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Φ ά λ ο υ ν  Ν τ ά φ α  –  ∆ 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  
 

∆ιδάσκοντας τον Φα στο διεθνές συνέδριο του Φα στην πόλη της 

Ουάσινγκτον 
 

Λι Χονγκτζί  –  21 Ιουλίου 2001  

 

 

Γεια χαρά σε όλους! ∆ουλέψατε σκληρά! 

 

Ίσως τώρα να έχετε βιώσει το πόσο δύσκολη είναι η καλλιέργεια. Επειδή είναι δύσκολη, η 

καλλιέργειά σας µπορεί να επιτύχει. Πολλοί άνθρωποι στην ιστορία αναζητούσαν το Τάο – 

ήθελαν να καλλιεργηθούν, να φτάσουν στην Ολοκλήρωση και να πάνε πέρα από τον 

ανθρώπινο κύκλο του θανάτου και της επαναγέννησης. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο. ∆εν υπάρχει 

απολύτως κανένας τρόπος για ένα άτοµο να φτάσει στην Ολοκλήρωση εάν δεν περάσει από 

πολύµοχθη καλλιέργεια για να ξεφορτωθεί κάθε είδους προσκόλληση που έχει αναπτύξει 

ανάµεσα στους καθηµερινούς ανθρώπους. Γι’ αυτόν τον λόγο, για αυτό που έχουν επιδείξει οι 

µαθητές του Ντάφα και για αυτό που ήταν σε θέση να πραγµατοποιήσουν σε αυτή τη 

συγκεκριµένη δοκιµασία, είναι αξιοθαύµαστοι, πραγµατικά καταδεικνύουν το τι είναι ένας 

καλλιεργητής. Είναι πραγµατικά αξιοθαύµαστοι που σε ένα τόσο κακό περιβάλλον στην 

τεράστια πλειοψηφία τους οι µαθητές µπόρεσαν να προχωρήσουν προς τα εµπρός, να 

επικυρώσουν τον Φα και να κινηθούν προς την Ολοκλήρωση. 

 

Κανένας τρόπος καλλιέργειας στην ιστορία δεν ήταν τόσο µεγαλειώδης όσο αυτός σήµερα, 

διότι κανένας τρόπος καλλιέργειας στην ιστορία δεν µπορούσε πραγµατικά να σώσει 

ανθρώπους σε τόσο µεγάλη κλίµακα. Και στην ιστορική στιγµή στην οποία βρισκόµαστε, δεν 

είναι µόνο θέµα του ∆ασκάλου να σώσει ανθρώπους – είστε στην εποχή που ο Φα ορθώνει 

ολόκληρο το σύµπαν. Όλοι οι Θεοί παρακολουθούν αυτό που εξελίσσεται στον κόσµο αυτή τη 

στιγµή. Πολλές προφητείες στον ανθρώπινο κόσµο έχουν πει ότι, όταν η ανθρώπινη κοινωνία 

φτάσει σε ένα συγκεκριµένο σηµείο στην ιστορία, ακόµη και οι Θεοί στους ουρανούς θα 

χρειάζεται να ανανεωθούν ή να αντικατασταθούν, και ακόµη και τα αστρικά σώµατα θα 

χρειάζεται να ανοικοδοµηθούν. Είτε είναι οι διάφορες προφητείες στην ιστορία, είτε οι 

διάφορες ιστορίες που έχουν µεταδοθεί ανά τον κόσµο, όλες έχουν αναφερθεί στην ιστορική 

στιγµή στην οποία οι άνθρωποι είναι σήµερα. Έτσι µε άλλα λόγια, κανένα από τα διάφορα 

περιστατικά που συµβαίνουν στη σηµερινή ανθρώπινη κοινωνία δεν είναι τυχαίο. Αυτό που 

εµείς οι καλλιεργητές έχουµε συναντήσει είναι ακριβώς αυτή η στιγµή στην ιστορία. Στην 

Επανόρθωση του Φα και στην καλλιέργεια, τα µονοπάτια που έχετε πάρει είναι ως επί το 

πλείστον ορθά. 

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της απόκλισης των όντων από τον Φα, τα όντα, κατέληξαν 

να µην γνωρίζουν πια την ύπαρξη του Φα ή τις πραγµατικές απαιτήσεις του Φα για τα όντα 

στα διαφορετικά επίπεδα. Έτσι αυτό έχει ως αποτέλεσµα για τα αισθανόµενα όντα, όταν 

αντιµετωπίζουν κάτι τόσο µεγάλο όπως τη σηµερινή Επανόρθωση του Φα, να είναι ανίκανα να 

συµπεριφερθούν σωστά σε σχέση µε τον Φα, τους µαθητές του Ντάφα και εµένα. Στην 

πραγµατικότητα, είναι οι παλαιές δυνάµεις, που έλεγχαν τα αισθανόµενα όντα και επηρέαζαν 

την Επανόρθωση του Φα, αυτό που πραγµατικά εµποδίζει την Επανόρθωση του Φα. Τα όντα 

στο σύµπαν είναι αναρίθµητα. Με τόσα πολλά όντα, σκεφτείτε το, αν κατά τη διάρκεια της 

Επανόρθωσης του Φα κάθε ον επρόκειτο να επιδείξει την πλευρά του που έχει εκφυλιστεί, 

τόσα πολλά όντα θα διέπρατταν τεράστιες αµαρτίες ενάντια στον Φα και θα έπρεπε να 

ξεριζωθούν. Τότε τα αισθανόµενα όντα δεν θα µπορούσαν να σωθούν, έτσι δεν είναι; Και τότε 
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η Επανόρθωση του Φα δεν θα γινόταν µάταια; Γι’ αυτό είπα προηγουµένως ότι, ανέτρεψα τα 

πράγµατα και χρησιµοποίησα τους διακανονισµούς των παλαιών δυνάµεων. Επειδή οι κακές 

δυνάµεις απλώνονται από την κορυφή έως τη βάση, παρεµβαίνουν στην Επανόρθωση του Φα 

χωρίς να χάνουν ούτε ένα επίπεδο. Αυτό έχει αποτελέσει µια «συµπυκνωµένη» εκδήλωση 

όλων των πεπραγµένων των όντων στα διαφορετικά επίπεδα µετά τον εκφυλισµό τους. Με 

άλλα λόγια, όλος ο εκφυλισµός των όντων και όλες οι κακές καταστάσεις που τα όντα 

µπορούν να επιδείξουν κατά τη διάρκεια της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα, 

εκδηλώνονται µε έναν συγκεντρωτικό τρόπο σε ολόκληρο το σύστηµα των παλαιών δυνάµεων 

που επηρεάζουν την Επανόρθωση του Φα. Κανονίστηκε έτσι, ώστε πολλά όντα – στρώµατα 

επί στρωµάτων από αυτά – να µην [τους] επιτρέπονταν να συµµετάσχουν στην Επανόρθωση 

του Φα, ώστε να αποτρέψουν τον διακανονισµό τους από το να διαταραχθεί. Αυτό ακριβώς 

ήταν που ήθελα και εγώ να κάνω – το να µην αφήσω αυτά τα αισθανόµενα όντα να 

αµαρτήσουν απευθείας ενάντια στον Φα, ώστε να µπορούν ακόµα να σωθούν. Νόµιζαν ότι ο 

διακανονισµός τους ήταν ευφυής, αλλά, στην πραγµατικότητα ήταν εντός του ελέγχου µου. 

Αυτοί που έπαιξαν κάποιο ρόλο σε αυτό το σύστηµα είναι ακριβώς εκείνοι στο σύµπαν που 

πρέπει να ξεριζωθούν, και είναι τα χειρότερα, τα πιο απαίσια όντα. Έχουν επίσης εκδηλώσει 

µε έναν συγκεντρωµένο τρόπο τη χειρότερη κατανόηση και συµπεριφορά στα διαφορετικά 

επίπεδα. Κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα, τα σηµερινά όντα έχουν δράσει πλήρως 

πάνω σε οτιδήποτε θα µπορούσαν πιθανώς να κάνουν. Έτσι οι ίδιες οι κακές τους ενέργειες 

είναι αυτές που πρέπει πραγµατικά να εξοντωθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

Επανόρθωσης του Φα. Αλλά, παρόλο το γεγονός ότι τα όντα των παλαιών δυνάµεων έχουν 

επηρεάσει την Επανόρθωση του Φα, και ακόµα έχουν κάνει απαίσια πράγµατα, τους έχουν 

δοθεί ευκαιρίες επανειληµµένα και µόνο όταν έγινε πράγµατι ακατόρθωτο να σωθούν, 

αποφασίστηκε να εξοντωθούν εντελώς. Όσο για εκείνα τα άλλα όντα στα διαφορετικά επίπεδα 

που δεν έχουν πάρει µέρος στην παρέµβαση στην Επανόρθωση του Φα, µπορούν να σωθούν – 

άσχετα µε το πόσο κακά έχουν γίνει µε την πάροδο της ιστορίας – εφόσον δεν έχουν πάρει 

µέρος στην Επανόρθωση του Φα και δεν έχουν προκαλέσει ζηµιά. Και αυτά τα όντα είναι η 

τεράστια πλειοψηφία.  

 

Από την αρχή ήξερα ότι οι παλαιές δυνάµεις θα παρενέβαιναν σε αυτό. Τα πράγµατα 

φαίνονταν να µην έχουν καµία σειρά αλλά στην πραγµατικότητα ήταν πολύ καλά 

κανονισµένα. Οι διαφορετικές δοκιµασίες και τα τεστ των µαθητών που έχουν περάσει σε 

αυτόν τον κόσµο είναι ακριβώς ο διακανονισµός αυτών των παλαιών δυνάµεων. Οι δοκιµασίες 

που έχουν υποµείνει οι µαθητές δεν έχουν προκληθεί µόνο από το δικό τους κάρµα, και 

βεβαίως δεν είναι εµπόδια που έχουν έρθει στον Ντάφα από τα ανθρώπινα όντα – οι άνθρωποι 

δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Ένας καθηµερινός άνθρωπος είναι κατώτερος 

µπροστά σε έναν καλλιεργητή. Οι σηµερινοί άνθρωποι είχαν, στην πραγµατικότητα, 

δοκιµασίες κανονισµένες για αυτούς από αυτό το σύστηµα των παλαιών δυνάµεων στα 

διαφορετικά επίπεδα, και οι άνθρωποι έχουν ελεγχθεί από τις παλαιές δυνάµεις στα 

διαφορετικά επίπεδα. Γι’ αυτό έχουν γίνει τόσο ισχυροί, γι’ αυτό τολµούν να κάνουν πράγµατα 

στους καλλιεργητές, και γι’ αυτό τολµούν να είναι ασεβείς προς τον Ντάφα. Τότε υπάρχει ένα 

ζήτηµα που παρουσιάζεται µε αυτό. Με την εξαίρεση αυτών των κακών, υπάρχουν πολλοί 

άνθρωποι σε αυτόν τον κόσµο που είναι αθώοι και έχουν εξαπατηθεί από τη σφοδρή επίθεση 

της δυσφηµιστικής προπαγάνδας. Όταν ένα άτοµο αξιολογείται µε τις αρχές του Φα του 

σύµπαντος, αν το µυαλό του περιέχει αρνητικές σκέψεις προς τον Ντάφα, θα ξεριζωθεί, όταν η 

δοκιµασία του Ντάφα και των µαθητών του Ντάφα τελειώσουν. Σκεφτείτε το – δεν κινδυνεύει 

αυτού του είδους το άτοµο; Είναι επειδή αυτό στο οποίο άµεσα αντιτίθεται, είναι ο Φα. Με 

σκοπό να αξιοποιήσουν αυτή την περίοδο της ιστορίας και να δηµιουργήσουν µια εξαιρετικά 

κακή κατάσταση σε αυτό το περιβάλλον του κόσµου, οι παλαιές δυνάµεις έχουν 

χρησιµοποιήσει όλων των ειδών τις µεθόδους και έχουν σφραγίσει όλες τις διεξόδους των 

µέσων ενηµέρωσης, µέσα και έξω από την Κίνα, που θα µπορούσαν να αποκαλύψουν την 
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αλήθεια. Στη δίωξη των µαθητών του Ντάφα το Κόµµα έχει χρησιµοποιήσει όλες του τις 

εµπειρίες από κάθε παλιά εκστρατεία και αγώνα, µαζί µε τα κακά µέσα όλων των εποχών και 

όλων των εδαφών. Εν τω µεταξύ, έχει επίσης αξιοποιήσει τα κακά πράγµατα, τις πανουργίες 

και την προδοσία που έχουν σχηµατιστεί στην κινέζικη λογική τις τελευταίες χιλιάδες χρόνια. 

Τα µέσα που έχει υιοθετήσει είναι εξαιρετικά αµαρτωλά. Γι’ αυτό στην αρχή της καταπίεσης 

πολλοί από τους ανθρώπους του κόσµου είχαν εξαπατηθεί από τα ψέµατα. Ως καλλιεργητές 

της Επανόρθωσης του Φα, δεν µπορούµε απλά να κοιτάµε αυτά τα αθώα όντα να 

εξαπατούνται έτσι, να αµαρτάνουν, και να καταστρέφονται. Αυτό είναι επειδή όταν αυτό το 

θέµα τελειώσει, θα ξεκινήσει το επόµενο στάδιο της ανθρώπινης ιστορίας και πολλά κακά 

όντα θα ξεριζωθούν. Άσχετα από το πόσο τεράστιο είναι όλο αυτό το σύµπαν, δηµιουργήθηκε 

από αυτόν τον Φα του σύµπαντος, και τα όντα σε κάθε επίπεδο [πρέπει να] συµµορφώνονται 

µε τις αρχές του Φα σε κάθε επίπεδο του σύµπαντος. Ακόµα και η πιο βασική αρχή της ύλης 

δηµιουργήθηκε όλη από αυτόν τον Φα. Αν ένα ον είναι ενάντια στον Φα που δηµιουργεί όλα 

τα όντα στο σύµπαν, που θα πάει; ∆εν θα ξεριζωθεί; Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι 

µαθητές του Ντάφα έχουν πράγµατι σώσει πολλούς ανθρώπους του κόσµου, µε το να τους 

διευκρινίζουν την αλήθεια, ενώ επικυρώνουν τον Ντάφα. Σε αυτή τη σοβαρή κατάσταση που 

διώκονται οι µαθητές έχουν ακόµη καταφέρει να διευκρινίζουν την αλήθεια και να σώζουν τα 

αισθανόµενα όντα. ∆εν είναι αυτό ένα µέγα έλεος; Ως ένας µαθητής του Ντάφα πρέπει να 

δείξετε έλεος για όλα τα αισθανόµενα όντα άσχετα µε την κατάσταση που βρίσκεστε εσείς. 

Βλέποντάς το από µια άλλη σκοπιά, το γεγονός ότι οι µαθητές του Ντάφα σώζουν 

αισθανόµενα όντα, ακόµα και όταν είναι σε ένα τόσο καταπιεστικό περιβάλλον, καταδεικνύει 

ακόµα πιο καθαρά τη µεγαλοσύνη των µαθητών του Ντάφα. 

 

Το να διευκρινίζετε την αλήθεια δεν είναι ένα απλό ζήτηµα – δεν είναι µόνο ζήτηµα που 

αφορά το ξεσκέπασµα του κακού. Όταν διευκρινίζουµε την αλήθεια σώζουµε αισθανόµενα 

όντα, και την ίδια στιγµή αυτό περιλαµβάνει το ζήτηµα της δικής σας βελτίωσης και της 

εξάλειψης των προσκολλήσεών σας κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας, και το ζήτηµα του 

ότι οι µαθητές του Ντάφα είναι υπεύθυνοι προς τον Φα στην καλλιέργειά τους, καθώς και 

ζητήµατα, όπως το πώς γεµίζετε και εµπλουτίζετε τον παράδεισό σας, στην τελική σας 

Ολοκλήρωση. Εάν στο µέλλον είστε ένα Μεγάλο Φωτισµένο Ον που έχει φτάσει στην 

Ολοκλήρωση, δεν µπορεί να µην υπάρχουν αισθανόµενα όντα στη διάστασή σας και στο πεδίο 

του δικού σας παράδεισου. Αυτός είναι ο λόγος που, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας, 

χρειάζεται να καταδεικνύετε ότι σώζετε αισθανόµενα όντα µε έλεος, και κάνετε τον παράδεισό 

σας πλούσιο και γεµάτο. Κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα, ενώ εξαλείφω την 

επιρροή των παλαιών δυνάµεων στην Επανόρθωση του Φα, κανονίζω επίσης πράγµατα και για 

εσάς. Τα πράγµατα εµφανίζονται να είναι κακά και χαοτικά, ενώ στην πραγµατικότητα είναι 

πάρα πολύ καλά κανονισµένα. Οι παλαιές δυνάµεις έκαναν καλά οργανωµένους 

διακανονισµούς, αλλά και εγώ επίσης έχω κάνει τα πράγµατα µε πολλή τάξη. Άσχετα από το 

ποια πλευρά το κοιτάτε υπάρχει ένας τρόπος για να λύσετε ολοκληρωτικά αυτά τα 

προβλήµατα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου [πρέπει να συγκεντρωθούµε πάνω στο] 

πώς µπορούµε να αδράξουµε αυτή την ευκαιρία για να επιδείξουµε πλήρως την 

εξαιρετικότητα και τη σπουδαία ισχυρή αρετή ενός καλλιεργητή. Αυτή είναι και µια πολύτιµη 

ευκαιρία. Εφόσον οι παλαιές κακές δυνάµεις επιµένουν να µας δίνουν µια ευκαιρία να τις 

εξολοθρεύουµε, αξιοποιήστε την καλά. Η ιστορία δεν το έχει ξαναδεί ποτέ πριν αυτό, είναι 

δυσεύρετο.  

 

Είναι αρκετά εύκολο για έναν καλλιεργητή που είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν έχει ένα 

κακό πεδίο να πει ότι µπορεί να αφήσει τη ζωή και το θάνατο – όπως ακριβώς µιλάτε για το να 

αφήσετε τη ζωή και το θάνατο σε ένα ορθό πεδίο όπως αυτό που έχουµε εδώ σήµερα – επειδή 

δεν υπάρχει καθόλου πίεση. Αλλά, είναι διαφορετικό, αν σε ένα κακό περιβάλλον, σε ένα 

περιβάλλον γεµάτο από κακά στοιχεία, εσείς επικυρώνετε τον Φα και τολµάτε να κάνετε ένα 
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βήµα µπροστά για να ξεσκεπάσετε το κακό. Τότε, παρόλο που αυτό το περιβάλλον είναι πολύ 

κακό – σκεφτείτε το όλοι – δεν είναι πολύτιµο και εξαιρετικά δυσεύρετο; Πράγµατι είναι 

πολύτιµο και δυσεύρετο. Μετά από αυτή την περίοδο δεν θα υπάρξουν ευκαιρίες σαν και 

αυτή. Είστε ικανοί να συναντήσετε µια τέτοιου είδους ευκαιρία µόνο επειδή είστε µαθητές του 

Ντάφα. Τίποτα σαν και αυτό δεν συνέβη στη συνηθισµένη καλλιέργεια ή στην προσωπική 

καλλιέργεια στο παρελθόν. Βέβαια, γυρνώντας πίσω στην ιστορία, ο Ιησούς και ο Σακιαµούνι, 

επίσης συνάντησαν τεράστιες δοκιµασίες. Οι δοκιµασίες που προορίζονταν για αυτούς τότε, 

ήταν επίσης πάρα πολύ κακές, µιλώντας ιστορικά. Αλλά, ποτέ πριν δεν έχει αξιοποιήσει κανείς 

αυτού του είδους τη µοντέρνα µαζική ενηµέρωση που έχουµε σήµερα για να εκθρέψει αυτού 

του είδους την κακία µε έναν τόσο υπερβολικό τρόπο και σε ένα πεδίο τόσο µεγάλο όσο σε 

ολόκληρο τον κόσµο. Το µέγεθος του κακού ήταν τόσο τεράστιο που, όταν ξεκίνησε στις 20 

Ιουλίου του 1999 ήταν σαν ακόµα και οι ουρανοί να κατέρρεαν. Έξω από την Κίνα, λίγοι ήταν 

οι άνθρωποι που, εκτός από τους µαθητές του Ντάφα, γνώριζαν τι ήταν το Φάλουν Γκονγκ, 

και όλες οι κυβερνήσεις και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης παγκοσµίως, άκουγαν την αβάσιµη 

προπαγάνδα από τα µέσα ενηµέρωσης της Κίνας. Οι άνθρωποι άκουγαν τη δόλια προπαγάνδα 

της Κίνας, την πίστευαν, και έτσι είχαν άσχηµη εντύπωση για εµάς. Τότε γιατί αισθάνεστε ότι 

το σηµερινό περιβάλλον έχει γίνει ευκολότερο; Είναι επειδή κατά τη διευκρίνηση της αλήθειας 

από µέρους σας, έχετε ξεκαθαρίσει την αλήθεια για την εναντίον µας δίωξη, στους ανθρώπους 

του κόσµου, στα µέσα ενηµέρωσης και στις κυβερνήσεις παγκοσµίως. Και είναι επίσης, επειδή 

η καλοσύνη σας και το έλεός σας στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία και η ορθή παρουσίαση σας 

ως µαθητές του Ντάφα, έχουν επιβεβαιωθεί από τους ανθρώπους του κόσµου και έχουν 

επιβεβαιωθεί από τους Θεούς. Αυτά είναι που κάνουν το περιβάλλον που έχουµε σήµερα 

δυνατό. Εκπληκτικό – πραγµατικά εκπληκτικό. Έχετε αντέξει τη δυσφηµιστική προπαγάνδα 

από τη µηχανή της προπαγάνδας ενός ολόκληρου έθνους και µιας τεράστιας κυβέρνησης – 

µιας κυβέρνησης που ελέγχεται από τους πιο αχρείους και τους πιο κακούς. Κάθε µαθητής του 

Ντάφα ο οποίος ήταν ικανός να συµβαδίσει µε την πρόοδο του Ντάφα, έκανε αυτό που έπρεπε 

να κάνει. Αντιθέτως, πώς µπορεί αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν βγει από τα σπίτια τους 

αλλά ακόµα πιστεύουν ότι καλλιεργούνται, να θεωρηθούν ότι καλλιεργούνται; Φυσικά, οι 

ανθρώπινες σκέψεις εκδηλώνονται µε διαφορετικούς τρόπους στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. 

Όταν κάποιος που έχει µάθει τον Ντάφα παίρνει το λάθος µονοπάτι, είναι επειδή έχει 

προσκολλήσεις που δεν ήταν ικανός να αφήσει. Και αυτές οι προσκολλήσεις είναι σίγουρο ότι 

θα γίνουν εργαλείο ελέγχου και εκµετάλλευσης από τα κακόβουλα όντα. Τα κακά όντα 

αναζητούν συγκεκριµένα τις σκέψεις σας που περιέχουν προσκολλήσεις προκειµένου να τις 

ενδυναµώσουν και να επιτύχουν τον στόχο τού να πάρουν τον έλεγχο. Αφού χρησιµοποιηθούν 

από τους δαίµονες, αυτοί οι άνθρωποι «φωτίζονται» σε ένα κακό µονοπάτι, αλλά ακόµα 

πιστεύουν ότι είναι σωστοί και ψάχνουν στον Φα για δικαιολογίες, βγάζοντας πράγµατα από 

το περιεχόµενο για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. 

 

Κοιτώντας τη γενική κατάσταση της Επανόρθωσης του Φα αυτή τη στιγµή, η αλλαγή που το 

µεγαλύτερο Κοσµικό σώµα έχει περάσει είναι τεράστια. Το απέραντο νέο Κοσµικό σώµα είναι 

ασύγκριτα τεράστιο και πιο θαυµάσιο από ποτέ. Το απολύτως τελικό στάδιο της Επανόρθωσης 

του Φα λαµβάνει χώρα, επειδή τα συστήµατα των Κοσµικών σωµάτων είναι απίστευτα 

κολοσσιαία – είναι αφάνταστα τεράστια – και ένα σύστηµα τόσο τεράστιο, ακόµη απαρτίζεται 

από δεκάδες εκατοµµύρια γιγαντιαία συστήµατα σαν κι αυτά. Πράγµατι, δεν υπάρχει τρόπος 

να σας µιλήσω πια για αυτή τη δοµή χρησιµοποιώντας την κοινή ανθρώπινη γλώσσα – φτάνει 

στο σηµείο να είναι απερίγραπτο. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά µην υποτιµάτε τους εαυτούς σας. 

Ίσως η µελλοντική Ολοκλήρωση που σας περιµένει να είναι ένα πραγµατικά µεγαλειώδες 

βασίλειο. (Χειροκρότηµα)  

 

Η διευκρίνηση της αλήθειας είναι κάτι που ο καθένας από εσάς τους µαθητές του Ντάφα 

πρέπει να κάνει. Σας το λέω αυτό ξανά. Οποιοσδήποτε προσπαθεί να βρει δικαιολογίες για τον 
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εαυτό του και που δεν έχει κάνει ποτέ ένα βήµα εµπρός, είναι λάθος. Όσο για το πόσο ακόµα 

θα κρατήσει αυτή η δοκιµασία, δεν νοµίζω ότι πρέπει να σκέφτεστε αυτά τα πράγµατα πάρα 

πολύ. Και ούτε να σκέφτεστε για το αν µπορείτε να φτάσετε στην Ολοκλήρωση, επειδή η κάθε 

επιθυµία που έχετε µπορεί να γίνει προσκόλληση και να χρησιµοποιηθεί από το κακό. Μόλις 

αυτού του είδους η σκέψη αναδυθεί, το κακό µπορεί να σας µαγέψει µε µια ψευδή εικόνα και 

αυτό τότε θα προκαλέσει παρέµβαση. Αξιοποιήστε τον παρόντα χρόνο και κάντε ό,τι καλύτερο 

µπορείτε – αυτός ο χρόνος είναι για τους µαθητές. Καθώς καλλιεργήστε, κάνετε Επανόρθωση 

του Φα και προχωρείτε προς την Ολοκλήρωση, πρέπει να σώζετε και αισθανόµενα όντα –  

δηµιουργείτε τα πάντα για το µέλλον. Όλα όσα κάνουν οι µαθητές του Ντάφα σήµερα είναι 

εξαιρετικά σηµαντικά και ο ορθός δρόµος που παίρνουν µπορεί να γίνει αναφορά για τα όντα 

στο µέλλον. Εν τω µεταξύ, έχουν θέσει τα θεµέλια στην ανθρώπινη κοινωνία και τον 

µελλοντικό τρόπο ύπαρξης της ανθρωπότητας. Ξέρετε, αυτό που παρουσιάζεται στην 

ιστοσελίδα µας του PureInsight (Πιούρ Ίνσάιτ)
1
 είναι οι νέες αντιλήψεις της µελλοντικής 

ανθρωπότητας και αντιπροσωπεύει το σκεπτικό και τις σωστές απόψεις της νέας µελλοντικής 

ανθρωπότητας. Η µεγαλοπρέπεια, το έλεος, η καλοσύνη, η αγνότητα, η ορθότητα και η 

τεράστια ανεκτικότητα που έχουν επιδείξει οι µαθητές του Ντάφα κατά τη διάρκεια της 

περιόδου της Επανόρθωσης του Φα βοηθάει στον σχηµατισµό της µελλοντικής κοινωνίας. 

Εκτός από τους µαθητές του Ντάφα που περνούν τη διαδικασία της καλλιέργειας την τωρινή 

περίοδο, θα υπάρξουν και µελλοντικοί άνθρωποι που θα αποκτήσουν τον Φα τον καιρό που 

έρχεται – αυτό το εγχείρηµα γίνεται σε δύο στάδια. Αρχικά, ο διακανονισµός των παλαιών 

δυνάµεων ήταν έτσι ώστε θα υπήρχαν συνολικά είκοσι χρόνια, χωρισµένα σε µία περίοδο 

Επανόρθωσης του Φα και σε µία περίοδο στην οποία ο Φα θα όρθωνε τον ανθρώπινο κόσµο. 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα χρόνων, ο ∆άσκαλος θα έκανε Επανόρθωση του Φα και οι 

µαθητές του Ντάφα θα καλλιεργούνταν κατά τη διάρκεια της περιόδου της Επανόρθωσης του 

Φα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα χρόνων οι µελλοντικοί άνθρωποι θα αποκτούσαν 

τον Φα. Τότε θα έµπαινε η νέα εποχή, και ακριβώς τότε το νέο µέλλον θα άρχιζε. Αλλά, σας τα 

αποκαλύπτω αυτά επειδή τα πράγµατα έχουν αλλάξει, ωστόσο όχι και τόσο πολύ. Μην 

χαίρεστε πάρα πολύ µε αυτό. Αυτοί από εσάς που δεν τα έχετε πάει πολύ καλά, συγκεκριµένα, 

πρέπει να γνωρίζετε ότι ο χρόνος πιέζει. Μην σκέφτεστε τίποτα άλλο. Με ό,τι κάνουµε πρέπει 

να είµαστε υπεύθυνοι για το µέλλον. Εν τω µεταξύ, κατά τη διάρκεια της διευκρίνισής µας της 

αλήθειας, οι µελλοντικοί άνθρωποι έχουν πραγµατικά σωθεί. Συγκεκριµένα, η κατανόηση και 

η υποστήριξη που έχουν δείξει οι άνθρωποι έξω από την Κίνα προς τον Ντάφα, έχει 

τοποθετήσει εκπληκτικά θεµέλια για να αποκτήσουν τον Φα και να µπουν στη µελλοντική 

ανθρώπινη κοινωνία.  

 

Οι άνθρωποι δεν έχουν έρθει σε αυτόν τον ανθρώπινο κόσµο για το τίποτα, επειδή δεν έχει 

υπάρξει ποτέ ένα ανθρώπινο είδος σαν αυτό σήµερα, σε αυτό το περιβάλλον της Γης. Όπως 

ξέρετε, συχνά µιλώ για εξωγήινα όντα. Γιατί µιλώ για εξωγήινα όντα; Επειδή εκείνοι στο 

παρελθόν ήταν τα πραγµατικά ανθρώπινα όντα σε αυτό το περιβάλλον της Γης. Κατά τη 

διάρκεια διαφορετικών περιόδων της ιστορίας και σε µια ακόµα πιο µακρινή ιστορία, εκείνοι 

ήταν οι γνήσιοι κάτοικοι εδώ. Ανεξάρτητα από το πόσες φορές η Γη έχει αντικατασταθεί, σε 

κάθε περίοδο τα όντα στη Γη, τα ανθρώπινα όντα, είχαν µια διαφορετική µορφή και εµφάνιση 

– οι διαφορές µεταξύ τους ήταν τεράστιες. Αλλά όλοι τους ήταν οι γνήσιοι κάτοικοι αυτού του 

µέρους. Τότε γιατί σε αυτή την περίοδο, το ανθρώπινο είδος έχει πάρει αυτή την εµφάνιση; 

Είναι επειδή, ξέρετε, ο Φα αυτού του σύµπαντος ήταν να διδαχτεί εδώ, έτσι σε µια µακρινή 

ιστορική εποχή χτίστηκαν όλα τα θεµέλια για τη µελλοντική εξάπλωση του Ντάφα. Πράγµατα 

που µοιάζουν µε ζώα δεν θα τους επιτρέπονταν να έρθουν να ακούσουν τον Φα – αυτό θα ήταν 

µια προσβολή στον Ντάφα. Έτσι οι Θεοί δηµιούργησαν την τωρινή ανθρωπότητα κατ’ εικόνα 

τους. Οι άνθρωποι στις ∆υτικές θρησκείες ξέρουν ότι ο Ιαχβέ δηµιούργησε τον άνθρωπο κατ’ 

                                                 
1
 Σηµείωση – Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι:« www.pureinsight.org ».  
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εικόνα του. Οι άνθρωποι στην Ανατολή ξέρουν ότι η Νούβα δηµιούργησε τον άνθρωπο κατ’ 

εικόνα της. Και έχουν υπάρξει και άλλοι Θεοί που δηµιούργησαν άλλους ανθρώπους. Αν στο 

παρελθόν, τα όντα στο περιβάλλον της Γης είχαν δηµιουργηθεί έτσι ώστε να µοιάζουν σαν 

Θεοί, αυτό θα ήταν µια προσβολή προς τους Θεούς, η µεγαλύτερη ένδειξη ασέβειας προς τους 

Θεούς. Έτσι η δηµιουργία ανθρώπινων όντων εδώ κατ’ εικόνα των Θεών ήταν απαγορευµένο. 

Παρόλο που οι σηµερινοί άνθρωποι έχουν δηµιουργηθεί κατ’ εικόνα των Θεών, οι Θεοί 

αρνούνται να σκέφτονται τα ανθρώπινα όντα σαν το είδος τους, επειδή ο τρόπος µε τον οποίο 

οι άνθρωποι ζουν είναι εντελώς διαφορετικός από αυτόν των Θεών. Μόνο η ανθρώπινη 

εξωτερική εµφάνιση µοιάζει µε αυτή των Θεών. Υπάρχουν όµως και περισσότερα από αυτό. 

Γιατί η Κινέζικη κουλτούρα και ο πολιτισµός έχουν, µέσω της ιστορίας, γίνει τόσο 

διαφορετικοί από εκείνους των άλλων περιοχών; Οι χώρες σε όλες τις άλλες περιοχές έχουν 

την έννοια της χώρας, και σε όλες τις άλλες περιοχές οι εθνικοί ηγέτες πήραν τη µορφή των 

βασιλιάδων. Μόνο στην ιστορία της Κίνας δεν υπήρξε τέτοιο πράγµα όπως µια χώρα – 

αντιθέτως, πήρε τη µορφή των δυναστειών. Μιλώντας ιστορικά, οι αυτοκράτορες της Κίνας 

ήταν πολύ διαφορετικοί από τους βασιλιάδες στις άλλες χώρες. Η αλήθεια είναι, ότι ενώ 

έµπαιναν οι βάσεις για εκείνες τις κουλτούρες, συνεχώς εγκαθιδρύονταν προκαθορισµένες 

σχέσεις µε τα όντα του σύµπαντος. Σε κάθε ιστορική περίοδο, όντα από διαφορετικούς 

παραδείσους έχουν έρθει στη χώρα της Κίνας για να εγκαθιδρύσουν τις σχέσεις τους, και ο 

καθένας τους αντιπροσώπευε το δικό του συµπαντικό σύστηµα. Οι µαθητές του Ντάφα, 

επίσης, έχουν έρθει από διαφορετικά συµπαντικά συστήµατα. Οι µετενσαρκώσεις τους στα 

διαφορετικά επίπεδα ήταν οι πορείες της ζωής τους σε εκείνα τα διαφορετικά επίπεδα. Σε 

τελική ανάλυση, προέρχονται από µακρινά Κοσµικά σώµατα. Ξέρετε, «ο αυτοκράτορας µιας 

δυναστείας έχει τους αυλικούς εκείνης της δυναστείας» – αυτό είναι κάτι που λένε οι 

άνθρωποι. Υπάρχουν περισσότερα ρητά σαν κι αυτό το «ο αυτοκράτορας µιας δυναστείας έχει 

τους αυλικούς εκείνης της δυναστείας», υπάρχει επίσης: «το ανώτατο ον µιας δυναστείας έχει 

τους ανθρώπους αυτής της δυναστείας», «η κουλτούρα µιας δυναστείας …», «το φόρεµα µιας 

δυναστείας …». Στο παρελθόν, όταν η δυναστεία άλλαζε, η κουλτούρα θα άλλαζε κι αυτή 

αµέσως, και οι διαφορές στην ενδυµασία ήταν ουσιώδεις. Όλο αυτό προερχόταν από όντα στα 

διαφορετικά επίπεδα. Γι’ αυτό στην Κίνα η κουλτούρα, το φαγητό, οι κατοικίες, οι ενδυµασίες, 

ο τρόπος ζωής…, κάθε τοµέας της κουλτούρας έχει υπάρξει πολύ διαφορετικός από αυτόν των 

άλλων περιοχών. Αυτό προερχόταν από τη συσσώρευση των κουλτουρών που εισάγονταν 

στην ανθρωπότητα από όντα πάρα πολλών διαφορετικών συστηµάτων. Τότε, µε τον καιρό, ο 

αριθµός των ανθρώπων θα µεγάλωνε υπερβολικά τη χωρητικότητα αυτής της γης της Κίνας. 

Έτσι, αφού η σχέση είχε εδραιωθεί, οι άνθρωποι µετενσαρκώνονταν σε άλλες περιοχές στις 

επόµενες ζωές τους. 

 

Έχω πει ότι καµία χώρα σε αυτόν τον κόσµο δεν υπάρχει τυχαία – όλες υπάρχουν µε ένα 

νόηµα και έναν σκοπό. Στην πραγµατικότητα, όλοι οι άνθρωποι περιµένουν τον Φα. Πολλοί 

µαθητές το έχουν νιώσει αυτό. ∆ηλαδή, όταν µερικοί άνθρωποι διαβάζουν τον Φα, λένε: 

«Αυτό το έψαχνα όλη µου τη ζωή» ή «Αυτό ακριβώς έψαχνα». Γιατί δεν µπορούν άλλα 

αισθανόµενα όντα να αποκτήσουν τον Φα αµέσως στην τωρινή κατάσταση; Είναι επειδή έχουν 

περιοριστεί όσον αφορά αυτό. Ο λόγος που δεν µπορούν να µπουν τώρα είναι ότι, µόλις 

µπουν, το ίδιο τους το κάρµα και όλων των ειδών τα περίπλοκα στοιχεία που έχουν σχηµατίσει 

στην κοινωνία – πράγµατα στην αρνητική τους πλευρά – θα τους ακολουθούσαν επίσης, και 

αυτό θα αύξανε τη δυσκολία της Επανόρθωσης του Φα στο αρχικό της στάδιο. Έτσι δεν 

µπορούµε να αφήσουµε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν τώρα. Αλλά πρέπει να κάνετε 

Επανόρθωση του Φα και να διευκρινίζετε την αλήθεια, επειδή κατά τη διαδικασία όπου το 

κάνετε αυτό, αν κάποιος έχει κάνει τις ασκήσεις ή έχει µάθει τον Φα – παρόλο που δεν είναι σε 

βάθος – έχει ήδη θέσει τα θεµέλια για να αποκτήσει τον Φα στο µέλλον. Γι’ αυτό πρέπει να το 

κάνετε αυτό. Με άλλα λόγια, σας λέω ότι πολλές καταστάσεις δεν υπάρχουν χωρίς λόγο. Τα 

πάντα στον κόσµο ήρθαν γι’ αυτόν τον Ντάφα, σχηµατίστηκαν για τον Ντάφα και 
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δηµιουργήθηκαν για τον Ντάφα. Οι πολλές αρχές του Φα και τα πολλά αληθινά µυστικά που 

σας έχω πει δεν ήταν γνωστά πριν, ακόµα και στους Θεούς. Ακόµα και αυτοί όταν τα έµαθαν 

αυτά, σοκαρίστηκαν µόλις τα συνειδητοποίησαν ξαφνικά. Τα επίπεδά τους περιορίζουν την 

κατανόησή τους των υψηλότερων επιπέδων και των πιο µακρινών ιστορικών περιόδων, επειδή, 

όσο πιο ψηλά καλλιεργείται ένα άτοµο τόσο πιο ψηλές οι αρχές στις οποίες φωτίζεται, και 

τόσο πιο υψηλή η αλήθεια του σύµπαντος στην οποία φωτίζεται. Έτσι στον σηµερινό κόσµο 

δεν µπορούµε να µην είµαστε υπεύθυνοι για τα άλλα αισθανόµενα όντα, δεν µπορούµε να µην 

είµαστε υπεύθυνοι για την απόκτηση του Φα στο µέλλον από τα άλλα αισθανόµενα όντα, και 

δεν µπορούµε να µη θέσουµε θεµέλια για τα άλλα αισθανόµενα όντα ώστε να αποκτήσουν τον 

Φα στο µέλλον, επειδή θα µπορούσαν κάλλιστα να είναι όντα από το σύστηµά σας. 

Προκειµένου να διαδώσουν τον Φα στην Κίνα και να µην αφήσουν µέτριους ανθρώπους να 

ακούσουν τον Φα, πάρα πολλοί βασιλείς διαφορετικών παραδείσων και όντα από πολύ υψηλά 

επίπεδα – πολλά από τα οποία έψαχνα ανά την ιστορία – µαζεύτηκαν για να µετενσαρκωθούν 

στη χώρα της Κίνας. Βέβαια, όσον αφορά την απόκτηση του Φα σήµερα, καθένας 

αντιµετωπίζεται το ίδιο, είτε τους φροντιζόταν, είτε όχι. Έτσι υπάρχει ένας παραπάνω λόγος 

για εµάς να σώσουµε τους ανθρώπους εκεί. Ανάµεσα στην ανυπόφορη, άγρια προπαγάνδα, 

αυτό που αυτοί οι άνθρωποι έχουν διαπράξει, δεν είναι πια συνηθισµένες αµαρτίες. Μερικοί 

από αυτούς προορίζονται για την καταστροφή, άσχετα από το που ήρθαν και άσχετα από το τι 

είδους προκαθορισµένη σχέση έχουν ή πόσο ψηλά είναι τα επίπεδά τους. ∆εν είναι κρίµα να 

συµβεί αυτό σε ένα ον; ∆εν υπάρχει τίποτα που να µπορούµε να κάνουµε. ∆εν είναι ότι ο 

∆άσκαλος δεν είναι ελεήµων. Είναι επειδή κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα τα όντα 

στα διαφορετικά επίπεδα επανατοποθετούνται – δεν τίθεται το ζήτηµα τού να είναι κανείς 

ελεήµων, ούτε τού να σώζει ανθρώπους. Όπου είναι το σίνσινγκ ενός όντος, εκεί θα 

τοποθετηθεί – αυτό είναι ένα κριτήριο, αυτό είναι µια αρχή του Φα, και αυτό είναι κάτι 

εδραιωµένο για το µέλλον και δεν µπορεί να παραβιαστεί κατά βούληση. 

 

Οτιδήποτε έχουν κάνει και έχουν καταδείξει οι µαθητές του Ντάφα έξω από την Κίνα ενώ 

διευκρινίζουν την αλήθεια, δεν είναι λιγότερο αξιόλογο, είναι ένα µεγαλειώδες κατόρθωµα. 

Όσον αφορά τα επίπεδα της καλλιέργειας και την πρόοδο προς την Ολοκλήρωση, δεν υπάρχει 

καµία διαφορά ανάµεσα σε εσάς και τους µαθητές στην Κίνα. Ήταν κανονισµένο για εσάς να 

λάβετε τον Φα εδώ και ήταν κανονισµένο για εσάς να καλλιεργηθείτε εδώ. Πολλοί µαθητές 

είναι υψηλά µορφωµένοι και η µεγάλη πλειοψηφία των µαθητών έξω από την Κίνα έχουν 

ανώτερα πτυχία. Γιατί είναι έτσι; Είναι ακριβώς για να χρησιµοποιήσετε πλήρως αυτή την 

κρίσιµη στιγµή ό,τι έχετε µάθει µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων και είναι χρήσιµα στο να 

επικυρώσετε τον Φα χρησιµοποιώντας τις ικανότητες των καθηµερινών ανθρώπων που 

δηµιούργησε ο Ντάφα για τους ανθρώπους σε αυτόν τον κόσµο. Στην πράξη το έχετε κάνει 

αυτό πολύ καλά. Κρίνοντας από τα άρθρα της ιστοσελίδας ClearWisdom, και των µαθητών 

του Ντάφα στην ιστοσελίδα του Xinsheng (Σίνσενγκ)
2
 και στα άλλα µέσα, θα έλεγα ότι µερικά 

από τα άρθρα που έχετε γράψει είναι αριστουργήµατα – είναι πολύ λογικά, οι ιδέες τους είναι 

υποστηριγµένες, επιδεικνύουν καθαρή σκέψη και η λογική τους είναι πολύ δυνατή. 

Πραγµατικά είχαν σαν αποτέλεσµα να σοκάρουν και να τροµοκρατήσουν το κακό και η 

εγκυρότητά τους είναι υψηλή. Όταν αυτά τα µέσα που εκτρέφουν ψέµατα µέσα στην Κίνα 

µετριούνται µε τα κριτήρια που έχουµε τώρα, θα έλεγα ότι δεν είναι καλά. Ένας µαθητής είπε: 

«∆εν υπάρχει κανένας ικανός άνθρωπος σε αυτή τη βασιλική αυλή»
3
. Νοµίζω ότι αυτό 

αληθεύει. Ποιος θα εξουθένωνε τον εαυτό του στο να βοηθούσε το κακό να λέει ψέµατα, στο 

να µας δυσφηµεί, και να µας ενοχοποιεί µε [τέτοιο] αχρείο τρόπο; Ως µαθητές του Ντάφα 

επιδεικνύουµε πλήρως αυτό που πρέπει να κάνουµε – αυτή είναι η ευθύνη σας, αυτό είναι που 

οι µαθητές του Ντάφα της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα πρέπει να κάνουν, και το έχετε 

                                                 
2
 Σίνσενγκ – Μια Κινέζικη ιστοσελίδα που διατηρούν ασκούµενοι του Ντάφα και απευθύνεται στο κοινό. Το 

όνοµά της µπορεί να µεταφραστεί ως «Νέα Ζωή» ή «Νέα Ύπαρξη». 
3
 Σηµείωση – Ένα αρχαίο Κινέζικο ιδίωµα για µια συγκεκριµένη κατάσταση της κυβέρνησης.  
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κάνει ασυνήθιστα καλά. Ενώ υπέφεραν δοκιµασίες και υπέµεναν την αγωνία της δίωξης, οι 

µαθητές µέσα στην Κίνα, διευκρίνιζαν την αλήθεια στα αισθανόµενα όντα, το οποίο 

επιδεικνύει τα µεγαλειώδη κατορθώµατα των Μεγάλων Φωτισµένων Όντων πριν γεννηθούν. 

Μερικές φορές όταν διαβάζω την ιστοσελίδα του PureInsight, νιώθω ότι τα νέα όντα και η νέα 

ανθρωπότητα έχουν πραγµατικά ξεκινήσει τώρα, επειδή η κατανόησή σας είναι ήδη ικανή να 

συµβαδίζει µε εκείνες των νέων ιστορικών περιόδων και εκείνες των πιο ορθών όντων. Οι 

µαθητές του Ντάφα εγκαθιστούν για την ανθρωπότητα ένα θεµέλιο για το µέλλον. 

 

Υπάρχει ένας πολύ κακός παράγοντας στη δίωξη των µαθητών του Ντάφα. Συγκεκριµένα, οι 

παλαιές δυνάµεις δεν µπορούν να ξεπεράσουν το γεγονός ότι µερικοί µαθητές θα φτάσουν 

στην Ολοκλήρωση και θα γίνουν µαθητές της Επανόρθωσης του Φα. Νοµίζουν ότι αυτοί οι 

µαθητές το έχουν αποκτήσει αυτό πολύ εύκολα, επειδή, ακόµα και αυτοί, δεν µπορούν να είναι 

µαθητές της Επανόρθωσης του Φα, και γι’ αυτόν τον λόγο χειρίζονται το κακό και 

χρησιµοποιούν διεφθαρµένα άτοµα για να χτυπούν τους µαθητές µας, συνεχίζοντας να τους 

χτυπάνε µέχρι να πουν: «Θα σταµατήσω να εξασκούµαι». ∆εν είναι κακό αυτό; Θα µπορούσε 

ένας Θεός να είναι έτσι; Το σύµπαν ορθώνεται από τον Φα και ο αριθµός των όντων που 

εξαλείφονται σε κάθε επίπεδο είναι πάρα πολύ µεγάλος. Αυτοί από εµάς που θα φτάσουν στην 

Ολοκλήρωση είναι, έτσι όπως το βλέπω, κάθε άλλο παρά αρκετοί. Αρχικά είχα σχεδιάσει να 

είναι τουλάχιστον πενήντα εκατοµµύρια – δεν σας το έχω πει αυτό ποτέ πριν. (Χειροκρότηµα) 

Αυτή τη στιγµή δεν έχουµε αρκετούς. Αλλά έχουµε έναν αρκετά µεγάλο αριθµό ήδη. Ό,τι και 

να γίνει, ωστόσο, ως καλλιεργητής, δεν πρέπει να χαίρεστε µε οτιδήποτε ακούτε. Ίσως αυτό 

που ο ∆άσκαλος µόλις είπε να είναι από µόνο του ένα τεστ για εσάς. Απαλλαγείτε από 

οποιαδήποτε προσκόλληση έχετε και µην σκέφτεστε τίποτα. Απλά κάντε οτιδήποτε πρέπει να 

κάνει ένας µαθητής του Ντάφα, και όλα θα διασφαλιστούν. Παρόλο που το κακό φαίνεται 

τροµακτικά βίαιο, έχει χρησιµοποιήσει τώρα όλα του τα κόλπα και µπορεί απλά να συνεχίσει 

να κλιµακώνει τις ετικέτες που βάζει στην εξάσκησή µας, και να χρησιµοποιεί τα µέσα 

ενηµέρωσης για να κατασκευάζει πράγµατα. Με το αρρωστηµένο µυαλό του, συνεχίζει να 

αναγκάζει µαθητές να γράφουν τις αποκαλούµενες «οµολογίες µετάνοιας» και να υπογράφει 

τα πράγµατά του. Γνωρίζει πολύ καλά ότι όλα αυτά είναι ψεύτικα και δεν µπορούν να 

αλλάξουν τις καρδιές των ανθρώπων, έτσι γιατί επιµένει να τα κάνει αυτά; Γιατί επιµένει να 

σας αναγκάζει να υπογράψετε αυτό το χαρτί; Γιατί επιµένει να σας αναγκάζει να πείτε «θα 

σταµατήσω να εξασκούµαι» προτού σας απελευθερώσει; Ένα άτοµο λέει: «Θα συνεχίσω να 

εξασκούµαι» και τον τιµωρούν µε µια ποινή. Ένας άλλος λέει: «Θα σταµατήσω να 

εξασκούµαι» και, απλά για αυτό, τον ελευθερώνουν. Η διαφορά µεταξύ αυτών είναι 

απίστευτη, έτσι δεν είναι; Είναι αυτό φυσιολογικό; ∆εν είναι. ∆εν είναι προφανές; Το µόνο 

που θέλουν είναι να σας κάνουν να πέσετε, θέλουν να σας κάνουν να πείτε αυτά τα λόγια. 

Μόλις αυτά τα λόγια ειπωθούν, ακόµα και αν δεν είναι από την καρδιά σας, αφήνει λεκέ. Για 

έναν µαθητή της Επανόρθωσης του Φα, αυτό είναι µια ατίµωση. Επιπλέον, αν έχετε κάνει 

πράγµατα που έχουν κάνει ζηµιά στον Ντάφα και δεν είστε ικανός να τα διορθώσετε όλα αυτά 

αργότερα, κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα, και να επανορθώσετε για τις ζηµιές 

που επιφέρατε στον Ντάφα, θα είναι πραγµατικά σοβαρό. Μία σκέψη µπορεί να καθορίσει αν 

µπορείτε να το ξεπεράσετε. Το αν µπορείτε να κάνετε ένα βήµα εµπρός και να επικυρώσετε 

τον Φα είναι ένα τεστ που δεν µπορείτε να το περάσετε απλά ακολουθώντας το πλήθος και την 

ορµή του. Μερικοί άνθρωποι έχουν σκεφτεί ότι θα περίµεναν στην πλατεία Τιενανµέν και 

φαντάστηκαν ότι «αν όλοι κάνουν ένα βήµα µπροστά από το πλήθος τότε θα το κάνω και 

εγώ». Όταν δεν βλέπουν πολλούς ασκούµενους να κάνουν ένα βήµα εµπρός, κάνουν µια βόλτα 

τριγύρω και ύστερα επιστρέφουν. Αυτό συµβαίνει επειδή, όταν όλοι κάνουν ένα βήµα 

µπροστά, είναι αυτή η ορµή που σας βγάζει και εσάς προς τα έξω – δεν κάνετε ένα βήµα 

εµπρός επειδή βαθιά µέσα σας ξεπερνάτε τη ζωή και τον θάνατο. Η καλλιέργεια είναι 

προσωπική υπόθεση και ακολουθώντας το πλήθος δεν θα έχει αποτέλεσµα. Η βελτίωση του 

κάθε ατόµου πρέπει να είναι καλά θεµελιωµένη. Φυσικά, οι µαθητές µας έξω από την Κίνα δεν 
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χρειάζεται να πάνε στην Τιενανµέν. Αν πηγαίνατε όλοι εκεί, δεν θα υπήρχε κανένας για να 

κάνει τα πράγµατα της Επανόρθωσης του Φα έξω από την Κίνα. Αυτά όλα κανονίστηκαν στην 

ιστορία.  

 

Είστε ένα σώµα, ακριβώς όπως το γκονγκ του ∆ασκάλου. Φυσικά εσείς και το γκονγκ δεν είστε 

το ίδιο πράγµα, απλά δίνω ένα παράδειγµα. Είναι ακριβώς όπως το γκονγκ µου το οποίο κάνει 

διαφορετικά πράγµατα την ίδια στιγµή. Μέρος από αυτό συνεχώς εφορµάει διαµέσου του 

απέραντου σύµπαντος µε απίστευτη δύναµη µέσα στον µικρόκοσµο, προς αυτό που είναι πιο 

υψηλό και πιο ευρύ. Η δύναµη είναι τόσο συµπαγής και η ταχύτητα τόσο µεγάλη, ώστε 

υπερβαίνει όλους τους χρόνους, καθώς διορθώνει το κολοσσιαίο στερέωµα. Μέρος αυτού, 

µετά από αυτήν την εφόρµηση, εξαλείφει το αµαρτωλό κάρµα των όντων στα διαφορετικά 

επίπεδα και ισορροπεί όλες τις συνυφασµένες σχέσεις µεταξύ των όντων στα διαφορετικά 

επίπεδα. Μέρος αυτού αφοµοιώνει όντα και µέρος αυτού επανατοποθετεί όντα. Κάνει 

διαφορετικά πράγµατα ακόµα και στα όντα των πιο µικροσκοπικών επιπέδων, σε κάθε 

επίπεδο. Μέρος αυτού κάνει πράγµατα σε χαµηλές διαστάσεις, µέρος αυτού προστατεύει τους 

µαθητές και µέρος αυτού εξαλείφει το κακό – κάθε όψη του γκονγκ µου κάνει τέτοια 

πράγµατα. Με άλλα λόγια, ένα σώµα δεν κάνει απαραίτητα µόνο ένα πράγµα. Αλλά, άσχετα 

µε το τι κάνετε, πρέπει να είστε άξιοι να αποκαλείσθε µαθητές του Ντάφα. 

 

Μόνο τόσα θα πω σήµερα. Η ανταλλαγή των εµπειριών και των κατανοήσεών σας είναι 

σηµαντικές, επίσης. Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, σε οποιαδήποτε περίοδο, και άσχετα 

µε το πόσο είστε απασχοληµένοι µε τη δουλειά σας, δεν µπορείτε να παραστρατήσετε από τη 

µελέτη σας του Φα, καθώς αυτό είναι που εξασφαλίζει θεµελιωδώς ότι θα βελτιωθείτε και θα 

φτάσετε την Ολοκλήρωση. ∆εν µπορείτε να κάνετε δουλειά για τον Ντάφα χωρίς να µελετάτε 

τον Φα, διαφορετικά θα ήταν σαν ένας καθηµερινός άνθρωπος να κάνει δουλειά για τον 

Ντάφα. Πρέπει να είναι οι µαθητές του Ντάφα που κάνουν τη δουλειά για τον Ντάφα – αυτή 

είναι µια απαίτηση για εσάς. Αν οι καθηµερινοί άνθρωποι βοηθούν µε τη δουλειά του Ντάφα, 

φυσικά είναι ένα καλό πράγµα, αλλά εγώ µιλάω για τους ασκούµενους του Ντάφα. Πρέπει να 

είστε ένας µαθητής του Ντάφα που κάνει δουλειά για τον Ντάφα, γιατί η Ολοκλήρωσή σας 

έχει πρωταρχική σηµασία. Αυτή τη στιγµή, η Ολοκλήρωση σας είναι πρωτεύον. Φυσικά, το να 

είστε υπεύθυνοι προς τον Ντάφα και να σώζετε αισθανόµενα όντα είναι µέρος της 

Ολοκλήρωσής σας. Θα σας πω αυτό: λέτε όλοι ότι ο ∆άσκαλος σώζει όλα τα αισθανόµενα 

όντα, αλλά όταν όλοι σας φτάσετε στην Ολοκλήρωση και κοιτάξετε πίσω, θα δείτε όλα τα 

αισθανόµενα όντα που σώσατε τότε. Όταν διευκρινίζετε την αλήθεια σώζετε αισθανόµενα 

όντα. 

 

Αυτά µόνο θα πω. Τώρα µπορείτε να συνεχίσετε το συνέδριο. 


