνο για τους καλλιεργητές. Εάν είναι 
καλλιεργητές, δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Συνέβη σε αυτούς στο παρελθόν 
επειδή δεν ασκούσαν καλλιέργεια τότε. Τώρα, εφόσον καλλιεργούνται, πρέπει να ασκηθούν κατά 
τρόπο αξιοπρεπή και ορθό και να τα εγκαταλείψουν όλα αυτά. Απλά συνεχίστε να καλλιεργείστε, 
και όλα τα προβλήματα θα επιλυθούν επειδή είστε καλλιεργητής. Εάν κάνετε τις ασκήσεις απλά 
για χάριν της επίλυσης αυτού του προβλήματος, αυτό δεν θα λειτουργήσει, γιατί τότε δεν είστε 
εντελώς ασκούμενος ή καλλιεργητής. Θα υπήρχε ένα μέρος στην εξάσκησή σας που είναι για την 
επίλυση αυτού του προβλήματος και θα είχατε μια μικρή προσκόλληση εκεί, ακόμα δεν θα είχατε 
θεωρήσει τελείως τον εαυτό σας ως καλλιεργητή. 
 
Ρωτάτε εάν υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος να τους βοηθήσετε. Όλοι σας ξέρετε ότι έχουμε 
περίπου 100 εκατομμύρια μαθητές. Μεταξύ τους, ποιος ξέρει πόσα προβλήματα είχαν που ήταν 
πολύ σοβαρότερα από αυτό και όμως επιλύθηκαν. Επιπλέον, αυτό για το οποίο μιλάτε στην 
ερώτησή σας μπορεί να μην είναι απαραιτήτως ζήτημα της βοηθητικής ψυχής. Δεν ξέρετε αληθινά 
τις πραγματικές καταστάσεις άλλων ανθρώπων. Έτσι είπα ότι εάν θέλετε να καλλιεργηθείτε 
αληθινά, πρέπει πραγματικά να το ξεχάσετε αυτό και να μην ανησυχείτε για τίποτα. Όμως, είναι 
δύσκολο να γίνει επειδή όλα τα πράγματα έχουν καρμικούς λόγους πίσω τους· δεν είναι τυχαία. 
Ίσως αυτός και άλλοι να όφειλαν προηγουμένως χάρες ή εχθρότητα ο ένας στον άλλον. Έτσι, 
πρέπει αληθινά να θεωρείτε τον εαυτό σας ως καλλιεργητή. Μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσετε 
αυτά τα είδη δυσκολιών, και ίσως να διαρκέσουν για κάποιο διάστημα. Θέλω να δω πώς το άτομο 
τα χειρίζεται και εάν είναι ακλόνητος. Εάν δεν ανησυχείτε για αυτό άλλο, εάν έχετε γίνει σταθεροί 
και διατηρείτε αληθινά τη νοητική κατάσταση ενός καλλιεργητή, τότε μπορεί να εξαφανιστεί πριν 
ακόμα το συνειδητοποιήσετε. Μπορεί να έχει ρυθμιστεί για εσάς. Έτσι η καλλιέργεια είναι ένα 
εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Σίγουρα δεν είναι παιχνιδάκι. Δεν μοιάζει με τίποτα στη συνηθισμένη 
ανθρώπινη κοινωνία όπου πληρώνετε για να έχετε κάποιον να επιλύσει κάτι για εσάς. Αυτά δεν 
είναι πράγματα που μπορεί το χρήμα να αγοράσει. 
 
Ερώτηση: Εκείνοι που είναι χαμένοι μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων που όμως έχουν καλό 
υπόβαθρο (γκέντζι) θα έχουν την ευκαιρία να ξαναρχίσουν ως άνθρωποι αφότου αποκαλυφθεί η 
αλήθεια; 
 
Δάσκαλος: Είστε υπερβολικά ανήσυχος για αυτό. Είναι ένα μελλοντικό θέμα. Ο Φα επανορθώνει 
το σύμπαν, είναι τα αισθανόμενα όντα που έχουν παρεκκλίνει από τον Φα του σύμπαντος. Όντα 
μη κατάλληλα για ένα δεδομένο επίπεδο θα πέσουν από εκείνο το επίπεδο. Και όταν γίνονται 
ακατάλληλα πάλι, θα πέσουν πάλι - σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα. Συνεχίζουν να πέφτουν και να 
πέφτουν. Μερικά απ’ αυτά θα πέσουν σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ μερικά θα πέσουν στο σημείο 
όπου γίνονται ανθρώπινα όντα. Μερικά δεν θα είναι κατάλληλα ακόμη και να είναι άνθρωποι. 
Δηλαδή, όλα τα έμβια όντα τοποθετούν τον εαυτό τους σε διαφορετικές θέσεις. Αυτό καθορίζεται 
από την αληθινή εκδήλωση της συμπεριφοράς τους και των επιπέδων τους. Υπάρχει ένα πρότυπο 
που μετράει εξ ολοκλήρου τη συμπεριφορά στο σημερινό κόσμο, ή με άλλα λόγια, τα ανθρώπινα 
όντα καθορίζουν τις μελλοντικές θέσεις τους. Ο κόσμος δεν μπορεί να συνεχίσει να πέφτει έτσι 
για πάντα. Μερικά έμβια όντα μπορεί να εξαλειφθούν· μερικά θα επιστρέψουν προς τα πάνω μέσω 
καλλιέργειας· και μερικά μπορεί να γίνουν ανθρώπινα όντα ή κάτι άλλο. Δηλαδή, οι συμπεριφορές 
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που οι ζωές δείχνουν προς τον Ντάφα καθορίζουν τις θέσεις τους. 
 
Ερώτηση: Πολλές φορές θεωρώ ότι καταλαβαίνω τι να κάνω με βάση τις αρχές. Αλλά επειδή δεν 
προέρχεται από την αληθινή φύση μου, δεν μπορεί να συγκινήσει τις καρδιές των άλλων. 
 
Δάσκαλος: Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, μερικές φορές δεν δείχνετε κανένα ενδιαφέρον σε 
πράγματα σημαντικά σε ένα καθημερινό άτομο ή στο κοσμικό περιβάλλον. Όμως οι μαθητές μας, 
επίσης, έχουν συνηθισμένες σκέψεις, έτσι μερικές φορές βαριέστε με τα πράγματα για τα οποία οι 
μαθητές μιλούν. Αυτό το είδος πράγματος μπορεί να συμβεί. Αλλά εάν βρείτε τον εαυτό σας 
χωρίς ενδιαφέρον στη μελέτη του Φα, τότε αυτό θα ήταν πρόβλημα. Εάν αυτά που λέτε στην 
εργασία του Ντάφα σας είναι σύμφωνα με τον Φα, θα συγκινήσετε τις καρδιές των άλλων· εάν 
αυτά που λέτε αποκλίνουν από τον Φα, δεν θα το κάνετε. 
 
Ερώτηση: Ένας δυτικός ασκούμενος που θέλει να μάθει Ντάφα μελετά τώρα το Κλασικό του 
Κίτρινου Αυτοκράτορα της Εσωτερικής Καλλιέργειας της Κινεζικής Ιατρικής, το οποίο είναι ένα 
μέρος των μαθημάτων του. Θέλει να ρωτήσει εάν αυτό θα τον επηρεάσει. 
 
Δάσκαλος: Δεν θα έχει οποιαδήποτε επίδραση. Γιατί είναι αυτό; Επειδή σε αυτό ή σε παρόμοιες 
καταστάσεις το θεωρούμε ως εργασία του, ως συνηθισμένη υπόθεση. Οτιδήποτε μαθαίνει δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από τις δεξιότητες ενός καθημερινού ατόμου. Έχουμε τρόπους να 
χειριστούμε πράγματα σαν αυτό. Δεν θα πρέπει να τον επηρεάσει. 
 
Ερώτηση: Είναι δυνατό να ανοίξω το μεγάλο κοσμικό κύκλωμα όταν έχω ακόμα πρόβλημα 
κάνοντας την πλήρη στάση λωτού; 
 
Δάσκαλος: Ρωτούσατε εάν το μεγάλο κοσμικό κύκλωμα μπορεί να ανοίξει όταν αισθάνεστε 
ακόμα πολύ πόνο όταν κάνετε την πλήρη στάση λωτού, σωστά; Αυτό εννοείτε; Δεν υπάρχει 
κανένας προετοιμασμένος, ομοιόμορφος κανονισμός για την καλλιέργεια ενός ατόμου. Όταν 
καλλιεργείστε, όπως και να υποφέρετε· δεν μπορείτε να το δείτε ως κάτι που συμβαίνει σε ένα 
κενό. Ο πόνος που βιώνετε είναι στοιχείο της διάλυσης του κάρμα, και το σώμα σας υποβάλλεται 
σε αλλαγές όσο κάνετε την άσκηση. Πηγαίνουν μαζί. Αλλά μπορεί να ρωτήσετε, εάν τεντώνετε τα 
πόδια σας ή σταυρώνετε τα πόδια σας ακόμα κι αν δεν κάνετε την άσκηση; Εφόσον είστε 
καλλιεργητής, όλες οι ευκαιρίες θα σας γίνουν διαθέσιμες για τη βελτίωσή σας. 
 
Ερώτηση: Εάν γίνω στόχος για να με βλάψουν άλλοι κάποια μέρα, πώς θα έπρεπε να μελετήσω τον 
Φα; 
 
Δάσκαλος: Απλά συνεχίστε να καλλιεργείτε σταθερά τον Ντάφα ανεξαρτήτως περιστάσεων. Γιατί 
σκεφτόσαστε το να βλαφθείτε από άλλους; Ως καλλιεργητής, εάν αναλύσετε προσεκτικά 
οτιδήποτε συμβαίνει γύρω σας εκείνη την στιγμή που συμβαίνει ή μετά, θα βρείτε ότι υπήρχε 
λόγος για αυτό. 
 
Ερώτηση: Τι σημαίνει η υπέρβαση του Νόμου του Τριπλού Κόσμου πολλαπλές φορές; 
 
Δάσκαλος: Εννοείτε να καλλιεργηθεί κάποιος επανειλημμένα, έτσι δεν είναι; Αυτό πράγματι 
συμβαίνει. Πρέπει να καλλιεργηθείτε μέχρι το τέλος έως ότου φθάσετε στο επίπεδο όπου η 
Ολοκλήρωσή σας θα έπρεπε να είναι. Οι Θεοί στους ουρανούς δεν θα δημιουργήσουν δυσκολίες 
για εσάς, έτσι πρέπει να καλλιεργηθείτε μεταξύ των ανθρώπινων όντων. Εάν πολύ υψηλά επίπεδα 
πρόκειται να επιτευχθούν, το άτομο θα γυρίσει αμέσως πίσω, αφότου ολοκληρώσει έναν κύκλο 
καλλιέργειας, και θα αρχίσει πάλι, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία έως ότου φθάσει το πρότυπο 
που αναμένεται να φθάσει. Το γκονγκ σας εκεί πάνω αναπτύσσεται και υπερβαίνει επίπεδα, ενώ 
καλλιεργείστε μεταξύ των ανθρώπινων όντων. Αυτό σημαίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως 
αυτήν, αλλά δεν είστε όλοι σας έτσι. 
 
Ερώτηση: Μερικοί μαθητές δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον κύκλο που μεγαλώνει στο μέτωπό τους. 
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Έχει τίποτα να κάνει με την υπέρβαση του Νόμου του Τριπλού Κόσμου πολλαπλές φορές; 
 
Δάσκαλος: Αυτή δεν είναι η περίπτωση. Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
καλλιέργειας ο μετασχηματισμός του σώματός σας ποικίλλει από επίπεδο σε επίπεδο, και είναι 
όλα διαφορετικά. Εάν μπορούσατε να δείτε την εικόνα της καλλιέργειάς σας, θα 
αποσβολωνόσασταν καταρχάς, και μετά το μυαλό σας δεν θα μπορούσε να το αντέξει άλλο. Τα 
ανθρώπινα όντα δεν θα μπορούσαν να αντέξουν να δουν τη μεγάλη και θαυμάσια εικόνα των 
Θεών και των Φο, την περίπλοκη κατάσταση που δεν μπορεί να περιγραφεί με ανθρώπινη 
γλώσσα, και την ιδιαίτερη εκδήλωση στις καταστάσεις εμφάνισης στα διάφορα επίπεδα. Σας λέω 
ότι κάθε επίπεδο έχει την δική του μορφή εκδήλωσης, και ότι αλλαγές πραγματοποιούνται σε εσάς 
καθ’ ολοκληρίαν, από την κορυφή ως τα νύχια, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου που περιβάλλει 
το σώμα σας. Έτσι όταν μερικοί άνθρωποι κάνουν γρήγορες υπερβάσεις και γρήγορες βελτιώσεις 
στα επίπεδα, αλλαγές συμβαίνουν καθημερινά. Μπορεί να έχετε δει την εικόνα ενός Φο όπου έχει 
τέσσερα κεφάλια, και μετά υπάρχουν τρία περισσότερα κεφάλια πάνω από τα τέσσερα· επιπλέον, 
υπάρχουν δύο κεφάλια πάνω από τα τρία κεφάλια, που ακολουθούνται από ένα ακόμα κεφάλι 
στην κορυφή. Είναι σαν το στοίβαγμα των Άρχατ. Αυτή είναι επίσης μια αληθινή εικόνα των Φο 
που επιδεικνύεται σε διάφορα επίπεδα. Είναι ιεροπρεπείς και θαυμάσιοι, πέρα από τη φαντασία 
του ανθρώπινου μυαλού. 
 
Ερώτηση: Καταλαβαίνω ότι πρέπει να υποφέρω περισσότερη δυσκολία προκειμένου να 
καλλιεργηθώ, όμως αγαπώ τη ζωή, αναμένω για καλά πράγματα, και θέλω να κάνω τα πράγματα 
καλά. Είναι αυτό προσκόλληση; 
 
Δάσκαλος: Αυτά δεν λογίζονται ως προσκολλήσεις κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας. Δεν 
είπα ότι πρέπει να παρατήσετε την χαρούμενη ζωή σας και τις φιλοδοξίες σας και να μην 
αποδίδετε καλά στην δουλειά. Αντίθετα, σας έχω ζητήσει να τα πηγαίνετε καλά στην δουλειά. 
Πώς θα μπορούσατε να είστε καλό άτομο χωρίς να κάνετε την δουλειά σας καλά; Είστε αληθινός 
καλλιεργητής μόνο εάν είστε καλό άτομο οπουδήποτε και αν είστε. Έτσι σας λέω μόνο ότι κατά 
τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας πρέπει να διαβάζετε τα βιβλία περισσότερο, να μελετάτε τον Φα 
περισσότερο· πρέπει να καλλιεργηθείτε και να είστε αυστηροί με τον εαυτό σας όταν περνάτε 
δοκιμασίες και συναντάτε προβλήματα. Πρέπει να ψάχνετε τον εσωτερικό σας εαυτό όταν 
αντιμετωπίζετε διαφωνία. Εφ' όσον υιοθετήσετε αυτήν την προσέγγιση, το επίπεδό σας θα 
βελτιωθεί βαθμιαία. Όσον αφορά την ερώτηση που θέσατε, θα έχετε μια νέα άποψη και μια νέα 
κατανόηση. Αλλά, δεν θα προέλθει από την σκόπιμη επιθυμία σας να σκεφτείτε διαφορετικά. 
Αυτό το είδος ανύψωσης και νέας κατανόησης θα εμφανιστεί φυσικά καθώς συνεχίζετε με την 
καλλιέργεια. 
 
Ερώτηση: Είμαι ένας μαθητής σας 10 χρονών. Κάνοντας τις ασκήσεις, τα πόδια μου κινούνται 
συνεχώς. Την στιγμή που το ελέγχω, η κίνηση σταματάει. 
 
Δάσκαλος: Αυτή η κατάσταση είναι προσωρινή. Εφόσον είστε παιδί, δεν θα βιώσετε εκείνο το 
είδος βασανιστικού πόνου στον διαλογισμό όπως ένας ενήλικος. Αλλά θα παρουσιάσετε μια 
κατάσταση διάλυσης του κάρμα. Μπορεί να μην είναι τόσο επίπονο, όμως είναι εκδήλωση μιας 
κατάστασης . Θα είστε εντάξει αργότερα. 
 
Ερώτηση: Μιλώντας για την έννοια της υπερ-ύλης, ο Δάσκαλος είπε ότι είναι περισσότερο υλική από 
αυτήν την δική μας διάσταση. 
 
Δάσκαλος: Δείχνετε ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα πάλι. Ο Δάσκαλος δεν δίνει μια διάλεξη 
φυσικής. Αναφέρω τη δομή του σύμπαντος μόνο όταν έχει κάτι να κάνει με τη τρέχουσα 
κατάσταση στην οποία έχετε ανυψωθεί, έτσι μην προσκολληθείτε με αυτό. Τώρα δεν είναι ο 
χρόνος να πω σε όλους για τη δομή του σύμπαντος και να τα βγάλω όλα έξω για εσάς. Εκτός 
αυτού, το σύμπαν είναι πολύ περίπλοκο και απερίγραπτο με ανθρώπινη γλώσσα. Όταν δίδασκα 
τον Φα στην Ελβετία περιέγραψα το σύμπαν. Καθώς μιλούσα για αυτό, το βρήκα δύσκολο να το 
εξηγήσω σαφώς. Όταν εργάστηκα στο βιβλίο, έκανα προσεκτικές αναθεωρήσεις. Εάν διαβάσετε 



26 

αυτό το βιβλίο μπορεί να γίνετε σαφέστεροι για αυτό. Στην πραγματικότητα, δεν θα μπορούσα να 
μιλήσω περισσότερο για αυτό, διότι δεν υπήρχαν λόγια για να το περιγράψω σαφέστερα. Επίσης, 
τη στιγμή που το περιγράφεις στη γλώσσα των συνηθισμένων ανθρώπων, δεν βγαίνει πολύ 
σωστά. 
 
Ερώτηση: Μπορώ πάντα να ακούω τη μουσική του Φάλουν Γκονγκ . Μερικές φορές μπορώ να την 
ακούσω στον ύπνο μου. 
 
Δάσκαλος: Αυτό είναι καλό πράγμα. Είναι μουσική του Ντάφα, έτσι στην καλλιέργειά σας σάς 
έχει παρουσιάσει μια πλευρά του Φα, και η μουσική έχει βαθύτερες έννοιες του Φα, επίσης. 
 
Ερώτηση: Στο συνέδριο του Φα στην Καλιφόρνια στην αρχή του χρόνου, ο Δάσκαλος ανέφερε τα 
«Μεγάλα Τέσσερα.» Θα μπορούσατε να το εξηγήσετε αυτό; 
 
Δάσκαλος: Στην πραγματικότητα, τα «Μεγάλα Τέσσερα» συζητήθηκαν αρχικά από τον Βούδα 
Σακυαμούνι. Είναι η γη, το νερό, η φωτιά, και ο αέρας. Είναι μια εκδήλωση του λόγου για την 
ύπαρξη του σύμπαντος σε αυτό το επίπεδο, όμως δεν είναι ο ύστατος λόγος. Έτσι για εσάς, είναι 
όπως ένα σύμπαν. Νομίζετε ότι είναι το σύμπαν όταν βλέπετε ολόκληρο το σύμπαν, όμως είναι 
μόνο μία σφαίρα ενός μικρού σύμπαντος. Υπάρχουν αμέτρητα σύμπαντα παρόμοια με αυτό και 
είναι όλα μέσα σε ένα μεγαλύτερο σύμπαν. Είναι ακριβώς όπως τα μόρια που απλώνονται όλα σε 
αυτήν την διάσταση και όπως όλα εδώ αποτελούνται από μόρια. Είναι η ίδια έννοια. Είναι μια 
μορφή του σύμπαντος που εκδηλώνεται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Και σε εκείνο το επίπεδο 
υπάρχει Φα, το οποίο είναι η εκδήλωση του Μεγάλου Φα σε εκείνο το επίπεδο. Σε εκείνο το 
επίπεδο, εάν δεν είναι στα πρότυπα του Φα, τότε ολόκληρο το σύστημα κάτω από εκείνο το 
επίπεδο δεν θα είναι καλό. Έτσι, διαπίστωσα ότι τα «Μεγάλα Τέσσερα» είχαν αποσυντεθεί, και 
φαινόταν ότι επρόκειτο να θρυμματιστούν από την παρέκκλιση από τον Φα κατά την μακρά 
χρονική διάρκεια. Παρ’ όλα αυτά, αυτή ήταν η κατάσταση προτού ανανεωθούν όλα. 
 
Ερώτηση: Οι ζωές δεν αυξάνονται ούτε μειώνονται σε αριθμό. Υπάρχουν σε ορισμένα επίπεδα του 
καθολικού ουράνιου σώματος…; 
 
Δάσκαλος: Οι ζωές δεν αυξάνονται ούτε μειώνονται σε αριθμό αυτό είναι σίγουρο. Εάν μια ζωή 
καταστραφεί σε ένα επίπεδο, θα υπάρξει μια νέα ζωή που δημιουργείται σε συγκρίσιμο επίπεδο. 
Στην πραγματικότητα, στην ιστορία της γης δεν έχει υπάρξει ούτε ένα άτομο λιγότερο ή ένα 
άτομο περισσότερο. Αλλά μιλώντας για αυτό σήμερα, κανένας δεν θα το πιστέψει. Η Κίνα 
προωθεί ακόμα τον οικογενειακό προγραμματισμό· εφόσον αγγίζει πολλά ζητήματα πολιτικής 
στην Κίνα, δεν θα μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Ο πληθυσμός σήμερα στη Δύση είναι μικρός. 
Ίσως αυτοί [που ήταν κάποτε στη δύση] να έχουν μετενσαρκωθεί εκεί [στην Κίνα] για να λάβουν 
τον Φα. (Χειροκρότημα) 
 
Στην πραγματικότητα, σήμερα οτιδήποτε κι αν είστε – Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, Αφρικανοί, 
Αυστραλοί, Ασιάτες- μπορεί να μην είστε στην πραγματικότητα αληθινά κίτρινοι, λευκοί, κ.λπ. 
Έτσι υπάρχουν πολλοί Καυκάσιοι στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι μετενσαρκωμένοι Μαύροι ή 
Αμερικανοί Ινδιάνοι. Μερικοί Μαύροι είναι μετενσαρκωμένοι Καυκάσιοι. Γι’ αυτό υπάρχουν 
Καυκάσιοι που υποστηρίζουν τα συμφέροντα των Μαύρων ανθρώπων. 
 
Ερώτηση: Ο Δάσκαλος είπε ότι οι ανθρώπινες αντιλήψεις θα μπορούσαν να ελέγξουν τη ζωή 
κάποιου. Εάν δεν τις αλλάξει, θα συνεχίσουν να κυριαρχούν. 
 
Δάσκαλος: Αυτό ισχύει. Κάποτε είπα το εξής: Είπα ότι όταν ένας Δυτικός λάβει τον Φα, εάν του 
το εξηγήσετε βασισμένο στις αρχές, θα το δει: «Α, καταλαβαίνω. Αυτή είναι η αλήθεια.» Δηλαδή, 
οι αρχές θα υπερνικήσουν τις αντιλήψεις που απόκτησε μετά την γέννηση. Το εξωτερικό κέλυφος 
που κρύβει την αλήθεια και τον εμποδίζει από το να δει την αλήθεια σπάει αμέσως. Όμως οι 
Κινέζοι είναι διαφορετικοί: έχουν αρχαίες αντιλήψεις. Έχουν έναν πέντε με έξι χιλιάδων χρόνων 
παλαιό πολιτισμό, με όλες τις διάφορες σχολές σκέψης μεταξύ των χρόνων της Προ της Τσιν 



27 

Δυναστείας [πριν το 221 π.Χ.] και των πρώτων χρόνων της Δυναστείας Χαν [206 π.Χ. - 220 μ.Χ.], 
και μετά από επόμενα χρόνια μέχρι σήμερα. Πριν από την εποχή των Μαχόμενων Βασιλείων 
[πέμπτος αιώνας π.Χ. - 221 π.Χ.] υπήρχαν όλων των ειδών οι πεποιθήσεις, έτσι αντιλήψεις είχαν 
διαμορφωθεί για διάφορα πράγματα. Εκείνα τα πράγματα, που διαμορφώθηκαν ζωή μετά τη ζωή, 
όλα αποθηκεύονται σε ολόκληρη την ύπαρξή σας. Η ύπαρξή σας δεν πεθαίνει, ενώ αυτό το 
σαρκικό σώμα σας είναι όπως τα ρούχα: το αλλάζετε μια ζωή μετά την άλλη. Η νοητική 
κατάσταση και οι εντυπώσεις που κληρονομούνται από κάθε έναν από τους προηγούμενους 
κύκλους ζωής θα εκδηλωθούν [στον παρόντα εαυτό σας]. Αυτά, φυσικά, δεν είναι εύκολα 
αντιληπτά από ένα καθημερινό άτομο. 
 
Επιπλέον, ο κινεζικός πολιτισμός είναι εμβριθής· περιέχει πράγματα από πολλές γενεές. Αυτό 
σημαίνει ότι οι Κινέζοι έχουν βιώσει πολλά πράγματα, και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να 
υπερνικήσουν τις αντιλήψεις τους. Μόλις τους πείτε την αλήθεια, την καταλαβαίνουν: «Α, ώστε 
έτσι είναι. Αλλά γιατί είναι έτσι το πως είναι;» Τους λέτε μετά ότι είναι έτσι το πως είναι λόγω του 
XΥZ. «Α, καταλαβαίνω,» λένε. Αλλά σε λίγο αναρωτιούνται πάλι: «Τότε γιατί είναι το XYZ η 
αιτία αυτού να είναι έτσι;» Πρέπει να διασπάσετε το κάθε ένα στρώμα, μέχρι το κατώτατο σημείο 
προτού το καταλάβουν και να δεν έχουν καθόλου περαιτέρω ερωτήσεις. Έτσι μερικές φορές 
διαπιστώνω ότι οι άνθρωποι από τα έθνη με βαθύτερους πολιτισμούς είναι έξυπνοι, έχοντας 
βιώσει τόσα πολλά. Αλλά εάν τους θέλετε να καταλάβουν την αλήθεια, αυτά τα πράγματα θα 
παίξουν έναν αρνητικό ρόλο. Οι Καυκάσιοι στη δυτική κοινωνία, παραδείγματος χάριν, έχουν 
απλά μυαλά εφόσον ο πολιτισμός τους δεν έχει τέτοιες βαθιές εσωτερικές έννοιες, και έτσι δεν 
έχουν τόσα πολλά εμπόδια. Μόλις συνειδητοποιήσουν ότι είναι η αλήθεια, το καταλαβαίνουν. 
 
Ερώτηση: Τα Ανάλεκτα του Κομφούκιου εμφανίζονται συχνά στο μυαλό μου. Προσπαθώ να του 
αντισταθώ. Κάνω το σωστό πράγμα; 
 
Δάσκαλος: Καθώς είστε καλλιεργητής, κάνετε το σωστό πράγμα. Ο Κομφούκιος μίλησε μόνο για 
τις αρχές του να είστε ένα ανθρώπινο ον. Στην πραγματικότητα, η κομφουκιανική διδασκαλία έχει 
μια πολύ ισχυρή επιρροή στο μυαλό όλων των Κινέζων. Ίσως όλα να ανανεώνονται, όμως. Αυτά 
είναι ανθρώπινα πράγματα σε τελική ανάλυση, έτσι είναι καλό για την καλλιέργειά σας να τα 
εξαλείψετε· αυτό που θα κερδίσετε είναι οι αγνότερες και υψηλότερες αρχές. Ανεξάρτητα από το 
πόσο καλή είναι αυτή η διδασκαλία, είναι ένα ανθρώπινο πράγμα. Αυτό εννοώ. Εάν παρεμβαίνει 
στην καλλιέργειά σας, εάν εμφανίζεται συνεχώς στο μυαλό σας και επηρεάζει την καλλιέργειά 
σας, τότε πρέπει να του αντισταθείτε και να το απορρίψετε. Δεν σας λέω να απορρίψετε μια 
συγκεκριμένη σχολή σκέψης: Λέω στους καλλιεργητές πώς να καλλιεργηθούν. Οι περισσότεροι 
από εσάς που κάθεστε εδώ κάνετε καλλιέργεια, έτσι διδάσκω τον Φα στους μαθητές μου, όχι σε 
συνηθισμένους ανθρώπους. Πρέπει να καταλάβετε τη διαφορά. 
 
Ερώτηση: Ο σύζυγός μου είναι δάσκαλος τσιγκόνγκ μιας άλλης σχολής. Όποτε εξαλείφω κάρμα 
κάνει θεραπείες πάνω μου με τις μεθόδους του. 
 
Δάσκαλος: Όλοι ξέρετε ότι σε αυτό που δίνω βάρος είναι το μυαλό σας. Πείτε του: «Καλλιεργώ 
σταθερά Ντάφα και δεν δέχομαι τα πράγματά σου. Μπορούμε να είμαστε αντρόγυνο, αλλά η 
καλλιέργεια είναι σοβαρή.» Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από αυτό που σας αναγκάζει, εφόσον τα 
χέρια του είναι δυνατά και έχουν περισσότερη δύναμη. Έτσι δεν υπάρχει κανένας τρόπος για εσάς 
να αντισταθείτε σε αυτό που θέλει να κάνει. Αλλά, εάν είστε σταθερή στο μυαλό σας, πιστεύω ότι 
τα πράγματα θα αλλάξουν. Επίσης, εάν επιμένει να κάνει θεραπείες σε εσάς, δεν θα έχει 
οποιαδήποτε επίδραση. Ο Δάσκαλος σάς φροντίζει. Είναι πολύ εύκολο να μπλοκαριστεί, αλλά 
αυτός δεν θα το δει. 
 
Ερώτηση: Όταν το μυαλό έχει σκέψεις που αποσπούν την προσοχή κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, 
μπορεί αυτό να έχει ως αποτέλεσμα το να ασκείσαι σε δαιμονικό τρόπο εν αγνοία; 
 
Δάσκαλος: Το να έχετε ένα μυαλό γεμάτο με σκέψεις που αποσπούν την προσοχή είναι κάτι που 
θα συμβεί στον καθένα σας καθώς καλλιεργείστε. Δεν θα σας επηρεάσει, όμως. Όταν μίλησα για 
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πράγματα που μπορεί να σας οδηγήσουν να ασκήσετε τον κακό και δαιμονικό τρόπο, μιλούσα για 
την σκόπιμη προσθήκη, στο μυαλό σας, πραγμάτων άλλων τρόπων καλλιέργειας καθώς ασκείστε· 
ή όταν ελέγχεστε από κάποια άλλη συνείδηση. Εκτός από αυτά, πράγματα που δεν έχουν καμία 
σχέση με την καλλιέργειά σας δεν θα διαμορφώσουν τίποτα, αλλά πρέπει να εξαλείψετε τις 
σκέψεις σας που αποσπούν την προσοχή. 
 
Ερώτηση: Κάνοντας τον διαλογισμό, η αίσθηση του καθίσματος μέσα σε ένα κέλυφος αυγού 
εμφανίζεται μόνο αφότου τα πόδια πλέον δεν πονούν; 
 
Δάσκαλος: Δεν είναι απαραιτήτως έτσι. Εάν μπορείτε μόνο να κάνετε διαλογισμό για μισή ώρα 
και δεν αισθάνεστε τον πόνο μέσα στη μισή ώρα, τότε μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια 
εκείνης της περιόδου. Όταν κάποια μέρα το μυαλό σας μπορέσει να φθάσει σε εκείνο το επίπεδο 
ηρεμίας και μπορείτε να χαλαρώσετε σε εκείνο τον βαθμό, μπορεί να μπείτε σε εκείνη την 
κατάσταση. Δεν θα διαρκέσει απαραιτήτως πολύ. Μπορεί απλά να διαρκέσει για μερικά 
δευτερόλεπτα ή για μερικά λεπτά, και μετά βγαίνετε από την ηρεμία. Μπορεί να συμβεί με αυτόν 
τον τρόπο. 
 
Ερώτηση: Σε πολλές περιπτώσεις παρέκκλινα από το Τζεν-Σαν-Ρεν ασυναίσθητα. Πολλές από τις 
προσκολλήσεις βαθιά μέσα μου καλύπτονται από αυτές στην επιφάνεια. 
 
Δάσκαλος: Δεν πειράζει. Μην ανησυχείτε. Όσο είστε επίμονοι στην καλλιέργεια, ικανοί να 
εξαλείφετε αυτά τα πράγματα συνειδητά, και ικανοί να συνειδητοποιείτε τις κακές σκέψεις και να 
τις εξαλείφετε, είστε στη διαδικασία της καλλιέργειας του εαυτού σας. Το μόνο πρόβλημα θα 
μπορούσε να είναι ότι κρατιέστε στις προσκολλήσεις και δεν τις εγκαταλείπετε. Εκτός από αυτό, 
τίποτα άλλο δεν θα σας προκαλέσει πραγματικά αυτό ή εκείνο το πρόβλημα. Αυτό είναι επειδή 
καλλιεργείστε ακόμα, και πράγματι εξαγνίζετε τον εαυτό σας. 
 
Ερώτηση: Όλες οι προσκολλήσεις μου θα εκτεθούν; 
 
Δάσκαλος: Βέβαια. Θα τις εκθέσω σίγουρα όλες σε εσάς. Το ερώτημα είναι εάν θα είστε σε θέση 
να τις υπερνικήσετε όταν έρθει ο καιρός. Όταν εκτίθενται και βρίσκετε τις προσκολλήσεις που δεν 
θα έπρεπε να είναι εκεί, και ξέρετε ξεκάθαρα ότι είναι προσκολλήσεις που δεν θα έπρεπε να είναι 
εκεί, δεν πρέπει να τις καλύψετε και πρέπει να τις ξεφορτωθείτε. Όποτε υπάρχει ασυμφωνία, 
προσπαθώ να σας πω ότι η προσκόλλησή σας έχει εκτεθεί. Όμως συχνά δεν εξετάζετε τον εαυτό 
σας για ελαττώματα, και αντ’ αυτού κοιτάτε το πόσο άσχημα οι άλλοι σας έχουν συμπεριφερθεί, 
τι λάθος οι άλλοι έχουν κάνει, και το πόσο ασυμβίβαστοι είναι οι άλλοι με τις απόψεις και τις 
σκέψεις σας. Θα δείτε τις προσκολλήσεις σας εάν μπορείτε να κατορθώσετε να ψάξετε μέσα στον 
εαυτό σας. 
 
Ερώτηση: Τα επίπεδα των ζωών θα αποκαλυφθούν πάλι αφότου τα ανθρώπινα όντα του μέλλοντος 
αποκαταστήσουν το ηθικό πρότυπο; 
 
Δάσκαλος: Οι ζωές στα ουράνια σώματα των διαφορετικών επιπέδων έχουν διαφορετικές 
ικανότητες. Τα επίπεδα των ανθρώπινων όντων καθορίζονται από το βαθμό καλοσύνης έναντι 
κακίας καθώς επίσης και από το ποσό αρετής έναντι κάρμα που κατέχουν. Στη γη, οι ανθρώπινες 
ζωές είναι πάνω από όλα τα ζώα και τα φυτά. Έχω παρατηρήσει επίσης ένα πρόβλημα: Υπάρχουν 
πολλοί Κινέζοι, και ειδικά οι Κινέζοι που ζουν έξω από την Κίνα, οι οποίοι έχουν πολύ ισχυρούς 
οικογενειακούς και συγγενικούς δεσμούς, ισχυρότερους από εκείνους στον Φα. Νομίζω ότι είναι 
σίγουρα ένα μεγάλο εμπόδιο στο να λάβουν τον Φα. Όμως κατά τη διάρκεια της πραγματικής 
διαδικασίας καλλιέργειας, πολλοί από αυτούς έχουν υπερνικήσει αυτό το εμπόδιο. Αλλά έχω βρεί 
ότι είναι ένα τεράστιο εμπόδιο. Τα ανθρώπινα όντα δεν θεωρούνται ως ανθρώπινα όντα εάν δεν 
ακολουθούν τα πρότυπα για τα ανθρώπινα όντα. Γιατί δεν θεωρούμε τους πιθήκους ως ανθρώπινα 
όντα; Επειδή τα ανθρώπινα όντα έχουν τα πρότυπα για τα ανθρώπινα όντα, και τη συμπεριφορά, 
τη σκέψη, και τις ηθικές αξίες των ανθρώπινων όντων. Τότε είναι που θεωρούνται ανθρώπινα 
όντα. Όμως, δεν λειτουργεί εάν πηγαίνετε στα άκρα. 
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Ερώτηση: Είναι αλήθεια ότι η ιστορία της ανθρωπότητας είναι απλά οι 7 δισεκατομμύρια ζωές που 
μετενσαρκώνονται μεταξύ τους; 
 
Δάσκαλος: Ίσως είναι. Ενδιαφέρεστε όλοι για αυτό το θέμα… Το γεγονός είναι, στην ιστορία δεν 
έχει υπάρξει ποτέ μια κοινωνία όπως αυτή σήμερα. Μπορεί να είχατε διαβάσει στο άρθρο κάποιου 
στην εφημερίδα για την αναφορά που έκανα για το ζήτημα των εξωγήινων, και το βρήκε να είναι 
αξιογέλαστο. Σκεφτείτε το, ο καθένας: Δεν έχει υπάρξει ποτέ μια ανθρώπινη φυλή όπως αυτή 
στην ιστορία, όμως έχουν υπάρξει χρονικές περίοδοι στην ιστορία όπου η τεχνολογία της 
ανθρώπινης φυλής ήταν περισσότερο προηγμένη- πολύ, πολύ περισσότερο προηγμένη από ότι 
είναι σήμερα. Τα ανθρώπινα όντα σήμερα δεν μπορούν να χτίσουν ένα φεγγάρι και να το 
τοποθετήσουν στον ουρανό, όμως στην ιστορία της ανθρώπινης φυλής, τα ανθρώπινα όντα ήταν 
σε θέση να το κάνουν αυτό. Παρ’ όλα αυτά, η επιστήμη που αναπτύχθηκε από την ανθρώπινη 
φυλή σήμερα και οι τρέχουσες περιστάσεις του σήμερα δεν είναι το μοναδικό μονοπάτι σε 
ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης της ανθρώπινης φυλής. Υπάρχουν διάφορα μονοπάτια 
ανάπτυξης. Η επιστήμη της σημερινής ανθρώπινης φυλής, στην πραγματικότητα, ήρθε από 
εξωγήινους. Μερικοί άνθρωποι μελετούν τους εξωγήινους και συλλέγουν τα έτσι αποκαλούμενα 
σήματά τους. Στην πραγματικότητα, είναι ακριβώς εδώ γύρω σας, μόνο που δεν επικοινωνούν με 
εσάς. Επίσης, κάνουν αυτό που σκοπεύουν να κάνουν με έναν πολύ συστηματικό τρόπο. 
 
Σκεφτείτε το, ο καθένας: Την άλλη ημέρα, όλοι καταλάβατε σωστά όταν ανέφερα ότι η επιστήμη 
είναι θρησκεία. Στις θρησκείες, έχουν τους ιδρυτές και τους ιερείς τους, ενώ στις επιστήμες 
υπάρχουν επίσης διάφοροι τίτλοι: πρόεδρος πανεπιστημίου, διδάκτορας, μάστερ, πτυχιούχος, 
καθηγητής, επίκουρος καθηγητής, και ούτω καθεξής. Και επιπλέον, είναι μια τέλεια μορφή 
θρησκείας, μια που υπάρχει παντού και που είναι εξαιρετικά συστηματική. Τα ανθρώπινα όντα 
πιστεύουν σε αυτήν περισσότερο απ’ ότι πιστεύουν σε οποιαδήποτε θρησκεία, και αυτή η πίστη 
έχει έρθει ανεπαίσθητα. Εάν δεν την μελετάτε καλά, θα παραγκωνιστείτε από αυτήν την κοινωνία: 
Δεν βρίσκετε μια καλή δουλειά ή δεν έχετε ένα καλό μέλλον. Ο καθένας ξέρει ότι μια κανονική 
θρησκεία σάς έχει να πιστέψετε σε αυτήν νοητικά, και μετά σας έχει να δείτε, να ακούσετε, και να 
αισθανθείτε την πραγματική, αληθινή ύπαρξη των Θεών. Αντίθετα, η θρησκεία της επιστήμης σάς 
κάνει να δείτε πράγματα και να προχωράτε σε μια υλική βάση έτσι ώστε μετά να εξαρτηθείτε 
νοητικά από αυτήν. Υιοθετεί την αντίθετη προσέγγιση. 
 
Αλλά δεν αντιτάσσομαι στην επιστήμη, γιατί κι αυτή είναι επίσης ένα προϊόν του σύμπαντος. Σας 
λέω μόνο τι είναι η επιστήμη. Η επιστήμη δεν είναι επιστημονική, και έχει φέρει πολλή 
καταστροφή στην ανθρώπινη φυλή που δεν θα διορθωθεί ποτέ. Όλοι ξέρετε για την ατμοσφαιρική 
ρύπανση. Ο αέρας που οι βιομηχανίες έχουν μολύνει δεν μπορεί ποτέ να αποκατασταθεί στην 
καθαρότερη κατάστασή του. Οι βιομηχανίες έχουν επίσης μολύνει το νερό, και ανεξάρτητα από το 
πόσο καλές οι μέθοδοί σας είναι, δεν μπορείτε ποτέ να το αποκαταστήσετε στην καθαρότερη 
κατάστασή του. Τα ανθρώπινα όντα αναπνέουν αυτόν τον αέρα και πίνουν αυτό το νερό. Εάν 
συνεχιστεί έτσι, η ανθρώπινη φυλή (μη περιλαμβανομένων των μαθητών του Ντάφα) θα γίνει 
παραμορφωμένη. Η δομή των άκρων τους θα παραμορφωθεί και θα γίνεται όλο και χειρότερα. 
Είναι μια καταστροφή που επήλθε στο υλικό επίπεδο. Στο πνευματικό επίπεδο, πριν προχωρήσει 
σε εκείνο το σημείο, η επιστήμη θα ισχυριστεί ότι είστε προληπτικοί και μη επιστημονικοί, και θα 
σας χτυπήσει με το ρόπαλο της επιστήμης εάν μιλήσετε για οτιδήποτε που η επιστήμη δεν έχει 
αναγνωρίσει ακόμα, ή εάν μιλήσετε για την ύπαρξη των Θεών ή για το γεγονός ότι το καλό 
ανταμείβεται και το κακό τιμωρείται. Σε τι καταλήγει αυτό το είδος χτυπήματος; Έχει 
καταστρέψει την ανθρώπινη πίστη στο θείο και τις έννοιες που διατηρούν τις ηθικές αξίες των 
ανθρώπινων όντων. Και όταν αυτά καταστρέφονται, τα ηθικά πρότυπα που διατηρούν την 
ανθρώπινη φυλή καταστρέφονται τελείως. Έτσι σήμερα δεν υπάρχει κανένα κακό πράγμα που οι 
άνθρωποι να φοβούνται να κάνουν. Όλο αυτό δεν προκλήθηκε από μια επιστήμη που στην 
πραγματικότητα δεν είναι τόσο προηγμένη; 
 
Σας λέω μόνο την αλήθεια. Δεν λέω ότι είμαι εναντίον της επιστήμης. Είναι μόνο εξ αιτίας των 
ανθρώπινων όντων που έχουν υπερβολική τυφλή πίστη σε αυτήν που έχει θέσει σε κίνδυνο την 



30 

ανθρώπινη φυλή. Και επιπλέον, αυτή η επιστήμη ήρθε εδώ από εξωγήινους. Ποιός είναι ο στόχος 
τους, τότε; Έφεραν συστηματικά στην ανθρώπινη φυλή τα θέματα όπως τα μαθηματικά, η φυσική, 
και η χημεία. Τότε στο σώμα και στο μυαλό σας, το πλαίσιο της σκέψης που ήθελαν έχει 
διαμορφωθεί. Σήμερα, η παραγωγή και τα εργατικά εργαλεία, οι μορφές εργασίας, οι καθημερινές 
ανάγκες, καθώς επίσης και οι τρόποι ζωής που ήρθαν από την επιστήμη έχουν σχηματίσει τους 
τρόπους σκέψης και την όλη συμπεριφορά του ανθρώπου. Αυτό έχει διαμορφώσει πλήρως τη 
νοοτροπία που αποτελεί τον στρεβλωμένο σύγχρονο άνθρωπο. Σήμερα, σχεδόν όλοι είναι έτσι. 
Όλοι έχουν σκέψεις σχηματισμένες από εξωγήινους, και κανένας δεν είναι σε θέση να ξεφύγει από 
αυτό εφόσον όλα που αντιμετωπίζετε ήρθαν από τη σύγχρονη επιστήμη. Αδράχνει την κάθε 
ευκαιρία, έτσι κάθε μέρος της ζωής σας είναι αδιάσπαστο από την επιστήμη. 
 
Συνεπώς, το μυαλό σας έχει διαμορφώσει έναν τρόπο σκέψης και μια νοοτροπία βασισμένο σε μια 
κατανόηση του υλικού κόσμου - μια εξωτερική εμφάνιση που η σύγχρονη επιστήμη έχει 
δημιουργήσει. Είναι επίσης ένα στρώμα σωματιδίων. Η συμπεριφορά σας υπαγορεύεται από το 
μυαλό σας. Τότε, τα πράγματα που λειτουργείτε, τα οχήματα που οδηγείτε - όλα τα πράγματα που 
κάνετε - όλα ήρθαν από την επιστήμη. Κατά συνέπεια, ένα στρώμα σωματιδίων διαμορφώθηκε 
και στο ανθρώπινο σώμα και στο μυαλό. Η επιστήμη που επήλθε στα ανθρώπινα όντα από τους 
εξωγήινους έχει διαμορφώσει ένα στρώμα σωματιδίων που ανήκουν στην επιστήμη τους. Αυτό 
είναι ακριβώς ο συστηματικός κανονισμός που γίνεται από τους εξωγήινους προκειμένου να 
αποκτήσουν τα σώματα των ανθρώπινων όντων. 
 
Κατά συνέπεια, όπως μπορεί να ξέρετε, η επιστήμη εκμεταλλεύεται τις επιθυμίες που έχουν οι 
άνθρωποι, και οι επιθυμίες των ανθρώπινων όντων τα οδηγούν να προοδεύσουν έτσι. Όποτε 
κάποιος εκφράσει αμφιβολίες για την σημερινή επιστήμη, επιφέρει συχνά αντίθεση από τους 
επιστήμονες. Τα ανθρώπινα όντα δεν συνειδητοποιούν ότι αυτό το είδος έλλειψης ανοχής προς 
την αμφιβολία είναι καθαυτό το αποτέλεσμα της επιστήμης. Πρέπει να είναι σαφές ότι η έλλειψη 
ανοχής αυτών των «επιστημόνων» προκύπτει από συναισθηματισμό από τη μεριά τους, όχι από 
λογική. Μπορώ να πω ότι αφότου έχει φθάσει σε αυτό το σημείο, τα πράγματα που εφευρίσκονται 
και που δημιουργούνται από τους επιστήμονες δεν είναι στην πραγματικότητα δημιουργίες των 
ανθρώπινων όντων. Ποιανού δημιουργία είναι, τότε; Δημιουργήθηκαν από τη δομή που ελέγχεται 
από τους εξωγήινους και που έχει διαμορφωθεί στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Και αυτή η δομή είναι 
ακριβώς κάτι που ελέγχεται στενά από τους εξωγήινους. Θα σας δώσουν μια έμπνευση και θα σας 
έχουν να εφεύρετε κάτι. Έχουν αρχίσει να αντικαθιστούν την ανθρώπινη φυλή με έναν 
συστηματικό τρόπο. 
 
Μόλις έχει συμβεί αυτό, ξέρετε, οι επιθυμίες των ανθρώπων τότε οδηγούν την ανθρώπινη 
ανάπτυξη. Στην αρχή οι άνθρωποι ήθελαν να κατασκευάσουν ρομπότ, αλλά τώρα δεν είναι μόνο 
τα ρομπότ. Θέλουν να κάνουν ανθρώπινα όντα - να κλωνοποιήσουν ανθρώπινα όντα. Εάν τα 
ανθρώπινα όντα δημιουργηθούν πράγματι μέσω κλωνοποίησης, σκεφτείτε το… Τα ανθρώπινα 
όντα διευθύνονται από τους Θεούς. Όταν ένα άτομο γεννιέται, εάν αυτός ή αυτή δεν έχει ψυχή 
(γιουάνσεν), τότε είναι μόνο ένα πτώμα. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να πεθάνει όταν δεν έχει 
κανένα πρόβλημα με το φυσικό του σώμα; Πώς μπορεί να πεθάνει ξαφνικά; Είναι ότι η ψυχή του 
έχει φύγει. Χωρίς εκείνη την ψυχή, είναι μόνο ένα μεγάλο κομμάτι σάρκας. Με την ψυχή του, 
είναι ζωντανός. Ένα ανθρώπινο σώμα είναι όπως ένα ρούχο: όταν φοριέται από έναν ανθρώπινο 
ον, είναι ζωντανό· εάν δεν φοριέται, είναι νεκρό. Σκεφτείτε το, τότε: Τι θα συμβεί εάν οι Θεοί δεν 
τοποθετήσουν μια ψυχή μέσα σε κλωνοποιημένο όν εξ αιτίας του ότι έχει δημιουργηθεί από τα 
ανθρώπινα όντα και οι Θεοί σίγουρα δεν το αναγνωρίζουν; Ένας εξωγήινος θα γεμίσει το κενό 
τοποθετώντας τον εαυτό του ως ψυχή εκείνου του ανθρώπου. Έτσι τότε θα έχει ένα ανθρώπινο 
σώμα και θα καταλάβει έναν άνθρωπο. Θα υπάρξουν όλο και περισσότερα από αυτά τα είδη 
όντων. Και εξ αιτίας των επιθυμιών τους, τα ανθρώπινα όντα θα διαταχτούν να τα κάνουν 
συνεχώς. Όλο και περισσότερα από αυτά θα γίνουν. Αυτά τα όντα θα γίνουν η πλειοψηφία, και θα 
γίνουν μέλη της ανθρώπινης φυλής, και θα είναι εξυπνότερα από τον άνθρωπο. Τα μυαλά των 
ανθρώπινων όντων έχουν ήδη ένα στρώμα των σωματιδίων τους μέσα τους και ελέγχονται από 
αυτούς. Έτσι θα διατυπώσουν νόμους που δεν θα επιτρέπουν στα ανθρώπινα όντα να γεννήσουν 
από ένα ορισμένο σημείο και μετά. Όλες [οι ζωές] θα πρέπει να κλωνοποιούνται. Και τότε είναι 
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που θα εισβάλουν στη γη σε μεγάλη κλίμακα. Στην επιφάνεια θα μοιάζουν με ανθρώπινα όντα, 
αλλά δεν θα είναι· θα είναι εξωγήινες ζωές. Σκεφτείτε το, τότε: Με κανέναν τρόπο δεν πλάθω 
απίθανες ιστορίες για τους ανθρώπους! (Χειροκρότημα) 
 
Φυσικά, τα ανθρώπινα όντα είναι απολύτως ανίσχυρα μπροστά στις τρέχουσες περιστάσεις. Δεν 
μπορούν να ξεφύγουν από όλα αυτά που έχουν δοθεί στα ανθρώπινα όντα από την επιστήμη, διότι 
εκείνη η επιστήμη ελέγχεται από τους εξωγήινους, και δεν μπορείτε ούτε καν να τους εντοπίσετε. 
Τα ανθρώπινα όντα θέλουν να έρθουν σε επαφή με τους εξωγήινους, αλλά σχεδόν τα πάντα των 
ανθρώπινων όντων σήμερα εφευρέθηκαν από αυτούς. Τα ανθρώπινα όντα νομίζουν ότι δεν θα 
έρθουν σε επαφή με εσάς, αλλά στην πραγματικότητα συνδέεστε με τις εξωγήινες ζωές όλη την 
ώρα. Υπάρχει πραγματικά ανάγκη να τους ψάξετε; Έτσι τα ανθρώπινα όντα είναι ανίσχυρα 
απέναντι σε όλα αυτά. Δεν μπορούν να το λύσουν. Αυτό είναι που βλέπω ως ένα από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα για την τρέχουσα ανθρώπινη φυλή. Έχω μιλήσει ανοιχτά και το έχω πει 
στους ανθρώπους τώρα. 
 
Είπα ότι δεν θέλω να αντιταχθώ στην έτσι αποκαλούμενη επιστήμη, όμως έχω δει την αληθινή 
δυσάρεστη κατάσταση της ανθρώπινης φυλής. Εφόσον σας προσφέρω σωτηρία σε αυτό το 
περιβάλλον, πρέπει να ζω σε αυτό το μέρος, να μετακινούμαι με αυτοκίνητα και να πετάω με 
αεροπλάνα. Η επιστήμη και οι εξωγήινοι είναι επίσης προϊόντα του σύμπαντος. Όμως, η ανάπτυξη 
της ανθρώπινης φυλής θα έχει πάντα την αρχή της και θα αναπτυχθεί έως το τέλος της. Αυτό είναι 
ένας νόμος. Το μόνο που έχω κάνει είναι να σας πω ένα από τα σημερινά φαινόμενα έτσι ώστε οι 
μαθητές μου να καταλάβουν το σύμπαν καθώς καλλιεργούνται. Εάν μπω στις λεπτομέρειες πολλοί 
συνηθισμένοι άνθρωποι δεν θα τα πιστέψουν, έτσι δεν θα μιλήσω για αυτά. Η ανάπτυξη του 
υπολογιστή είναι στην πραγματικότητα ένα τρομακτικό πράγμα για τον άνθρωπο. Μπορεί να 
καταστραφείτε χωρίς καν να ξέρετε πώς καταστραφήκατε. Αυτές τις μέρες οι άνθρωποι 
αποθηκεύουν δεδομένα και αναλύουν έπειτα τα αποτελέσματα με τους υπολογιστές. Με 
περαιτέρω ανάπτυξη, οι άνθρωποι μπορεί να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές για να κάνουν 
αποφάσεις, και αυτό θα επεσήμαινε την αρχή των ανθρώπινων όντων που πρόκειται να 
υπακούουν τους υπολογιστές. Οι υπολογιστές τότε θα άρχιζαν να διατάζουν ολοκληρωτικά τους 
ανθρώπους. Οι υπολογιστές θα γίνονταν όλο και περισσότερο ευφυείς, και τα ανθρώπινα όντα θα 
στηρίζονταν στους υπολογιστές όλο και περισσότερο, έως ότου τελικά ελέγχονταν ολοκληρωτικά 
από τους υπολογιστές. Έτσι είναι το πώς οι ανθρώπινες επιθυμίες θα χρησιμοποιούνταν για να 
καταστρέψουν την ανθρώπινη φυλή. 
 
Ερώτηση: Τα άρθρα που γράφονται από τον Δάσκαλο συνήθως αναφέρουν συγκεκριμένες 
περιστάσεις. Αυτό επηρεάζει την κατανόηση του Φα που οι μαθητές του εξωτερικού έχουν; 
 
Δάσκαλος: Όχι, δεν επηρεάζει. Είναι το ίδιο. Τα Απαραίτητα για Περαιτέρω Πρόοδο είναι κυρίως 
για να επανορθώνουν συνεχώς τα προβλήματα που προκύπτουν καθώς καλλιεργείστε. Και όσο για 
το πώς καλλιεργείστε, μπορείτε απλά να εμμείνετε στο Τζούαν Φάλουν. Δεν θα πρέπει να υπάρξει 
οποιοδήποτε πρόβλημα. 
 
Ερώτηση: Κατά τη διάρκεια της ομαδικής μελέτης, μου φάνηκε ότι κάτι πήγαινα να καταλάβω σε 
ένα ορισμένο σημείο στο διάβασμά μας. Όταν το κατάλαβα πλήρως, μερικοί παράγραφοι είχαν 
διαβαστεί. 
 
Δάσκαλος: Αυτό δεν πειράζει. Ο σκοπός της μελέτης του Φα είναι να καταλάβετε. Η κατανόηση 
του Φα είναι το πιο σημαντικό. Όταν διαβάζετε τον Φα, θα πρέπει να ξέρετε το νόημα των λέξεων 
που διαβάζετε. Τουλάχιστον, θα πρέπει να καταλαβαίνετε το επιφανειακό νόημα. Εάν λέτε, 
«ξεχνώ αυτό που μόλις διάβασα», μην αισθάνεστε ενοχλημένοι. Δεν είναι πρόβλημα. Απλά 
προχωρήστε και διαβάστε. Αλλά εάν πείτε, «Δεν ξέρω ούτε τις λέξεις που διαβάζω, και απλά 
συνέχεια διαβάζω και διαβάζω, με το στόμα μου να μουρμουρίζει και τα μάτια μου να κοιτούν, 
αλλά το μυαλό μου είναι αλλού», τότε αυτό δεν λειτουργεί, και δεν θα επιτύχετε τον στόχο της 
καλλιέργειας. 
 



32 

Ερώτηση: Γιατί η Βουδιστική Σχολή είναι πολύ συγκεκριμένη για τις προκαθορισμένες σχέσεις; 
 
Δάσκαλος: Στην πραγματικότητα, όλοι είναι συγκεκριμένοι για την προκαθορισμένη σχέση. 
Υπάρχουν πολλές αλήθειες για το σύμπαν που δεν μπορώ να σας πω, επειδή [περιλαμβάνουν] 
Θεούς, και δεν θέλω να σκέφτεστε για Θεούς με ανθρώπινη σκέψη. Τα ανθρώπινα όντα νομίζουν 
ότι μπορούν να πάνε στους ουράνιους παραδείσους εφ’ όσον καλλιεργούνται στις θρησκείες. 
Σκέφτονται, «Εφ’ όσον το σέβομαι και ακολουθώ τις διδασκαλίες του, θα με φροντίσει.» Στην 
πραγματικότητα, δεν το καταλαβαίνετε καθόλου. Στο παρελθόν ήταν εξαιρετικά δύσκολο να 
καλλιεργηθεί κάποιος προς τα πάνω. Εφ’ όσον πέσατε κάτω, δεν μπορούσαν να σας αφήσουν να 
ανεβείτε πάνω καθόλου. Απλά δεν επιτρεπόταν να πάτε πάλι πάνω, επειδή σκέφτονταν ότι δεν 
ήσασταν τόσο καθαρός όσο αυτοί, και ότι θα τους μολύνατε ανεξάρτητα από το πώς 
καλλιεργούσατε τον εαυτό σας. Αλλά σήμερα έχει αλλάξει. Όλοι ξέρετε ότι από την ίδια την 
προέλευση δεν έχετε μόνο γίνει καλύτεροι, αλλά επίσης θα ξεπεράσετε όλα του παρελθόντος, 
φτάνοντας μια κατάσταση που υπερβαίνει την καλύτερη ιστορική περίοδο του σύμπαντος. 
(Χειροκρότημα) 
 
Ερώτηση: Πολλοί μαθητές δεν είχαν μια αίσθηση του Πέραν του Νόμου του Τριπλού Κόσμου. Έχουν 
αρκετό χρόνο να καλλιεργηθούν έως την Ολοκλήρωση; 
 
Δάσκαλος: Εφόσον έχετε λάβει τον Φα, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να καλλιεργηθείτε, 
χωρίς ανησυχία. Δεν θα πρόσφερα σωτηρία εάν δεν υπήρχε αρκετός χρόνος. Στην 
πραγματικότητα, η μεγαλύτερη έγνοιά μου δεν είναι ο χρόνος, αλλά για το εάν μπορείτε να 
καλλιεργηθείτε στον Ντάφα από την αρχή μέχρι το τέλος. Όσον αφορά εκείνη την αίσθηση, 
κάποιοι από εσάς έχετε φθάσει σε έναν μάλλον υψηλό επίπεδο όμως δεν έχετε αισθανθεί τίποτα. 
Πραγματικά δεν μπορείτε να κρίνετε το επίπεδο ενός ατόμου από τις φυσικές αισθήσεις. Τι αξία 
έχει αυτή η αίσθηση; Μερικοί άνθρωποι εσκεμμένα δεν τους επιτρέπεται να αισθάνονται 
πράγματα εφόσον είναι από υψηλά επίπεδα. Αισθανόμενος ακόμη και λίγο θα παρέβαινε κάπως 
τον κανόνα της ψευδαίσθησης και της φώτισης, και τότε μπορεί να μην επέστρεφαν ποτέ στις 
αρχικές τους θέσεις. Αυτό είναι επειδή πρέπει να κρατηθούν σε υψηλά πρότυπα. Άλλοι μπορούν 
να δουν πράγματα και ακόμα να επιστρέψουν, ενώ σε αυτούς τους ανθρώπους δεν επιτρέπεται 
ούτε να δουν ούτε να έχουν φυσικές αισθήσεις. Ακόμη και λίγο θα τους απέτρεπε από το να 
επιστρέψουν στις αρχικές θέσεις τους. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν είναι; 
 
Ερώτηση: Διαβάζοντας το βιβλίο Χονγκ Γιν του Δασκάλου, συγκινήθηκα τόσο πολύ από την ηρωική 
μεγαλοπρέπεια του Σεβαστού Δασκάλου που δάκρυα έτρεξαν από τα μάτια μου. Αισθάνθηκα έντονα 
την τεράστια καλοσύνη που είναι απερίγραπτη με λέξεις. (Χειροκρότημα) Θα είναι αιώνια η λύπη 
μου εάν δεν μπορέσω να ξεπληρώσω τον Δάσκαλο. 
 
Δάσκαλος: Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει τίποτα να μετανιώσετε. Δεν ήταν εύκολο για εσάς 
να λάβετε τον Φα. Το μόνο που ξέρετε είναι, ότι φάνηκε κατά τύχη που κάποιος σας είπε για τον 
Φα, και έτσι τον λάβατε. Το γεγονός είναι, αυτό ήταν κάτι που κρυβόταν βαθιά στην καρδιά σας, 
όπως μια ηλεκτρική πρίζα. Την στιγμή που συνδέεται, διαρρέεστε από αυτό. Όμως για μερικούς 
ανθρώπους αυτή η πρίζα δεν λειτουργεί άλλο, εφόσον έχει καλυφθεί από την σκόνη και την 
βρωμιά. Ακόμα κι αν η πρίζα είναι συνδεδεμένη, δεν υπάρχει ηλεκτρισμός. Πολλοί άνθρωποι 
έχασαν τις ζωές τους στο παρελθόν έτσι ώστε να μπορέσουν να λάβουν τον Φα. Έχουν 
καλλιεργηθεί στον παρελθόν και έχουν υποστεί πολλές δοκιμασίες καλλιέργειας. 
 
Ερώτηση: Εάν τα παιδιά δεν αρχίσουν καλλιέργεια, τι θα τους συμβεί όταν οι γονείς τους επιτύχουν 
την Ολοκλήρωση στην καλλιέργεια; 
 
Δάσκαλος: Δεν μπορώ να πω ότι είστε προσκολλημένος σε αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την 
παρούσα κατάστασή σας· αυτό είναι το τρέχον επίπεδό σας. Αλλά εάν το σκεφτείτε από ένα 
υψηλότερο επίπεδο είναι προσκόλληση. Δεν ξέρετε καν εάν μπορείτε να επιτύχετε την 
Ολοκλήρωση - γιατί έχετε τόσες πολλές περιττές ανησυχίες; 
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Το έχετε σκεφτεί αυτό: Πώς θα μπορούσε να είναι ότι όταν καλλιεργηθείτε ως την Ολοκλήρωση 
ξεπλένετε απλά τα χέρια σας και απομακρύνεστε από όλα τα χρέη που οφείλατε ζωή μετά τη ζωή, 
και από όλες τις χάρες που έχετε λάβει και όλες τις παλαιές οφειλές που έχετε υποστεί; Αυτά που 
έχετε ξεπληρώσει είναι μόνο συναισθηματικά χρέη· δεν έχετε ξεπληρώσει το υλικό μέρος των 
χρεών. Πώς θα μπορούσατε να επιτύχετε την Ολοκλήρωση τότε; Θα τα τακτοποιήσω όλα και θα 
κάνω πολλά πράγματα για εσάς. Απλά σκεφτείτε το: Όλες οι χάρες και οι παλαιές οφειλές σας 
πρέπει να τακτοποιηθούν. Αλλά πώς; Καταρχήν, ο παράδεισός σας δεν μπορεί να αφεθεί κενός 
εάν είστε σε θέση να Ολοκληρωθείτε. Οι Φο δεν μιλούν για τη σωτηρία όλων των αισθανόμενων 
όντων; Θα υπάρχουν αισθανόμενα όντα στον παράδεισό σας. Είναι πολύ πιθανό να είναι ζωές που 
κάποτε πήρατε, ή στις οποίες οφείλατε χρέη, ή με τις οποίες ήσασταν στενοί φίλοι. Και τα δύο 
είδη καρμικών δεσμών - οι χάρες και οι παλαιές οφειλές - πρέπει να τακτοποιηθούν για εσάς. Έτσι 
πολλές ζωές μπορεί να γίνουν αισθανόμενα όντα στον παράδεισό σας. 
 
Όλα οι χάρες και οι παλαιές οφειλές από το παρελθόν πρέπει να τακτοποιηθούν για εσάς, έτσι δεν 
θα έπρεπε οι παρόντες καρμικοί δεσμοί σας να φροντιστούν επίσης; Ο τρόπος με τον οποίο πολλές 
από εσάς τις κυρίες συμπεριφέρεστε στους αγαπημένους σας… πραγματικά επηρεάζει την 
καλλιέργειά σας. Αφήστε την προσκόλληση και προχωρήστε με την καλλιέργεια. Στην 
πραγματικότητα, ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολο είναι για εσάς να εγκαταλείψετε τα 
συναισθήματά σας για κάποιον, πρέπει να το [επιτύχετε αυτό] έως την ώρα που θα πεθάνετε. 
Μερικοί από εσάς μπορεί να μην έχετε πολλά χρόνια να ζήσετε και μπορεί να φύγετε κάποια 
ημέρα σύντομα. Πρέπει να το εγκαταλείψετε τότε ούτως ή άλλως. Εάν μπορείτε να 
καλλιεργηθείτε στην Ολοκλήρωση, τότε ο Δάσκαλός σας ξέρει ποιόν θέλετε να σώσετε. Αλλά δεν 
μπορείτε να το πάρετε ως προσκόλληση και να γίνετε προσκολλημένοι σε αυτό με έναν 
διαφορετικό τρόπο. 
 
Ερώτηση: Κάποιος που τα πήγαινε αρκετά καλά στην καλλιέργεια είπε μια φορά το εξής: «Το να 
έχεις πρόθεση είναι επίσης μέρος τού να είσαι χωρίς πρόθεση». Αισθάνθηκα λίγο μπερδεμένος. 
 
Δάσκαλος: Δεν είναι αυτό παρέμβαση; Μην το σκέφτεστε αν δεν είναι κάτι από τον Φα που έχω 
πει. Ακόμα κι αν έχει ειπωθεί από έναν μαθητή που καλλιεργείται στον Ντάφα, μπορεί να είναι 
κάτι που κατάλαβε στις διαφορετικές καταστάσεις του και στα διαφορετικά επίπεδα. Μπορεί να 
είναι σωστό ή λάθος. Μην ανησυχείτε για αυτό, και κάντε όπως έχω διδάξει. Εστιάστε το μυαλό 
σας στον Φα και μην προσκολλάστε σε αυτά που λένε οι άλλοι. 
 
Όλοι πρέπει να είναι ξεκάθαροι ότι η διδασκαλία του Φα και η προσφορά σωτηρίας στα 
ανθρώπινα όντα δεν είναι μέσα στο πλαίσιο της πρόθεσης ή της μη πρόθεσης. Δεν μπορεί αυτό να 
γίνει κατανοητό από ένα συνηθισμένο ον. Επιπλέον, τα πράγματα όπως είναι δεν εκδηλώνονται 
εδώ μεταξύ των ανθρώπινων όντων. Σας είπα πριν ότι οι παράδεισοι των Φο είναι εξαιρετικά 
πλούσιοι και ποικίλοι. Είναι ακόμα πιο θαυμάσιοι, αλλιώς ποιός θα ήθελε να πάει εκεί; Δεν είναι 
αυτό που τα ανθρώπινα όντα έχουν φανταστεί. Στα μάτια των Φο, Τάο, και Θεών, πολλά 
πράγματα που τα ανθρώπινα όντα κάνουν είναι εμπόδια που τους εμποδίζουν σοβαρά από το να 
πάνε στους παραδείσους των Φο. Έτσι αυτά είναι όλα προσκολλήσεις της πρόθεσης. Αλλά η 
προσφορά σωτηρίας στα ανθρώπινα όντα είναι ένα διαφορετικό θέμα. Επίσης, μπορώ να σας πω 
ότι το να σώζω ανθρώπινα όντα δεν είναι το μόνο πράγμα που κάνω. Είναι μόνο μέρος αυτού που 
θέλω να κάνω, έτσι υπάρχουν άλλοι λόγοι. Θα επεξηγήσω την ιδέα. Πείτε ότι αυτό το σύμπαν 
είναι βέβαιο ότι θα καταρρεύσει. Ένας Θεός είναι σε θέση να το σταματήσει, όμως δεν κάνει 
τίποτα για αυτό. Θα λέγατε ότι «είχε πρόθεση» εάν το έκανε και ότι ήταν «χωρίς πρόθεση» εάν 
δεν το έκανε; Εξηγώ τα θέματα ενός πολύ υψηλού επιπέδου στην ανθρώπινη γλώσσα, αλλά είναι 
διαφορετικό σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο. Η ανθρώπινη έννοια «με πρόθεση» δεν μπορεί να 
περιγράψει ένα υψηλότερο επίπεδο ή το επίπεδο των Φο. 
 
Ερώτηση: Υπάρχει ένας αδιάλυτος δεσμός μεταξύ του Όρους Τάι και εμού, και έχω πολλές 
ερωτήσεις για αυτό. Μπορεί ο Δάσκαλος να με βοηθήσει να λύσω λίγο από το μυστήριο; 
 
Δάσκαλος: Όχι, μπορώ μόνο να εξηγήσω τα ζητήματα καλλιέργειας στους καλλιεργητές. Είμαι 
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υπεύθυνος για την επίτευξή σας της Ολοκλήρωσης. Δεν μπορείτε να το επιτύχετε εάν είστε 
προσκολλημένοι με αυτά που βιώσατε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ζωών σας. Θα σας 
καθιστούσε περισσότερο προσκολλημένους εάν σας τα εξηγούσα. 
 
Ερώτηση: Μερικές φορές έχω την επιθυμία να είμαι βοηθός ή επικεφαλής ενός κέντρου βοήθειας. 
Είναι μια ισχυρή προσκόλληση, και είμαι στην κατάσταση του να έχω πρόθεση; 
 
Δάσκαλος: Στην πραγματικότητα, πολλοί από τους βοηθούς μας δεν εκλέγονται. Αυτό που 
συνέβη είναι, ότι έλαβαν τον Φα και δεν υπήρχαν άλλοι που να ασκούν στις περιοχές τους, έτσι 
συγκέντρωσαν μια ομάδα ανθρώπων να μάθουν, και έγιναν φυσικά επικεφαλής ενός κέντρου 
βοήθειας ή βοηθοί. Ένας επικεφαλής κέντρου βοήθειας δεν είναι κάτι μοναδικό στον Ντάφα μας. 
Είναι απλά ένας τίτλος καθημερινών ανθρώπων. Στο παρελθόν, ένα παράρτημα του Ερευνητικού 
Κέντρου Τσιγκόνγκ αποκαλούνταν κέντρο. Όλα αποκαλούνται κέντρα βοήθειας. 
 
Είναι ένα καλό πράγμα που θέλετε να κάνετε κάτι για τους άλλους, όμως δεν είναι καλό πράγμα 
εάν θέλετε να το κάνετε για χάριν του να γίνετε επικεφαλής. Δεν υπάρχει καμία επίσημη θέση για 
ένα άτομο, και ούτε υπάρχει πληρωμή. Δεν υπάρχει τίποτα. Ξέρω ότι θέλετε να κάνετε κάτι για 
τους άλλους. Μπορείτε να το κάνετε όποτε οι περιστάσεις το επιτρέπουν. Χωρίς έναν τίτλο, 
μπορείτε ακόμα να κάνετε τα πράγματα για τους ανθρώπους από τον ενθουσιασμό σας. Υπάρχουν 
τώρα πολλοί άνθρωποι που μελετούν Ντάφα σε πολλές περιοχές. Είναι αποτέλεσμα των πολλών 
δραστηριοτήτων διάδοσης του Φα που οι μαθητές μας έχουν κάνει. 
 
Ερώτηση: Ενώ σας ακούμε εδώ να διδάσκετε τον Φα, τα σώματά μας σε όλες τις άλλες διαστάσεις 
κάνουν το ίδιο πράγμα; 
 
Δάσκαλος: Δεν μετασχηματίζω το σώμα σας αρχίζοντας από την υπέρτατη προέλευσή του; Γιατί 
ανησυχείτε ακόμα για αυτό; (Χειροκρότημα) Σε αυτήν την διάσταση, μόνο ακούτε τον Φα και οι 
αλλαγές είναι μικρές. Αλλά οι πραγματικές αλλαγές συμβαίνουν σε άλλες διαστάσεις. 
 
Ερώτηση: Κάθε φορά πριν παρευρεθώ σε συνέδριο του Φα, αντιμετωπίζω εμπόδια και δοκιμασίες. 
Προκαλούνται από το κάρμα μου ή από κάτι που έκανα λάθος; 
 
Δάσκαλος: Ψάξτε τον εσωτερικό σας εαυτό οποτεδήποτε έχετε προβλήματα. Οι δοκιμασίες δεν 
συμβαίνουν απλά κατά τύχη. Προορίζονται σίγουρα για να εγκαταλείψετε ορισμένες 
προσκολλήσεις σας έτσι ώστε να μπορείτε να βελτιωθείτε. 
 
Ερώτηση: Από τότε που έχω μελετήσει τον Φα, έχω αισθανθεί ότι το να κάνω ή να μην κάνω 
συνηθισμένα πράγματα δεν είναι πια σημαντικό θέμα. Πώς μπορώ να καταλάβω εάν έχω ακόμα 
προσκόλληση στο να κάνω ορισμένα πράγματα; 
 
Δάσκαλος: Eπιτρέψτε μου να το εξηγήσω σε εσάς περαιτέρω. Καθώς καλλιεργείστε μεταξύ των 
καθημερινών ανθρώπων, πρέπει να προσπαθήσετε όσο καλύτερα μπορείτε να καλλιεργηθείτε ενώ 
προσαρμόζεστε στον τρόπο των καθημερινών ανθρώπων. Αυτό που μόλις είπα καλύπτει ένα 
μεγάλο πεδίο: το φαγητό σας, η στέγη και η μεταφορά, καθώς επίσης και η δουλειά και η μελέτη 
σας - όλα συμπεριλαμβάνονται. Πρέπει να καλλιεργείστε ενώ προσαρμόζεστε στους 
καθημερινούς ανθρώπους στον μεγαλύτερο βαθμό. Μην ακολουθήσετε το παράδειγμα των 
καλλιεργητών του παρελθόντος. Μόλις άρχιζαν την καλλιέργεια, φαινόταν να βλέπουν μέσω του 
ανθρώπινου κόσμου: «Θα αφήσω το κοσμικό περιβάλλον.» Σας ζητώ να καλλιεργηθείτε μεταξύ 
καθημερινών ανθρώπων. Επίσης, σας λέω ότι με όλα όσα κάνετε, θα πρέπει να τα κάνετε ακόμη 
καλύτερα από πριν. Αυτό είναι επειδή όταν διαδόθηκε αρχικά ο Φα, είχα λάβει υπόψη το πώς οι 
σημερινοί άνθρωποι, που έχουν δουλειές και πολυάσχολα προγράμματα, θα μπορούσαν να κάνουν 
καλλιέργεια. Έτσι, σίγουρα δεν θα μείνετε πίσω ή δεν θα χάσετε τίποτα όταν χρησιμοποιείτε τον 
ελεύθερο χρόνο σας για να καλλιεργείστε και να μελετάτε τον Φα. Οι προσκολλήσεις σας είναι 
αυτό που θέλω να ξεφορτωθώ, όχι τα υλικά πράγματά σας. Εάν συνέβαινε το τελευταίο, εκείνοι 
που ζητιανεύουν στους δρόμους θα είχαν γίνει καλλιεργητές υψηλών επιπέδων. Αλλά αυτό δεν 
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είναι η πραγματικότητα. Αυτό που πρέπει να αφαιρεθεί είναι η ανθρώπινη σκέψη, οι 
προσκολλήσεις που δεν θέλετε να εγκαταλείψετε. 
 
Έχω πει ότι το σπίτι σας μπορεί να έχει χτιστεί με χρυσά τούβλα, αλλά δεν νοιάζεστε για αυτό, δεν 
μεταχειρίζεστε τα χρήματα με τόση εκτίμηση όσο τη ζωή σας, και δεν έχετε ισχυρή πλεονεξία. 
Εάν έχετε κάτι σαν κι αυτό, αφήστε το να είναι, εφόσον είναι εκεί στη ζωή σας και δεν σας 
νοιάζει. Εάν μπορείτε να το κάνετε αυτό - δηλαδή, εάν μπορείτε να ξεφορτωθείτε την 
προσκόλληση - τότε δεν έχει σημασία τι έχετε. Εάν δεν έχετε την προσκόλληση, αλλά οι 
άνθρωποι σας συμπεριφέρονται καλά και επιμένουν να σας προσφέρουν μια διευθυντική θέση, 
τότε πάρτε την. Δεν έχει σημασία. Εάν η επιχείρησή σας επεκτείνεται και γίνεται μεγάλη και 
κάνετε πολλά χρήματα, αφήστε το να είναι. Δεν έχει σημασία. Μπορείτε να καλλιεργηθείτε σε 
όποια κοινωνική τάξη και να είστε. Δεν πρέπει να πηγαίνετε στα άκρα. Στο παρελθόν υπήρχαν 
κάποιοι άνθρωποι που σταμάτησαν τα πάντα μόλις έλαβαν τον αληθινό Φα και άρχιζαν να 
καλλιεργούνται. Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος να κάνετε τα πράγματα. Αυτό που σας έχω 
διδάξει είναι αυτός ο τύπος μεθόδου καλλιέργειας [που περιγράφω]. Οι άνθρωποι που 
καλλιεργούν Ντάφα θα έχουν σίγουρα τις προσκολλήσεις ενός καθημερινού ατόμου πριν 
επιτύχουν την Ολοκλήρωση. Και έτσι, μπορούν να εκτελέσουν την δουλειά συνηθισμένων 
ανθρώπων, και θα έχουν συνηθισμένο συναισθηματισμό σε ένα βαθμό. 
 
Ερώτηση: Έχω συνειδητοποιήσει μια πιθανή προσκόλληση αλλά δεν έχω κατορθώσει να την 
εγκαταλείψω. Μπορεί να αναδυθεί από το γκονγκ, όπως με τη προσκόλληση στο κρέας; 
 
Δάσκαλος: Γιατί δεν την εγκαταλείπετε τώρα που την έχετε προσδιορίσει; Φυσικά, δεν μπορείτε 
να το κάνετε εν μία νυκτί και αυτό ισχύει για τον καθένα. Αλλά εάν συγκρατείστε τακτικά και 
απαιτείτε από τον εαυτό σας να τα πάτε ακόμα καλύτερα, δεν θα το επιτύχετε αυτό βαθμιαία; 
Αλλά εάν πείτε, «ο Δάσκαλος έχει πει ότι μπορούμε να το κάνουμε βαθμιαία, έτσι ας το κάνουμε 
λίγο-λίγο» τότε δεν προχωράτε σθεναρά προς τα πάνω, και δεν είστε υπεύθυνοι προς την 
καλλιέργειά σας. Έχει όλο να κάνει με το πώς συμπεριφέρεστε ως ασκούμενος καθώς 
καλλιεργείστε. Πιστεύω ότι εάν μπορείτε πραγματικά να συμπεριφερθείτε με αυτόν τον τρόπο, 
όλα τα άλλα θα γίνουν εύκολα να κατανοηθούν. 
 
Ερώτηση: Κατά τη διάρκεια αυτού του συνεδρίου του Φα, μερικοί μαθητές έχουν μιλήσει για την 
επιδίωξη φυσικής δυσκολίας ώστε να εξαλειφθεί κάρμα. 
 
Δάσκαλος: Αυτό είναι λάθος, είναι άστοχο. Δεν μπορείτε να ψάξετε για δυσκολία και να 
δημιουργήσετε τον δικό σας τρόπο καλλιέργειας και εξάλειψης του κάρμα. Αυτό δεν λειτουργεί. 
Κάνοντάς το αυτό, αναστατώνετε το σύστημα καλλιέργειας που έχω δημιουργήσει για εσάς. Έτσι, 
το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να διαβάζετε το βιβλίο, να διαβάζετε τον Φα, και να 
καλλιεργείτε τον εαυτό σας. Ψάξτε τον εσωτερικό σας εαυτό οποτεδήποτε αντιμετωπίζετε 
προβλήματα. Το να κάνετε τη δουλειά σας καλύτερα και το να είστε καλύτερος μαθητής στο 
σχολείο είναι αρκετό. (Χειροκρότημα) 
 
Ερώτηση: Όσο περισσότερο καλλιεργούμαι, τόσο ισχυρότερες οι συνηθισμένες ανθρώπινες 
αντιλήψεις μου φαίνεται να είναι - σε βαθμό που δεν ξέρω ακόμη και εάν είμαι καλλιεργητής. 
 
Δάσκαλος: Λέω σε όλους σας ότι στην καλλιέργεια, εάν μπορείτε να αισθανθείτε τις 
προσκολλήσεις σας όλο και περισσότερο καθαρά, αυτό δεν είναι ένα βήμα προς τα πίσω. Αυτό 
είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Ένα καθημερινό άτομο δεν μπορεί να εντοπίσει τέτοια πράγματα, 
αλλά εσείς μπορείτε να έχετε μια ξεκάθαρη αίσθησή τους. Μπορεί αληθινά να ειπωθεί ότι έχετε 
καλλιεργηθεί αρκετά καλά, όμως πώς και μερικές προσκολλήσεις σας είναι τόσο δύσκολες να 
εξαλειφθούν προς το παρόν; Είναι επειδή η μέθοδος καλλιέργειας που έχω σχεδιάσει για εσάς το 
καθιστά αδύνατο για εσάς να απομακρύνετε τις προσκολλήσεις σας όλες με μία προσπάθεια. 
Εξαλείφονται κατά στρώματα - μειώνονται ένα στρώμα τη φορά. Έτσι, θα έχετε μερικές 
συνηθισμένες προσκολλήσεις έτσι ώστε να μπορείτε να ζήσετε μεταξύ των συνηθισμένων 
ανθρώπων, καλλιεργούμενοι και προχωρώντας βαθμιαία. Διαφορετικά, χωρίς αυτές τις 
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προσκολλήσεις, δεν θα μπορούσατε να σημειώσετε καθόλου περαιτέρω πρόοδο, και η 
καλλιέργειά σας θα έφτανε στο τέλος και δεν θα μπορούσατε να παραμείνετε μεταξύ 
συνηθισμένων ανθρώπων. Έτσι αυτή είναι η μέθοδος καλλιέργειας του Ντάφα. 
 
Ερώτηση: Διαβάζοντας το Τζούαν Φάλουν πηγαίνω πίσω για να επαναλάβω μερικές προτάσεις 
ώστε να απομνημονεύσω κάποιο από το περιεχόμενο αφότου τελειώνω το διάβασμα μιας διάλεξης. 
Είναι αυτό εντάξει; 
 
Δάσκαλος: Αυτό είναι εντάξει, αλλά μπορώ να σας πω όλους ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να το 
διαβάζετε επανειλημμένα. 
 
Ερώτηση: Δεν υπάρχει υποκανάλι κάτω από το δεξί μάτι. Σχετίζεται αυτό με τον Φα; 
 
Δάσκαλος: Είναι η μορφή ύπαρξης που ο Φα δημιούργησε για τα ζωντανά όντα σε αυτό το 
επίπεδο· είναι επίσης μια εκδήλωση σε ένα επίπεδο. Θα αλλάξει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Σε 
εκείνο το υψηλό επίπεδο, το μάτι μπορεί άμεσα να διαπεράσει και να αντιληφθεί πολλά επίπεδα 
διαστάσεων. Μπορεί να δει μέσω των πραγμάτων από το μακροσκοπικό στο μικροσκοπικό. 
Μπορεί επίσης να δει μέσα από την ύπαρξη των περισσότερο περίπλοκων ζωντανών όντων καθώς 
επίσης και την μορφή ύπαρξης των διαστάσεων. Τα ζωντανά όντα των υψηλών επιπέδων 
διαστάσεων δεν κάνουν κακά πράγματα όπως τα ανθρώπινα όντα, έτσι αυτή η μορφή ματιού σε 
αυτό το επίπεδο δεν θα λειτουργούσε εκεί. Έτσι τα μάτια αλλάζουν σε κάθε επίπεδο. Δεν σας είπα 
μόλις τώρα ότι τα ανθρώπινα φυσικά σώματα επιδεικνύουν διαφορετικές μορφές σε κάθε επίπεδο; 
Αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμη και στην επιφανειακή μορφή της εμφάνισης. Σε 
ένα ορισμένο επίπεδο, παραδείγματος χάριν, ολόκληρο το πρόσωπο μπορεί να παρουσιάσει ένα 
μάτι όπως αυτό μιας λιβελούλας·- με αμέτρητα μάτια μέσα σε αυτό. Αυτό μπορεί να συμβεί. Κατά 
τη διαδικασία καλλιέργειας, οι διάφορες εκδηλώσεις στα διαφορετικά επίπεδα είναι πολύ 
περίπλοκες. Δεν θέλω να σας πω για αυτά τα πράγματα· με άλλα λόγια, δεν πρέπει να 
προσκολληθείτε σε αυτά. Εάν βλέπατε εκείνα τα πράγματα σε κάθε επίπεδο, θα 
προσκολλούσασταν σε αυτά για το υπόλοιπο της ζωής σας, και ως αποτέλεσμα, δεν θα 
μπορούσατε να προχωρήσετε προς τα πάνω πάλι στην καλλιέργειά σας. Θα προσκολλούσασταν 
με αυτά και θα σκεφτόσασταν για αυτά όλη την ώρα «Είναι απλά σπουδαία!» Έτσι αυτό δεν 
επιτρέπεται. Δεν υπάρχει υποκανάλι εδώ σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο στην καλλιέργεια επειδή τα 
ανθρώπινα όντα τείνουν να χρησιμοποιούν αυτό το μάτι όταν πυροβολούν άλλους με ένα όπλο. 
Είναι επίσης έτσι με τη ρίψη βελών. Με μια λέξη, αυτό το μάτι χρησιμοποιείται πάντα για να 
κάνει κακά πράγματα. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι επίσης φυσικά, έτσι δεν μπορεί να αναπτυχθεί 
σε ένα Αληθινό Μάτι με σοφία. 
 
Ερώτηση: Όποτε κάνω την καθιστή άσκηση το κεφάλι μου ταλαντεύεται και κινείται προς τα 
μπροστά. 
 
Δάσκαλος: Αυτό είναι ένα τελείως φυσικό φαινόμενο. Πολλοί από εσάς ξέρετε ότι όταν το 
Μεσημβρινό Κοσμικό Κύκλωμα είναι έτοιμο να ανοίξει, ανεξάρτητα από το εάν είναι ένα μικρό ή 
μεγάλο κοσμικό κύκλωμα, εφ’ όσον η μορφή του Μεσημβρινού Κοσμικού Κυκλώματος είναι 
ανοιχτή, το κεφάλι κάποιου θα κουνιέται προς τα μπροστά. Εάν το ενεργειακό κανάλι γυρίσει 
προς τα πίσω, το κεφάλι κάποιου θα κλίνει προς τα πίσω. Όταν το ενεργειακό κανάλι γυρίζει προς 
τα εμπρός, το κεφάλι κάποιου θα κινείται προς τα μπροστά. Όταν γυρίζει προς τα πίσω, το κεφάλι 
κλίνει προς τα πίσω. Η ενεργειακή ροή ωθεί το κεφάλι για να κινηθεί προς τα μπροστά. Εάν το 
Κοσμικό Κύκλωμα Μαογιού είναι ανοιχτό, το κεφάλι κάποιου θα ταλαντευθεί. Όταν η ενέργεια 
ωθεί προς αυτήν την πλευρά, το κεφάλι κάποιου θα ταλαντευθεί προς τα εκεί. Όταν η ενέργεια 
ωθεί σε εκείνη την πλευρά, το κεφάλι κάποιου θα ταλαντευθεί σε εκείνη την πλευρά. Αλλά δεν θα 
πρέπει να ακολουθήσετε την ενέργεια και να ταλαντεύετε το κεφάλι σας. Αυτό θα ήταν μια 
προσκόλληση, μια αίσθηση ενθουσιασμού. Έτσι θα πρέπει να προσπαθήσετε όσο καλύτερα 
μπορείτε να μείνετε ακίνητοι. Κανένας Φο ή Τάο δεν κουνά το κεφάλι του προς τα μπροστά, έτσι 
δεν είναι; Δεν νομίζω. Αυτό το είδος φαινομένου θα εμφανιστεί στο αρχικό στάδιο όταν κάνετε 
την άσκηση. Θα πρέπει να προσπαθήσετε όσο καλύτερα μπορείτε να μην ακολουθήσετε την 
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κίνησή του. 
 
Ερώτηση: Σκέφτομαι να συστήσω μια συνοπτική βιογραφία του Δασκάλου σε μια εφημερίδα. Είναι 
αυτό κατάλληλο; 
 
Δάσκαλος: Όχι, δεν θέλω να μιλάω για τα προσωπικά μου πράγματα, και ούτε εσείς θα πρέπει. 
Μια πολύ απλή και συνοπτική βιογραφία μου προστέθηκε στο Τζούαν Φάλουν επειδή οι άνθρωποι 
ήθελαν να ξέρουν ποιος ήμουν. Ακόμη και αυτό ζήτησα να αφαιρεθεί. Αυτό που σας έχω διδάξει 
είναι ο Φα, και όλοι σας πρέπει απλά να μελετάτε αυτόν τον Φα. Μην ενδιαφέρεστε για το 
υπόβαθρό μου. Απλά μελετάτε αυτόν τον Φα, και θα σας επιτρέψει να Ολοκληρωθείτε. 
(Χειροκρότημα) 
 
Ερώτηση: Ένας μαθητής δουλεύει σε μια εταιρία. Τι γίνεται εάν ο προϊστάμενός του τού ζητήσει να 
πει ψέματα για την εταιρία; 
 
Δάσκαλος: Έχω μιλήσει για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Οτιδήποτε και να κάνετε, πρόκειται 
να καλλιεργηθείτε. Πρέπει να είναι εύκολο να το χειριστείτε. Εάν δεν μπορείτε να το αποφύγετε 
τελείως, τότε δεν θα μετρήσει ως φταίξιμό σας. Εάν είστε αληθινός καλλιεργητής, όμως, αυτό το 
είδος πράγματος πρέπει βαθμιαία να συμβαίνει όλο και λιγότερο. Επίσης, μπορείτε να ασκήσετε 
υγιή κρίση όταν εκτελείτε τη συγκεκριμένη δουλειά. Θα πρέπει να χειριστείτε τις συγκεκριμένες 
περιστάσεις οι ίδιοι. Δεν μπορώ να σας πω τι να κάνετε κάτω από αυτές τις περιστάσεις, ή δεν θα 
έμενε τίποτα για να επιλύσετε. 
 
Ερώτηση: Στα πειρατικά αντίγραφα του βιβλίου, το έμβλημα του Φάλουν τοποθετήθηκε μπροστά 
από την εικόνα σας. Υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα με αυτά τα βιβλία; 
 
Δάσκαλος: Τα πειρατικά βιβλία είναι διαδεδομένα ευρέως σήμερα. Είναι αλήθεια ότι τα βιβλία 
μου του Ντάφα μιλούν για υψηλότερες αρχές, όμως προσπάθησα όσο καλύτερα μπορούσα να 
μιλήσω για αυτές από μια λόγια προοπτική. Τα βρώμικα και ακάθαρτα πράγματα, τα 
πορνογραφικά πράγματα στην κοινωνία - πράγματα που δεν θα μπορούσαν να είναι περισσότερο 
πορνογραφικά και που διδάσκουν τους ανθρώπους να πράττουν λάθος - αυτά τα χαοτικά 
πράγματα έχουν τα πάντα μέσα, και όμως αυτά τα βιβλία επιτρέπεται να εκδοθούν. Το βιβλίο μας 
διδάσκει τους ανθρώπους πώς να είναι καλοί άνθρωποι, και όμως δεν επιτρέπεται να εκδοθεί. Τι 
συμβαίνει με αυτήν την κατάσταση; Σκεφτείτε το: Με 100 εκατομμύρια ανθρώπους που μελετούν 
Ντάφα, η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει πολύ μεγάλα οικονομικά οφέλη από τα φορολογικά 
έσοδα. Εφόσον το βιβλίο μας δεν επιτρέπεται να τυπωθεί, πειρατικά αντίγραφα επικρατούν. 
Φυσικά, δεν υπάρχει κανένα φορολογικό έσοδο από τα πειρατικά βιβλία, και έτσι η κυβέρνηση 
δεν κερδίζει κανένα εισόδημα από αυτά. Κάτι δεν πάει καλά κάπου. 
 
Όσον αφορά τα πειρατικά βιβλία, αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Εφόσον δεν μπορούμε να 
βρούμε την πηγή τους, τι πρέπει να κάνουμε; Μην αγοράσετε εκείνα τα βιβλία των οποίων η 
στοιχειοθεσία έχει ξαναγίνει, επειδή είναι βέβαιο να έχουν τυπογραφικά λάθη. Όλοι ξέρετε ότι 
είναι πολύ δύσκολο να διορθωθεί το βιβλίο πριν από την εκτύπωση· εφόσον είναι ο Φα, υπάρχει 
δαιμονική παρέμβαση. Και υπάρχει επίσης και το κάρμα σκέψης των ανθρώπινων όντων που 
κάνει προβλήματα, έτσι είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Το προσωπικό του καταστήματος 
εκτυπώσεων δεν είναι μαθητές του Ντάφα, έτσι κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορούν να το κάνουν 
καλά. Όταν το βιβλίο δημοσιεύθηκε μια φορά από τον επίσημο εκδοτικό οίκο στην Κίνα, η 
διόρθωση έγινε από τους μαθητές μας. Κατά συνέπεια, τα πειρατικά βιβλία είναι βέβαιο ότι έχουν 
λάθη, με λέξεις να λείπουν ή ακόμα και να λείπουν ή να [υπάρχουν] αταίριαστες σελίδες. Έτσι 
μην τα αγοράζετε. Μπορείτε να αγοράσετε τα βιβλία μόνο εάν είναι τυπωμένα με λέιζερ που 
φωτοτυπήθηκε από το αρχικό βιβλίο μας, καθώς σε εκείνη την περίπτωση δεν άλλαξαν το 
περιεχόμενο του Ντάφα. 
 
Ερώτηση: Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η ταχύτητα επέκτασης του σύμπαντος, που μειωνόταν, 
έχει αυξηθεί ξαφνικά και γίνεται ακόμα γρηγορότερη. Οι επιστήμονες αναρωτιούνται ποιά δύναμη 
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το ώθησε. 
 
Δάσκαλος: Αυτό το σύμπαν που είναι γνωστό στα ανθρώπινα όντα μέσω παρατήρησης με 
τηλεσκόπια είναι επίσης κάτι στη διάσταση που αποτελείται από το επιφανειακό στρώμα των 
σωματιδίων, το οποίο αποτελείται από μόρια. Έτσι, είναι ακόμα μέσα στο όριο αυτής της 
διάστασης. Όσον αφορά την κίνηση αυτού του σύμπαντος, φυσικά, ο καθένας ξέρει ότι η Γη είναι 
σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο, και τα ηλεκτρόνια είναι σε τροχιά γύρω από τους πυρήνες· τα 
αντικείμενα κινούνται. Στην πραγματικότητα, όμως, υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες μορφές 
κίνησης. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πριν μερικά χρόνια ότι η Γη ήταν σαν να ανέπνεε θέλοντας 
επειγόντως αέρα- επεκτεινόταν και συρρικνωνόταν. Η Γη μας αποτελείται από μόρια. Τότε, από 
τη σκοπιά των πιο μικροσκοπικών και μικρότερων συνθέσεων έμβιων όντων, ή από τις συνθέσεις 
των έμβιων όντων που υπάρχουν μέσα στη Γη, δεν είναι η Γη ένα σύμπαν; Δεν είναι τα μόρια που 
αποτελούν τη Γη ουράνια σώματα; Και αυτά επίσης είναι ένα συμπαντικό στρώμα. Τότε 
σκεφτείτε το: Πώς είναι η κίνησή τους; Δεν είναι ο ίδιος τύπος φαινομένου που παρατηρείται στο 
σύμπαν από τους σημερινούς επιστήμονες; Όσον αφορά την ξαφνική αύξηση ή μείωση στην 
ταχύτητα, υπάρχουν άλλοι λόγοι για αυτό. Φυσικά, σας έχω πει ότι η επανόρθωση του Φα έχει 
υπερβεί όλους τους χρόνους καθώς επίσης και όλες τις διαστάσεις· διαφορετικά δεν θα μπορούσε 
ποτέ να πετύχει, ακόμα κι αν μια ολόκληρη ζωή χρησιμοποιείτο. 
 
Ερώτηση: Μερικές φορές η σκέψη που είχα όταν έκανα κάτι κακό εμφανίζεται στο μυαλό μου. 
Θεωρώ ότι πραγματικά δεν είμαι άξιος να ασκήσω Ντάφα. 
 
Δάσκαλος: Μην τα παρατήσετε. Αντίθετα, είναι ένα καλό πράγμα ότι μπορείτε να 
συνειδητοποιήσετε την παρέμβαση από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μπορείτε να αισθανθείτε ότι 
αυτά τα πράγματα δεν είναι εσείς. Όσο τα περιορίζετε και τα υπερνικάτε, στην πραγματικότητα τα 
εξαλείφετε. Εάν δεν σκεφτόσασταν τίποτα και μια κακή σκέψη ήρθε στον νου, και ήρθε από μόνη 
της, τότε ήταν κάρμα σκέψης που παρεμβαίνει σε εσάς. Προσπαθούσε να σας αποτρέψει από το 
να κάνετε την άσκηση κάνοντάς σας να αισθανθείτε ότι δεν αξίζετε να ασκηθείτε· αυτό συμβαίνει 
επειδή όλα τα αντικείμενα είναι ζωντανά. Δηλαδή, το κάρμα διαμορφώθηκε στο μυαλό σας, έτσι 
είχε μια άμεση σύνδεση με το μυαλό σας και μπορεί να προβληθεί στο μυαλό σας. Σας κάνει να 
σκεφτείτε ότι αυτές είναι οι δικές σας σκέψεις, αλλά δεν είναι. 
 
Ερώτηση: Είμαστε ασκούμενοι από την Αυστραλία. Είναι λάθος για εμάς να έρθουμε σε αυτό το 
συνέδριο του Φα στον Καναδά; 
 
Δάσκαλος: Καθόλου. Πώς θα μπορούσε να είναι λάθος για εσάς να έρθετε να αναζητήσετε τον 
Φα; Ο Δάσκαλος μόνο ανησυχεί ότι δεν έχετε αρκετό χρόνο για να καλλιεργηθείτε αληθινά. 
 
Ερώτηση: Κοιτάζοντας πίσω στις δοκιμασίες που έχω περάσει, έχω διαπιστώσει ότι τις είχα περάσει 
μόνο επιφανειακά και όχι αληθινά βαθιά μέσα στην καρδιά μου. 
 
Δάσκαλος: Το ότι μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε αυτό και να αλλάξετε τον εαυτό σας 
θεμελιωδώς, να κοιτάξετε πίσω στις δοκιμασίες που έχετε περάσει και να βρείτε ανεπάρκειες, θα 
σας πω, αυτή είναι η καλλιέργεια! Συγκεκριμένα, έχετε διαπιστώσει ότι δεν έχετε καλλιεργηθεί 
αρκετά καλά, και προσπαθείτε να είστε πιο επιμελείς. Αυτό είναι εξαιρετικό. 
 
Ερώτηση: Είδα διάφορα κέντρα βοήθειας να προσφέρουν καρφίτσες Φάλουν Γκονγκ το ένα στο 
άλλο. Επίσης, οι ασκούμενοι όλοι φορούσαν το ίδια κίτρινα ρούχα εξάσκησης. Αυτό μου θυμίζει τα 
πράγματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης. 
 
Δάσκαλος: Είναι πιθανόν η Πολιτιστική Επανάσταση να άφησε μια βαθιά εντύπωση σε εσάς. 
Αλλά [η διαφορά είναι,] η Πολιτιστική Επανάσταση υποστήριξε το δικαίωμα της βίαιης 
επανάστασης, ενώ εμείς δεν προωθούμε την βίαιη επανάσταση. Σας ζητάμε να συμπεριφέρεστε 
στους άλλους με καλοσύνη και να είστε καλό άτομο. 
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Όσον αφορά τα ρούχα εξάσκησης, λοιπόν, τους είπα ότι όταν υπάρχει μια ομαδική δραστηριότητα 
και είναι απαραίτητο να φορεθεί μια κοινή ενδυμασία, μπορείτε να τη φορέσετε εάν επιθυμείτε. 
Δεν ξέρω πραγματικά που φτιάχονται αυτές οι ενδυμασίες. Φαίνεται ότι οι διαφορετικές περιοχές 
έχουν κάνει τις δικές τους. Όταν το ήθελαν προφανώς είχαν μερικές στολές φτιαγμένες μερικές 
στολές και τις φόρεσαν μαζί, όπως τις αθλητικές στολές. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να τις 
φοράτε κατά τη διάρκεια της καθημερινής άσκησής σας. Καταρχάς, μοιάζει θρησκευτικό στους 
άλλους ανθρώπους. Και κατά δεύτερο, όταν ασκείτε με τις στολές, οι άνθρωποι που δεν τις 
φορούν αλλά που επιθυμούν να μάθουν τις ασκήσεις θα αισθανθούν σαν ξένοι. Έτσι μην τις 
φοράτε κατά τη διάρκεια της καθημερινής άσκησης. Είναι εντάξει να τις φορέσετε κατά τη 
διάρκεια των ομαδικών δραστηριοτήτων εάν χρειάζεται. 
 
Ερώτηση: Ο Σεβαστός Δάσκαλος είπε ότι κάποιος δεν μπορεί να επιτύχει την Ολοκλήρωση εάν 
κάποιος δεν αγαπά τον εχθρό του. Ένας χρόνος έχει περάσει, και ακόμα δεν μπορώ να φτάσω την 
απαίτηση του Σεβαστού Δασκάλου και να συγχωρήσω τον εγωισμό και την υποκρισία των άλλων 
ανθρώπων. 
 
Δάσκαλος: Δεν καταλάβετε αυτό που εννοώ. Σκεφτείτε το, ο καθένας: Τα ανθρώπινα όντα 
καταστρέφονται με τον εγωισμό και την υποκρισία τους. Δεν είναι θλιβερό; Είναι εγωιστικά και 
υποκριτικά. Όταν κάνουν όλο και περισσότερο κακά πράγματα, αυτό που αντιμετωπίζουν είναι 
καταστροφή. Σε αντίθεση, αυτό που κερδίζετε [καθώς καλλιεργείστε] είναι όλο και περισσότερο 
καλύτερα πράγματα, και σκαρφαλώνετε υψηλότερα. Δεν αισθάνεστε λύπη για αυτούς; Αλλά ο 
εγωισμός και η υποκρισία δεν είναι από μόνα τους κάτι για το οποίο πρέπει να λυπάστε. Τα 
ανθρώπινα όντα είναι διαφορετικά, έτσι πρέπει να τα συγχωρήσετε. Επίσης, εκείνοι που τα 
ανθρώπινα όντα θεωρούν «εχθρούς» δεν είναι παρά εχθροί των ανθρώπινων όντων. Σκεφτείτε το: 
Δεν είναι εχθροί των καλλιεργητών. Πρέπει να υπερβείτε τους συνηθισμένους ανθρώπους. 
Μπορεί ένας Θεός να φερθεί στα ανθρώπινα όντα ως εχθρούς του; Ένα ανθρώπινο ον που 
υπερβαίνει τους καθημερινούς ανθρώπους δεν μπορεί να τους φερθεί ως εχθρούς του. Έτσι, σας 
λέω ότι δεν μπορείτε να Ολοκληρωθείτε εάν δεν αγαπάτε τους εχθρούς σας. (Χειροκρότημα) Τα 
κακά όντα που βλάπτουν τον Ντάφα είναι μια εξαίρεση. 
 
Ερώτηση: Μαθητές του Ντάφα από σαράντα οκτώ περιοχές είκοσι πέντε επαρχιών, πόλεων, και 
περιοχών στην Κίνα στέλνουν τις καλύτερες ευχές τους στον Δάσκαλο εκ μέρους όλων των μαθητών 
του Ντάφα από τις περιοχές τους. 
 
Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ όλους. (Χειροκρότημα) 
 
Ερώτηση: Μαθητές του Ντάφα από δέκα έξι χώρες στέλνουν τις καλύτερες ευχές τους στον Δάσκαλο 
εκ μέρους των μαθητών του Ντάφα από αυτές τις χώρες. 
 
Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ όλους. (Χειροκρότημα) 
 
Ερώτηση: Θα μπορούσε ο Δάσκαλος παρακαλώ να κάνει ένα σύνολο μεγάλων μούντρα του Φο 
αφότου τελειώσει; 
 
Δάσκαλος: Να κάνω τις μεγάλες μούντρα του Φο; Δεν είναι ότι δεν μπορώ να τα κάνω για εσάς. 
Σίγουρα μπορώ. Αλλά από τώρα και στο εξής, παρακαλώ μην υποβάλετε ένα αίτημα όπως και 
αυτό σε άλλες περιπτώσεις, γιατί είναι δύσκολο για πολλούς από τους μαθητές μας να 
καταλάβουν την πραγματική έννοια των μεγάλων μούντρα του Φο. Μην τις μεταχειρίζεστε σαν 
μια παράσταση που δίνει ο Δάσκαλος. Εάν το κάνετε θα λυπηθώ. Δεν θα κάνω τις μούντρα εάν τα 
ανθρώπινα όντα δεν καταλαβαίνουν το μεγάλο τους νόημα. Να είστε βέβαιοι να δώσετε προσοχή 
σε αυτό. 
 
 Εντάξει, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σύνολο των μεγάλων μούντρα του Φο. 
 
Τελικές παρατηρήσεις από τον Δάσκαλο: 
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Το συνέδριό μας του Φα είναι έτοιμο να σταματήσει, εφόσον η ομιλία μου στον Φα είναι το 
τελευταίο μέρος. 
 
Ξέρω ότι οι βετεράνοι μαθητές μας έχουν γίνει όλο και πιο ώριμοι. Βλέποντάς το αυτό, είμαι 
πραγματικά ευχαριστημένος. Μπορείτε να καταλάβετε τον Φα από τη σκοπιά του Φα και να 
χειριστείτε αληθινά τον εαυτό σας ως καλλιεργητές. Αυτό το γεγονός από μόνο του έχει έντονα 
και σταθερά σταθεροποιήσει τη μορφή του Ντάφα στο συνηθισμένο κόσμο. Τίποτα δεν μπορεί να 
το καταστρέψει. Είναι συμπαγές σαν πέτρα. (Χειροκρότημα) 
 
Αυτό που θέλει κάποιος να κάνει στο μυαλό του δεν μπορεί να παρεμποδιστεί από οποιεσδήποτε 
εξωτερικές δυνάμεις. Φυσικά, ζητώ από τους ανθρώπους να κάνουν καλά πράγματα, και όλοι σας 
κάνετε καλλιέργεια. Έχω δει τον αντίκτυπο της σταθερής, συμπαγούς σαν πέτρα 
αποφασιστικότητας των ασκουμένων. Συγχρόνως, υπάρχουν επίσης άνθρωποι που κάθονται εδώ 
οι οποίοι δεν ξέρουν πολλά για τον Ντάφα. Υπάρχουν ακόμα άλλοι που έχουν έρθει σε αυτό το 
συνέδριο για άλλους λόγους. Ανεξάρτητα από εάν είστε ρεπόρτερ, ντετέκτιβ, ή οτιδήποτε άλλο 
μπορεί να κάνετε, πιστεύω ότι δεν έχετε συναντήσει ποτέ κάτι τέτοιο σε όλη σας τη ζωή. Αυτό 
που έχω διδάξει δεν είναι κάτι που ένα συνηθισμένο άτομο μπορεί να πει, ούτε ακόμα ο 
μεγαλύτερος καθηγητής ή ο κορυφαίος επιστήμονας, γιατί τίποτα από αυτό δεν προέρχεται από 
ανθρώπινη γνώση. Δεν μπορείτε να το βρείτε ψάχνοντας οποιαδήποτε βιβλία, είτε ξένα είτε 
εγχώρια, αρχαία ή σύγχρονα. Υπάρχουν πράγματι μερικά βιβλία για την καλλιέργεια εκεί έξω, 
όμως κανένα από αυτά δεν είναι σαφές, και τα πραγματικά μυστικά δεν αποκαλύπτονται, έτσι δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για την καλλιέργεια κάποιου. Έχουν υπάρξει εξαιρετικά 
λίγα άτομα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου του ανθρώπινου πολιτισμού που θα μπορούσαν 
να αποκαλύψουν τα πάντα που υπάρχουν για την πραγματική καλλιέργεια. Δεν τους συγκρίνω με 
εμένα - δεν θέλω να το κάνω αυτό. Αλλά αυτό που σας έχω πει είναι πράγματι κάτι που δεν θα 
ακούσετε ποτέ ξανά. (Μακρόχρονο χειροκρότημα) 
 
Η ανθρώπινη ζωή δεν είναι μεγάλη, και οι άνθρωποι επιλέγουν τα δικά τους μονοπάτια. Οι 
άνθρωποι αποφασίζουν πώς θα πάρουν τα δικά τους μονοπάτια, και κανένας δεν το επιβάλει στον 
άλλον. Οι άνθρωποι εδώ αισθάνονται [ότι αυτός ο Φα είναι] καλός. Αισθάνονται καλά για αυτό, 
έτσι ασκούν καλλιέργεια. Έτσι, όλοι σας θα πρέπει να βάλετε τον εαυτό σας σε αυτήν τη θέση και 
να σκεφτείτε για τι ζείτε, και για ποιον ζείτε. Μπορεί να αφήσετε την ευκαιρία να περάσει, και 
αυτό θα ήταν μια ανεπανόρθωτη απώλεια, ανεξάρτητα από το πόσο πονάτε ή αισθάνεστε 
μετανιωμένοι για πάντα μετά. Ανεξάρτητα από το πώς και γιατί περπατήσατε έως εδώ μέσα 
σήμερα, αυτό μπορεί να είναι κάτι που σας οδηγεί στον Φα. (Χειροκρότημα) 
 
Όταν εγώ, ο Λι Χονγκτζί, αποφάσισα να το κάνω αυτό, σκέφτηκα πολύ προσεκτικά το ότι ήθελα 
να είμαι υπεύθυνος στα ανθρώπινα όντα καθώς επίσης και στην κοινωνία· μόνο τότε ανέλαβα 
αυτό το έργο. Εάν είχα απογοητεύσει την κοινωνία και τους ανθρώπους, δεν θα το είχα κάνει αυτό 
ποτέ, και δεν θα είχαν υπάρξει ποτέ τόσοι πολλοί άνθρωποι που μαθαίνουν τον Φα. Τα γεγονότα 
δείχνουν ότι δεν έχω φέρει πρόβλημα στην κοινωνία. Αντίθετα, η στρεβλότητα πολλών στρεβλών 
πραγμάτων εκτέθηκαν μπροστά μου και στον Ντάφα, έτσι επιτέθηκαν σε εμένα και στον Ντάφα. 
Σε αυτό δεν φταίω εγώ. Ζητώ από τους ανθρώπους να κάνουν καλά πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα 
λάθος με αυτό απολύτως. Ούτε είναι λάθος που ζητώ από τους ανθρώπους να βελτιωθούν. 
Ακριβώς επειδή αυτό που οι μαθητές και εγώ έχουμε κάνει είναι τόσο ορθό, όλα εκείνα που είναι 
στρεβλά ή που δεν είναι τόσο ορθά έχουν τεθεί εκτός ισορροπίας. 
 
Ναι, έχω πει ότι είναι δύσκολο να ζητήσεις από κάποιον να είναι καλό άτομο. Δεν έχει να κάνει 
απλά με το να γίνουν επιφανειακές αλλαγές. Ένα άτομο δεν θα αλλάξει τον εαυτό του εκτός αν η 
καρδιά του έχει αγγιχτεί αληθινά. Και κατόπιν, οι αλλαγές που περνάει δεν μπορούν ποτέ να 
συντριβούν από οποιαδήποτε δύναμη. (Χειροκρότημα) Επίσης έχω δει ότι τα ανθρώπινα όντα 
έχουν την φύση του Φο. Ανεξάρτητα από το πόσο άσχημα η ανθρώπινη κοινωνία έχει πέσει, οι 
άνθρωποι έχουν ακόμα καλοσυνάτες καρδιές, και για αυτό το έχω κάνει αυτό. 
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Τα γεγονότα έχουν αποδείξει ότι επιτυγχάνω τα αποτελέσματα που επιθυμούσα. Έχω δει ότι οι 
μαθητές του Ντάφα είναι σε θέση να είναι επιμελείς στον Ντάφα και να βελτιώνουν συνεχώς τα 
επίπεδά τους. Αυτό είναι το πιο ικανοποιητικό για εμένα . Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίον η 
κοινωνία μάς βλέπει, νομίζω ότι εφ’ όσον ο Ντάφα και εγώ παίρνουμε ένα ορθό μονοπάτι και οι 
μαθητές μου κάνουν το σωστό πράγμα, ανεξάρτητα από το πόσες προκατειλημμένες απόψεις 
υπάρχουν εκεί έξω, θα αλλάξουν. (Χειροκρότημα) Όλοι εκείνοι που δεν μας καταλαβαίνουν, και 
εκείνοι που μας επιτίθενται, έχουν το ίδιο σχόλιο: «Τα έχετε πάει τόσο καλά; Δεν είναι δυνατόν.» 
Δηλαδή, δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο. Καλά λοιπόν, 
ας τους δείξουμε με τις πράξεις μας! (Χειροκρότημα) 
 
Πιστεύω ότι ο κύριος λόγος που εκείνοι που δεν ξέρουν την αλήθεια μας αντιτάσσονται είναι ότι 
δεν μας καταλαβαίνουν πραγματικά. Έτσι, μπορούμε να τους βοηθήσουμε να μας καταλάβουν και 
να μας γνωρίσουν - χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέθοδο είναι εντάξει. Είτε μέσω ενός κοινού 
καναλιού ή όχι, ας κρατήσουμε την πόρτα ορθάνοιχτη και αφήστε τους να ξέρουν οτιδήποτε 
θέλουν να ξέρουν και να δουν οτιδήποτε θέλουν να δουν. Εάν θέλετε να ανακαλύψετε κάτι, εφ’ 
όσον δεν σκοπεύετε να μας προκαλέσετε πρόβλημα, μπορείτε να κάνετε όπως θέλετε. Εάν 
υπήρχαν πράγματι προβλήματα, τότε δεν θα είχαμε την αγνή γη που έχουμε. Τολμώ να έχω όλους 
σας να το κάνετε αυτό, τολμώ να σας αφήσω να το κάνετε αυτό, επειδή μπορούμε να το 
επιτύχουμε: Έχουμε αληθινά μια αγνή γη εδώ! (Χειροκρότημα) 
 
Η εξάσκησή μας δεν είναι θρησκευτική σε μορφή, πόσο μάλλον λατρευτική. Οι μαθητές μου 
κάνουν μόνο καλλιέργεια. Εκείνοι που δεν μπορούν να επιτύχουν την Ολοκλήρωση θα 
κατορθώσουν ακόμα να είναι καλά μέλη της κοινωνίας. Με τόσο πολλούς από αυτούς τους 
ανθρώπους να επηρεάζουν την κοινωνία, θα ωφελήσουν τον κόσμο ανεξαρτήτως σε ποια χώρα 
είναι. Ο Ντάφα μπορεί συμπαγώς να σταθεροποιήσει μια κοινωνία και να γυρίσει τις καρδιές των 
ανθρώπων προς την καλοσύνη, έτσι πιστεύω ότι ο Ντάφα θα καλωσοριστεί σε οποιαδήποτε χώρα. 
Οι μαθητές του Ντάφα και εγώ σίγουρα δεν σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι για τη συνηθισμένη 
κοινωνία καθ’ αυτή. Εγώ, ο Λι Χονγκτζί, είπα πριν πολύ καιρό ότι δεν σκοπεύω να κάνω κάτι για 
τη συνηθισμένη κοινωνία, αλλά τα πράγματα που κάνω πρέπει να ωφελήσουν τη συνηθισμένη 
κοινωνία. Δεν θέλω να κάνω τίποτα για τη συνηθισμένη κοινωνία· θέλω απλά να είμαι υπεύθυνος 
προς τους καλλιεργητές μας. Φυσικά, θα υπάρξουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι που θα μάθουν 
Ντάφα, και είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσουν θετικά την κοινωνία. Θα διαμορφώσουν ένα 
τεράστιο πεδίο, και θα διαμορφώσουν μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Θα επιφέρουν την 
αποκατάσταση της ηθικής συνολικά. 
 
Πολλοί ρεπόρτερ και άλλοι είναι μπερδεμένοι, αναρωτώμενοι: Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί 
άνθρωποι που μελετούν αυτόν τον Φα; Οι άνθρωποι που κάθονται εδώ σήμερα μπορεί να έχουν 
δει την απάντηση. Και τι είναι; Εδώ ζητάμε από τους ανθρώπους να περπατήσουν ένα ορθό 
μονοπάτι και να είναι αληθινά καλά άτομα. Δεν υπάρχει τίποτα ακάθαρτο ή βρώμικο 
εμπλεκόμενο, όπως έξω στην κοινωνία. Θα εξαγνίσουμε οτιδήποτε μη ορθό και θα γίνουμε, έως 
ότου ανταποκριθούμε στα πρότυπα για την Ολοκλήρωση, άνθρωποι που ωφελούν τους άλλους και 
την κοινωνία. Δεν χρεώνουμε κάτι, δεν σας οδηγούμε να κάνετε κακά πράγματα, και δεν 
εμπλεκόμαστε στην πολιτική. Γι’ αυτό υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που μαθαίνουν. Εκείνοι 
που δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι γύρω μας μάς έχουν υποτιμήσει! 
(Χειροκρότημα) 
 
Δεν θέλω να προωθήσω τον εαυτό μου, έτσι προσπαθώ να μην συναντούμαι με τον Τύπο. Για 
εκείνους που δεν καταλαβαίνουν και που θέλουν να προγραμματίσουν συνεντεύξεις, έχουμε 
πολλούς μαθητές, και θα σας το εξηγήσουν. Εάν δεν καταλαβαίνετε τον Φα μας και θέλετε να με 
ρωτήσετε περί τίνος πρόκειται το Φάλουν Γκονγκ, δεν θα σας δω ακόμα κι αν επιμένετε. Πρέπει 
να διαβάσετε το βιβλίο μου πρώτα και να προσπαθήσετε να καταλάβετε αυτήν την ομάδα 
ανθρώπων. Θα σας δω μετά από αυτό. (Χειροκρότημα) 
 
Όλοι ξέρετε ότι δεν μπορεί να εξηγηθεί σαφώς σε μερικές λέξεις, γιατί ο Ντάφα δεν είναι 
συνηθισμένο πράγμα. Κατά συνέπεια, οι ρεπόρτερ που δεν μας καταλαβαίνουν έχουν αναφέρει τις 
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λέξεις μου έξω από τα συμφραζόμενα, και έκαναν σχόλια βάσει των δικών τους αντιλήψεων και 
φαντασίας. Δεν θέλω να δω να συμβαίνει αυτό πάλι. Οι μαθητές μου όλοι προσπαθούν να είναι 
καλοί άνθρωποι, όμως αποκαλέστηκαν «κακοί». Αυτό είναι τόσο άδικο, που τους πλήγωσε 
συναισθηματικά. (Χειροκρότημα) Εκείνα τα ρεπορτάζ ειδήσεων παραστράτησαν πάρα πολύ. Εδώ 
δεν θέλω να πω πολλά για αυτό. Ελπίζω ότι όλοι οι μαθητές μου του Ντάφα θα παραμείνουν 
επιμελείς και θα επιτύχουν την Ολοκλήρωση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. (Μακρόχρονο 
χειροκρότημα) 
 
Σας ευχαριστώ όλους! 
 
 
 
[1] Δάσκαλος - Ο κινεζικός όρος χρησιμοποιούμενος εδώ, σίφου, αποτελείται από δύο 
χαρακτήρες: ο ένας σημαίνει «δάσκαλος», ο άλλος «πατέρας». (Αυτή και όλες οι υποσημειώσεις 
είναι από τους μεταφραστές.) 
 
[2] Είδος χιτώνα που φοριέται συνήθως από τους Βουδιστές μοναχούς. 
 
[3] Γιουέν - το προκαθορισμένο, μια προκαθορισμένη ή προσχηματισμένη σχέση. 
 
[4] Γιουάν RMB – το νομισματικό όνομα και μονάδα στην Κίνα. Ένα Αμερικανικό δολάριο είναι 
ίσο με περίπου 8,2 Γιουάν. 
 


