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Φάλουν Ντάφα – ∆ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο
∆ιδασκαλία του Φα στο συνέδριο του Φα στην Ουάσιγκτον, Η.Π.Α.
(22 Ιουλίου 2002)

Λι Χονγκτζί.
Γεια σας! (Θερµό χειροκρότηµα). Πάει πολύς καιρός από τότε που σας είδα τελευταία. Για
πολλούς και διάφορους λόγους δεν θέλω να κάνω πάρα πολλές εµφανίσεις. Ο κύριος λόγος είναι ότι οι
µαθητές του Ντάφα επικυρώνουν1 τον Φα και σώζουν αισθανόµενα όντα· κάθε µαθητής του Ντάφα
παίρνει το δικό του µονοπάτι, και κάθε µαθητής του Ντάφα χρειάζεται να έχει την ευκαιρία να πάρει
το δικό του µονοπάτι. Έτσι ως ∆άσκαλός σας, δεν µπορώ να αφαιρέσω την ευκαιρία σας να
επικυρώσετε τον Φα οι ίδιοι. Πρέπει να σας αφήσω να το κάνετε αυτό οι ίδιοι. Φυσικά, ενώ πολλοί
µαθητές επικυρώνουν τον Φα, σώζουν αισθανόµενα όντα και διευκρινίζουν την αλήθεια, έχουν ακόµα
πολλά πράγµατα που θέλουν να ρωτήσουν τον ∆άσκαλο για το πώς ακριβώς να χειριστούν τα
πράγµατα.
Θυµηθείτε τρία χρόνια πριν, όταν µόλις άρχισε η δίωξη του κακού – πολλοί από τους µαθητές
µας δεν ήξεραν τι να κάνουν. Οι νεότεροι µαθητές µας δεν είχαν περάσει από κάτι όπως την κακία της
Πολιτιστικής Επανάστασης. Αλλά βαθµιαία όλοι ξαναποκτήσατε την αυτοκυριαρχία σας, και πήγατε
από το να µην ξέρετε τι να κάνετε στο να ξέρετε τελικά τι να κάνετε. Αν και στη διαδικασία είχαµε
µερικές οπισθοδροµήσεις, έχετε βαδίσει αυτό το µονοπάτι µόνοι. Εν µέσω αυτής της κακής δίωξης,
κάθε ένας από εσάς σκέφτηκε σοβαρά για αυτό που πρέπει να κάνετε και ποιο µονοπάτι πρέπει να
πάρει, και µέσα από αυτό εδραιώσατε την πανίσχυρη αρετή σας· έχετε περάσει µέσα από αυτήν την
τεράστια δοκιµασία. Αυτό είναι αξιοθαύµαστο, αυτό είναι το τι πρέπει να κάνει ένας µαθητής του
Ντάφα, και αυτό είναι το µονοπάτι της Επανόρθωσης του Φα που θα αφήσετε πίσω, η πανίσχυρη
αρετή ενός Φωτισµένου Όντος. Γι’ αυτόν τον λόγο πολλές φορές ο ∆άσκαλος δεν µπορεί να πει σε
όλους σας τι να κάνετε. Ο Φα σάς έχει ήδη διδαχθεί, και εάν αξιολογείτε τα πράγµατα µε τον Φα θα
είστε σε θέση να τα πάτε καλά. Όταν υπάρχουν µεγάλα προβλήµατα σίγουρα θα σας µιλήσω. Με µια
εξαίρεση, όταν πρόκειται για πολλά συγκεκριµένα πράγµατα µε τα οποία έρχεστε αντιµέτωποι, πρέπει
να τα σκέφτεστε προσεκτικά µόνοι σας, και εξαρτάται από εσάς τους ίδιους να βρείτε έναν τρόπο να
επιλυθούν. Οπουδήποτε υπάρχει ένα πρόβληµα, εκεί [ακριβώς] χρειάζεται [και] να ξεκαθαρίζετε την
αλήθεια και να σώζετε τους ανθρώπους. Μην κάνετε παράκαµψη όταν πέφτετε σε δυσκολίες. Όταν
βλέπετε κάτι που µας κάνει ζηµιά, ή όταν βλέπετε κάτι που µας εµποδίζει από το να επικυρώσουµε
τον Φα, µην κάνετε παράκαµψη – πρέπει να το αντιµετωπίσετε, να ξεκαθαρίσετε την αλήθεια και να
σώσετε αυτά τα όντα. Αυτό είναι το έλεος (cibei) ενός αποστόλου(µαθητή) του Ντάφα, και είναι ο
τρόπος µας να σώζουµε ζωές. Την ίδια στιγµή, όταν ξεκαθαρίζετε την αλήθεια µπορείτε να επιλύσετε
το πρόβληµα της εξαπάτησης πολλών ανθρώπων, τις παρανοήσεις, και την προκατάληψη. Τελικά, τα
ψέµατα στην προπαγάνδα από αυτήν την κακή δίωξη που συµβαίνει στην Κίνα έχει παραπλανήσει τα
αισθανόµενα όντα. Έχουν σκεπάσει την αλήθεια µε µια παραπλανητική παράσταση. Όταν οι
άνθρωποι «συναντηθούν» µε την αλήθεια, [τότε] θα σκεφτούν τα πράγµατα προσεκτικά, και το πώς
θα ανταποκριθούν σε όλο αυτό είναι δική τους επιλογή.
Έτσι, εξετάζοντας την κατάσταση συνολικά, τα τελευταία τρία χρόνια τα έχετε πάει πολύ καλά
συνολικά, έχετε γίνει όλο και περισσότερο ώριµοι και όλο και περισσότερο λογικοί – ειδικά οι
µαθητές µέσα στην Κίνα. Αρχικά, επειδή δεν ξέρατε τι να κάνετε, φαινόσασταν κάπως σαν
διασκορπισµένοι. Αλλά σύντοµα πήγατε από το να µην ξέρετε τι να κάνετε, βαθµιαία, στο να ξέρετε
πώς να αντιµετωπίσετε την πραγµατικότητα αυτής της έκθεσης του κακού, µέχρι τελικά όλοι σας
ήσασταν σε θέση να "επιτύχετε" την ηρεµία, σε αυτό το σηµείο έως σήµερα όπου έχετε γίνει όλο και
περισσότερο ώριµοι. Σχεδόν εκατό εκατοµµύρια άνθρωποι καλλιεργούνται, και υπάρχουν νέοι
µαθητές, παλαίµαχοι µαθητές, εκείνοι που έχουν µελετήσει τον Φα σε βάθος, εκείνοι που έχουν
µελετήσει τον Φα επιφανειακά, και εκείνοι που µόλις άρχισαν να καταλαβαίνουν και να γνωρίζουν
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Επικυρώνουν τον Φα (validate the Fa): επικυρώνουν τον Φα, επιβεβαιώνουν τον Φα, ισχυροποιούν τον Φα, εδραιώνουν
τον Φα.
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τον Φα. ∆εν είναι σε θέση όλοι αυτοί οι ασκούµενοι να καταλάβουν τον Φα από τον Φα.
Ευρισκόµενοι αντιµέτωποι µε αυτή τη δαιµονική δοκιµασία, πολλοί από τους µαθητές που δεν έχουν
µελετήσει τον Φα σε βάθος και πολλοί από τους νέους µαθητές, µε τις ανθρώπινες προσκολλήσεις
τους, ο κάθε ένας έχει τη δική του διαφορετική πρόσληψη2 για τα πράγµατα και διαφορετικές
κατανοήσεις για την επικύρωση του Φα. Έτσι την επικύρωση του Φα και την διευκρίνηση της
αλήθειας, πολλοί άνθρωποι τα κάνουν µε ανθρώπινες προσκολλήσεις στον έναν ή στον άλλο βαθµό.
Όταν διώκονται, οι συνηθισµένες ανθρώπινες προσκολλήσεις τους θα ανακατευτούν µε το ανθρώπινο
συναίσθηµα, και θα επηρεαστούν από ψεύτικη ευγένεια και απάτη. Οτιδήποτε κι αν συµβαίνει, µόνο
διατηρώντας τη µελέτη σας του Φα µπορείτε να ξεφορτωθείτε τις ανθρώπινες σκέψεις σας, µπορείτε
να ξεφορτωθείτε τις προσκολλήσεις σας, και έτσι να µπορείτε να είστε απρόσβλητοι από οποιαδήποτε
ανθρώπινα πράγµατα. Περισσότερο από τρία χρόνια έχουν περάσει, και αυτή η δίωξη που έχει
επιβληθεί πάνω µας από τις παλαιές δυνάµεις, µας έχει καταστήσει όλο και περισσότερο ώριµους, όλο
και περισσότερο λογικούς, όλο και περισσότερο µε καθαρό µυαλό3, όλο και περισσότερο ακλόνητους,
και όλο και περισσότερο ικανούς να αντιµετωπίζουµε αυτή τη δίωξη του κακού σοβαρά καθώς
εκθέτουµε τα ψέµατα του κακού, επικυρώνουµε τον Ντάφα, και σώζουµε αισθανόµενα όντα.
Ο Ντάφα έχει διαδοθεί στον κόσµο εδώ και δέκα χρόνια τώρα. Τρία χρόνια πριν δεν ήταν δέκα
χρόνια ακόµα – ήταν µόνο επτά. Αν και ήταν ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα, ο Ντάφα είχε ήδη
φυτευτεί βαθιά στον Κόσµο, φυτεύτηκε στον ανθρώπινο κόσµο, και κανένας δεν θα µπορούσε να τον
κλονίσει. Εξετάζοντας τη συνολική κατάσταση αυτή τη στιγµή, στην επιφάνεια η δίωξη είναι ακόµα
πολύ άγρια, αλλά στην πραγµατικότητα λίγοι από αυτούς τους κακούς, σάπιους δαίµονες που µπορούν
να εµποδίσουν και να ελέγξουν τους ανθρώπους έχουν µείνει. Όσο λιγότεροι παραµένουν, τόσο πιο
άγρια το κακό οργίζεται· όσο λιγότεροι παραµένουν, τόσο πιο υστερικοί γίνονται. Ορισµένοι
καλλιεργητές που έχουν κατανοήσει τον Ντάφα σε διαφορετικούς βαθµούς παρουσιάζουν
διαφορετικούς βαθµούς σταθερότητας, και το πώς αντιλαµβάνονται αυτήν την περίοδο τη γενική
κατάσταση της Επανόρθωσης του Φα είναι επίσης διαφορετικό. Οι διαφορετικές καταστάσεις της
καλλιέργειάς τους έχει ως αποτέλεσµα τις διαφορετικές αντιλήψεις4 τους. Μερικοί µπορεί να
σκεφτούν ότι η κατάσταση είναι δυσοίωνη. Για µερικούς ανθρώπους η κατάσταση µπορεί να φαίνεται
ότι ήδη έχει χαλαρώσει, και µερικοί θα σκεφτούν ότι είναι ακριβώς µια µεγάλη ευκαιρία να σωθούν
αισθανόµενα όντα και να διευκρινιστεί η αλήθεια. Οι διαφορετικές προσλήψεις των ανθρώπων και η
κατανόηση του Φα οδηγούν σε διαφορετικές αντιλήψεις για την τρέχουσα κατάσταση, και όλο αυτό
που συµβαίνει στοχεύει σε διαφορετικές ανθρώπινες σκέψεις. Αυτοί που τα πάνε καλά θα αλλάξουν
τα περιβάλλοντα γύρω τους, και εκείνοι που αντεπεξέρχονται µε δυσκολία θα κάνουν τα
περιβάλλοντα γύρω από αυτούς να αλλάξουν σύµφωνα µε τις καταστάσεις του µυαλού τους. Οι
απόστολοι του Ντάφα έχουν διαφορετικές καταστάσεις στον νου, έτσι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις
για το περιβάλλον, και για αυτόν τον λόγο ο τρόπος που κάθε άτοµο ενεργεί είναι διαφορετικός. Η
αληθινή κατάσταση, όπως το βλέπω, είναι ότι οι κακόβουλες παλαιές δυνάµεις θέλουν να κάνουν αυτό
που θέλουν. Το να τα πάτε καλά είναι να µην ακολουθήσετε το µονοπάτι που κανονίστηκε από τις
παλαιές δυνάµεις· ο στόχος είναι να µην επιτρέψετε τις παλαιές δυνάµεις να εκµεταλλευτούν τα κενά
σας. Παρ’ όλο αυτό, οι απόστολοί µας του Ντάφα συνολικά έχουν γίνει όλο και περισσότερο ώριµοι,
και το χειρίζονται όλο αυτό µε ολοένα και περισσότερο ορθολογισµό, ηρεµία, σταθερότητα, και
σοβαρότητα. Στην αρχή, πολλοί µαθητές είχαν πολλές ανθρώπινες σκέψεις και επέδειξαν
διαφορετικές καταστάσεις καλλιέργειας. Στην επιφάνεια επικύρωναν τον Φα, όταν στην
πραγµατικότητα είχαν ανθρώπινη σκέψη ανακατεµένη µέσα, δεν µπορούσαν να επιτύχουν το στόχο
της επικύρωσης του Φα, και µόλις διώκονταν ερχόταν το αντίθετο αποτέλεσµα. Τα πράγµατα είναι
διαφορετικά τώρα. Είστε εντελώς διαφορετικοί από το πώς ήσασταν τρία χρόνια πριν. Φυσικά,
καλλιεργείστε και ακόµα έχετε ανθρώπινες σκέψεις, και λόγω αυτού είστε σε θέση να καλλιεργείστε
µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων. Αλλά αυτές οι ανθρώπινες σκέψεις θα εκδηλώνονται, και από
καιρό σε καιρό θα παίζουν έναν αρνητικό ρόλο σε διάφορες καταστάσεις. Αλλά συγκριτικά µε τρία
χρόνια πριν, έχετε γίνει όλο και περισσότερο αξιοθαύµαστοι, ή µε άλλα λόγια, οι µαθητές του Ντάφα
έχουν γίνει ώριµοι.
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πρόσληψη (take, ουσιαστ.): είσπραξη, αποδοχή, λήψη.
µε καθαρό µυαλό (clearheaded): αυτός που έχει καθαρό µυαλό, καθαρή σκέψη, καθαρό, ανεπηρέαστο νου.
4
αντιλήψεις (perceptions): αντιληπτικότητα, προσλήψεις, το πώς αντιλαµβάνεται κάποιος τα πράγµατα.
3
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Η δίωξη του κακού δεν θα διαρκέσει, επειδή οι κακοί δαίµονες και τα σάπια πνεύµατα που
χειρίζονται τους ανθρώπους γίνονται ολοένα και λιγότερα. Οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να
κάνουν οτιδήποτε σηµαντικό από µόνοι τους· οι άνθρωποι ήταν πάντα υπό τον έλεγχο άλλων όντων.
Τότε εκείνο τον καιρό, η αιτία που η κεφαλή του κακού στην Κίνα τόλµησε να διώξει τους µαθητές
του Ντάφα ήταν ότι υπήρχαν επίσης κακοί παράγοντες που έλεγχαν αυτό το άθλιο κάθαρµα.
Εξετάζοντας τη γενική κατάσταση της Επανόρθωσης του Φα, όλα αυτά τα πράγµατα που κάνουν οι
µαθητές του Ντάφα για να επανορθώσουν τον Φα, να σώσουν αισθανόµενα όντα, και να
διευκρινίσουν την αλήθεια είναι στο τελικό στάδιό τους. Ένα άρθρο που γράψατε και που βρίσκεται
στον ιστοχώρο PureInsight αναφέρει ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης στη Βίβλο λέει ότι το κακό κτήνος
θα επιτιθόταν στον Θεό µε το στόµα του για σαράντα δύο µήνες, το οποίο είναι τρεισήµισι χρόνια. ∆εν
θα σχολιάσω εάν έτσι είναι τα πράγµατα, αλλά µπορώ να πω ότι αυτό το άθλιο δράµα έχει πραγµατικά
φτάσει στην τελική σκηνή, όπου έχει τη θέληση αλλά όχι τη δύναµη να συνεχίσει.

Η κεφαλή του κακού στον ανθρώπινο κόσµο που κατοικεί στην Κίνα και ελέγχεται από τους
κακόβουλους, σάπιους δαίµονες δεν είναι πλέον ανθρώπινη. Στην πραγµατικότητα, εκείνο το
βλακώδες πράγµα πέθανε πολύ καιρό πριν, και όλα που αποτελούν αυτό το ον είναι στην κόλαση στην
ολότητά του. Μόνο το πιο επιφανειακό στρώµα του επίκτητα-διαµορφωµένου σώµατός του, αυτή η
επίκτητα-διαµορφωµένη υλική µορφή, ακόµα αντιστηρίζεται από το κακό. Επειδή ο χρόνος που οι
παλαιές δυνάµεις κανόνισαν για το τέλος της δοκιµασίας του Ντάφα δεν έχει φθάσει ακόµα, οι
παλαιές δυνάµεις βάζουν τα δυνατά τους να το αντιστηρίξουν. Εάν αυτή η επιφάνεια δεν
αντιστηριζόταν άλλο σήµερα, θα µετατρεπόταν σε σωρό στάχτη και ένα κύµα µαύρου καπνού – δεν
θα υπήρχε τίποτα απολύτως. Για να το θέσω όπως θα το έθεταν οι καθηµερινοί άνθρωποι, έχει πεθάνει
εκατό φορές. Αλλά αυτοί οι σάπιοι δαίµονες ακόµα υποστηρίζουν τη µορφή του στην επιφάνεια και
ακόµα χρησιµοποιούν αυτό το µικρό κοµµάτι ουσίας στην πιο ακραία επιφάνεια. Αλλά το µυαλό του
είναι εντελώς ανώµαλο. Τώρα είναι φοβισµένο, µετά από το γεγονός, που εξεδίωξε τον Ντάφα και
τους απόστολους του Ντάφα· και λόγω αυτού δεν τολµά να παραιτηθεί από τη θέση του, λόγω αυτού
τρελαίνεται, λόγω αυτού ζει για το Φάλουν Γκονγκ, και λόγω αυτού είναι σε µια συνεχή κατάσταση
ταραχής και αγωνίας. Εν τω µεταξύ, όλο και περισσότερα από τα κακά όντα που ελέγχουν τους
ανθρώπους έχουν εξαλειφθεί καθώς οι µαθητές του Ντάφα στέλνουν ορθές σκέψεις και διευκρινίζουν
την αλήθεια. Οι παλαιοί παράγοντες στον Κόσµο, όταν εξετάζετε τη γενική εικόνα της Επανόρθωσης
του Φα, µειώνονται συνεχώς καθώς κάνουµε όλα αυτά τα πράγµατα. Έτσι αυτό έχει µειώσει τη
δύναµη του κακού όλο και πιο πολύ. ∆εν µπορεί πλέον να στηρίξει την κακότητά του σε µεγάλη
κλίµακα, µπορεί να κάνει κακό µόνο σε περιορισµένες περιοχές και το πεδίο δράσης του συνεχώς
στενεύει. Γι’ αυτό κάθε µαθητής του Ντάφα χρειάζεται να αντιληφθεί τη σηµασία της διευκρίνισης
της αλήθειας. Αυτό είναι, περισσότερο από οτιδήποτε [άλλο], που πρέπει να κάνετε µε όλη σας τη
δύναµη, και είναι το πιο µεγαλειώδες. Η σωτηρία των αισθανόµενων όντων και η Ολοκλήρωση των
Κοσµικών σωµάτων που αντιστοιχούν σε εσάς είναι όλα µέρος αυτού. Κάθε ένας απόστολος του
Ντάφα χρειάζεται να το κάνει αυτό. Μην χάσετε ούτε µία ευκαιρία.
Όλοι έχετε δει ότι οι άνθρωποι έξω από τη χώρα της Κίνας έχουν όλο και περισσότερο καθαρό
µυαλό. Αυτό είναι µια αντανάκλαση της διευκρίνισης της αλήθειας από τους αποστόλους του Ντάφα,
και είναι επίσης επειδή η δύναµη της Επανόρθωσης του Φα έχει καθαρίσει περισσότερο από το κακό
και το έκανε τόσο ώστε το κακό δεν µπορεί να ελέγξει τους ανθρώπους του κόσµου άλλο. Οι
άνθρωποι σκέφτονται λογικά. Αυτό που περιόριζε τους ανθρώπους δεν είναι πλέον εκεί, και οι
παράγοντες που εκµεταλλεύονταν τους ανθρώπους να κάνουν κακά πράγµατα έχουν καθαριστεί. Οι
άνθρωποι έξω από τη χώρα της Κίνας είναι τώρα περισσότερο ξεκάθαροι, και γίνονται ακόµη πιο
ξεκάθαροι και είναι όλο και περισσότερο ικανοί να καταλάβουν γιατί συµβαίνει αυτή η κακή δίωξη
στην Κίνα. Έτσι για τους µαθητές µας του Ντάφα [που είναι] έξω από τη χώρα της Κίνας, αυτό είναι
µια ευκαιρία για µας να διευκρινίσουµε την αλήθεια περαιτέρω, και να βοηθήσουµε τους ανθρώπους
σε όλο τον κόσµο και τις κυβερνήσεις κάθε έθνους να καταλάβουν καλύτερα αυτήν την έκθεση του
κακού. Έτσι ελπίζω ότι θα κάνετε την εργασία σας σύµφωνα µε αυτές τις γραµµές πιο στέρεα, και
[πως] θα βοηθήσετε τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν αληθινά όλο αυτό.
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Είστε απόστολοι του Ντάφα, έτσι ανεξάρτητα από το σε ποιο περιβάλλον είστε µέσα, όταν
κάνετε πράγµατα όπως διευκρίνιση της αλήθειας και διάσωση των αισθανόµενων όντων, πρέπει να
επιδείχνετε τη διαγωγή ενός αποστόλου του Ντάφα. Στο κάτω-κάτω είστε καλλιεργητές, κι έτσι εάν
θέλετε να το κάνετε αυτό καλά, το σηµαντικότερο πράγµα που πρέπει να κάνετε είναι να µελετάτε τον
Φα. Ανεξάρτητα από το πόσο πολυάσχολοι είστε, πρέπει να µελετάτε τον Φα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα
για αυτούς τους µαθητές που προχώρησαν προς τα εµπρός πρόσφατα, ή που έχουν σκοντάψει, ή που
δεν έχουν διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο – πρέπει να µελετάτε τον Φα πολύ, να ακούτε την κριτική
περισσότερο, και να κάνετε γρήγορα για να προφθάσετε. Ο καθένας χρειάζεται να αναγνωρίσει το
πόσο σηµαντικό είναι να στέλνουµε ορθές σκέψεις. Αυτό γιατί είστε απόστολοι του Ντάφα, και δεν
είστε καθηµερινοί άνθρωποι που κάνουν πράγµατα για τον Ντάφα· είστε απόστολοι του Ντάφα που
επικυρώνουν τον Φα. Η κεφαλή του κακού στην Κίνα έχει διαδώσει ψέµατα ότι υποστηρίζω πως είµαι
ο Ιησούς ή ο Σακιαµούνι. Όλοι ξέρετε ότι αυτά είναι αναίσχυντα ψέµατα κατασκευασµένα από εκείνο
τον άθλιο που ψεύδεται κατά βούληση. ∆εν είµαι ούτε ο Ιησούς ούτε ο Σακιαµούνι, αλλά ο Φα έχει
δηµιουργήσει εκατοµµύρια και εκατοµµύρια Χριστούς5 και Σακιαµούνι που έχουν το κουράγιο να
βαδίσουν το µονοπάτι της Αλήθειας, που έχουν το κουράγιο να διακινδυνεύσουν τις ζωές τους για
χάρη της Αλήθειας, και που έχουν το κουράγιο να αφιερώσουν τις ζωές τους στη διάσωση [των]
αισθανόµενων όντων. (Μακροχρόνιο χειροκρότηµα) Κάθε ένας από εσάς, απόστολοι του Ντάφα,
πρέπει αληθινά να αναγνωρίσετε ποιοι είστε και να βαδίσετε το µονοπάτι σας καλά. Πραγµατικά είστε
τόσο µεγαλοπρεπείς, κι έτσι πρέπει λογικά και σοβαρά να κάνετε καλά τα πράγµατα που είναι να
κάνετε σήµερα. Τώρα όταν διευκρινίζουµε την αλήθεια σε άλλους όλοι νιώθετε ότι πρέπει να
αντιµετωπίζουµε τα αισθανόµενα όντα µε καλοσύνη, εποµένως ακόµα περισσότερο πρέπει να ήσαστε
συµπονετικοί µεταξύ των αποστόλων µας του Ντάφα. Είστε όλοι µαθητές στην ίδια εξάσκηση, και
δίνετε όλο το είναι σας για την Επανόρθωση του Φα του Κόσµου, έτσι πρέπει να συνεργάζεστε καλά ο
ένας µε τον άλλον. Μην προσεγγίζετε τα πράγµατα µε πάρα πολλές ανθρώπινες προσκολλήσεις, και
µην δηµιουργείτε περιττές συγκρούσεις και διαµάχες αλληλεπιδρώντας ο ένας µε τον άλλον µε
ανθρώπινες προσκολλήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συµπεριφορά σας πρέπει πάντα να
παρουσιάζει την ανεκτικότητα, την ευγένεια, και τη λεπτότητα των µαθητών του Ντάφα. Τα πράγµατα
του διπλανού σας είναι τα πράγµατά6 σας, και τα πράγµατά σας είναι τα πράγµατά του. ∆εν µιλάµε για
την "κοινότητα" που κάνουν οι καθηµερινοί άνθρωποι, το οποίο είναι ένα εξαναγκαστικό,
επιφανειακό πράγµα. Εσείς είστε καλλιεργητές, και τα όρια αντίληψής σας είναι υψηλότερα. Έτσι στα
πολλά πονήµατά7 σας οι πράξεις σας πρέπει να αντανακλούν µια κατανόηση για τους άλλους, µια
ικανότητα να ακούτε τις απόψεις των ανθρώπων και µια ικανότητα να κρίνετε επακριβώς ποιο είναι το
σωστό και ποιο το λάθος χρησιµοποιώντας τον Ντάφα. Στην πραγµατικότητα τώρα είστε πολύ
καλύτεροι από πριν αλλά νοµίζω ότι πρέπει να τα πάτε ακόµα καλύτερα στο µέλλον.
Σήµερα ήθελα κυρίως να σας δω όλους. Την τελευταία φορά δεν το έκανα στη διάσκεψη του
Φα στον Καναδά που γιόρτασε τη δέκατη επέτειο της διάδοσης του Ντάφα στον κόσµο. ∆εν ήταν
επειδή οι µαθητές του Ντάφα δεν τα πήγαιναν καλά, αλλά επειδή πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι ήθελαν
να µε δουν. ∆εν ήθελα να κάνω δηµόσια εµφάνιση, επειδή εάν το έκανα, η εστίαση όλου του κοινού
θα ήταν πάνω µου. Τώρα εσείς είστε αυτοί που επικυρώνουν τον Φα µεταξύ των ανθρώπων του
κόσµου, και είστε αυτοί που σώζουν αισθανόµενα όντα και ολοκληρώνετε όλα τα δικά σας στη
διαδικασία της διευκρίνισης της αλήθειας µεταξύ των ανθρώπων του κόσµου. Έτσι θέλησα να αφήσω
τις ευκαιρίες για σας και να αφήσω εσάς να κάνετε αυτά τα πράγµατα. Εάν το έκανα διαφορετικά, εάν
επρόκειτο να κάνω µια δηµόσια εµφάνιση, κανένας δεν θα άκουγε αυτό που λέτε στην κοινωνία ή
αυτό που λέτε στις κυβερνήσεις – όλοι θα ήθελαν να το ακούσουν άµεσα από εµένα. Και εάν αυτό
συνέβαινε, ο ∆άσκαλος θα έπρεπε να χειριστεί τα πράγµατα στον ανθρώπινο κόσµο ενώ κάνει τα
πράγµατα της Επανόρθωσης του Φα – και δεν θα ήµουν σε θέση να τα κάνω όλα αυτά µόνος µου,
σωστά; Φυσικά, υπάρχουν επίσης και άλλοι λόγοι.
∆εν θέλω να πω πολλά περισσότερα. Σήµερα ήθελα µόνο να σας δω όλους. Ελπίζω ότι αυτή η
διάσκεψή µας του Φα να τα πάει ακόµα καλύτερα. Επίσης, ένας λόγος που αυτή η διάσκεψή µας του
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Χριστούς (Jesuses): στο αγγλικό κείµενο είναι ο πληθυντικός της λέξης Ιησούς.
Η κινέζικη λέξη που εδώ µεταφράζεται ως “πράγµατα” είναι πολύ πλατιά, και µπορεί επίσης να σηµαίνει “ζητήµατα”,
“ασχολίες”, “προβλήµατα”, “καθήκοντα”, “σχέσεις”, “δυσκολίες” και λοιπά.
7
πονήµατα (projects): εργασίες, εγχειρήµατα.
6
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Φα µπορεί να είναι επιτυχής, και το γεγονός ότι ο Ντάφα µπορεί να έχει µια βάση στις Ηνωµένες
Πολιτείες, είναι η τεράστια υποστήριξη από τον αµερικανικό λαό. Εδώ να ευχαριστήσουµε τον
αµερικανικό λαό (Χειροκρότηµα), να ευχαριστήσουµε τα µέλη του κογκρέσου και του νοµοθετικού
σώµατος στα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης, και να ευχαριστήσουµε όλα τα διάφορα επίπεδα της
αµερικανικής κυβέρνησης. (Χειροκρότηµα)
Περπατήστε τα µονοπάτια σας καλά. Όπως και να ’χει, όλα αυτά που είναι ότι πιο θαυµάσιο
αναµένουν τους µαθητές του Ντάφα, και όλα αυτά που είναι ότι πιο τροµακτικό αναµένουν εκείνους
τους ανθρώπους που διαδραµατίζουν έναν αρνητικό ρόλο στην Επανόρθωση του Φα. (Μακροχρόνιο
χειροκρότηµα).

Παρατήρηση:
Οι υποσηµειώσεις στο κάτω µέρος της σελίδας σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν µέρος της
διδασκαλίας του «Νόµου του Φο» αλλά παρέχονται από τους µεταφραστές προς διευκόλυνση του
αναγνώστη.

