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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 στη διάσκεψη του Φα στις Μεσοδυτικές ΗΠΑ 

(Σικάγο, Ηνωµένες Πολιτείες, 22 Ιουνίου 2003) 

Λι Χονγκτζί  
 

 

Γεια σας! (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 

 

Θα µπορούσατε να πείτε ότι πραγµατικά έχουµε µια µεγάλη εκδήλωση εδώ. (Ενθουσιώδες 

χειροκρότηµα) Υπάρχουν αρκετοί σπουδαστές εδώ. Όλοι έχετε δει ότι όταν σκέφτεστε πίσω, από τις 

20 Ιουλίου 1999 και όλο το δρόµο µέχρι σήµερα, έχουµε περάσει µια χρονική περίοδο που δεν είναι 

πολύ µεγάλη σε διάρκεια αλλά που έµοιαζε εξαιρετικά µεγάλη, και κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου έχετε περάσει πάρα πολλά. Παντός είδους πράγµατα που δεν είχαν συµβεί ποτέ πριν έχουν 

συγκεντρωθεί εδώ σε αυτόν τον µικρό ανθρώπινο κόσµο· όλα αυτά που οι παλαιές δυνάµεις 

κανόνισαν στον Κόσµο για να παρεµποδίσουν την Επανόρθωση του Φα λειτουργούσαν εδώ, και όλα 

τα πράγµατα που έχουν έρθει για τον Φα, έχουν σχηµατιστεί για τον Φα, και έχουν δηµιουργηθεί για 

τον Φα, έχουν εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Και αυτό που είναι το πιο ξεχωριστό 

είναι ότι οι σπουδαστές στη χώρα της Κίνας έχουν δοκιµάσει µια πρωτοφανή δίωξη, και σε αυτή τη 

δίωξη το κακό έχει χρησιµοποιήσει όλα τα µέσα δίωξης που υπάρχουν, από όλους τους χρόνους και 

όλους τους τόπους. Το κακό έχει εξαντλήσει όλα τα κόλπα του. 

 

Εξετάζοντας την παρούσα κατάσταση, ακόµα κι αν οι απόστολοι του Ντάφα και εγώ έχουµε ζήσει 

αυτή την περίοδο της ιστορίας που «φορτώθηκε» επάνω µας από τις παλαιές δυνάµεις, ήταν [ωστόσο] 

και καλό για τους αποστόλους του Ντάφα· οι ορθές σκέψεις και οι ορθές πράξεις πολλών µαθητών του 

Ντάφα είναι αντάξιες ενός αξιοθαύµαστου όντος, και είναι, πρέπει να πω, αληθινά εξαιρετικές. Αυτό 

«ρίχτηκε» πάνω σε µας από τις παλαιές δυνάµεις, αλλά πολλοί απόστολοι του Ντάφα το έχουν, σε 

τελική ανάλυση, χειριστεί πραγµατικά καλά εν µέσω αυτής της δίωξης. Επικυρώνοντας τον Φα οι 

απόστολοι του Ντάφα έχουν καθιερώσει την πανίσχυρη αρετή των Φωτισµένων Όντων που έχουν 

«σφυρηλατηθεί» από τον Ντάφα, και [έχουν καθιερώσει] την πρωτοφανή µεγαλοπρέπεια των 

µαθητών του Ντάφα που επικυρώνουν τον Φα κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα. 

(Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 

 

Έχετε περάσει τόσα πολλά σε αυτά τα λίγα χρόνια, και όλοι σας έχετε υποµείνει δοκιµές υπό τη 

µορφή πολλών δοκιµασιών και ταλαιπωριών σε αυτή τη δίωξη. [Όµως] δεν έχει τελειώσει – ακόµα 

[εσείς] επικυρώνετε τον Φα, ακόµα περπατάτε την πορεία που ένας µαθητής του Ντάφα πρέπει να 

περπατήσει. Μέχρι να αποβληθούν εντελώς οι κακοί παράγοντες δεν µπορείτε να χαλαρώσετε την 

επιφυλακή σας, και θα πρέπει ακόµα πιο σκληρά να προσπαθείτε να εξαλείψετε πλήρως τους κακούς 

παράγοντες που διώκουν την Επανόρθωση του Φα και τους αποστόλους του Ντάφα. Στην 

πραγµατικότητα, οι παλαιές δυνάµεις δεν είναι τίποτα περισσότερο από µια τεράστια δοκιµασία που 

στήθηκε στον Κόσµο για την Επανόρθωσή µου του Φα. Πολύ πίσω τότε, εκείνη τη µακρινή εποχή, 

κανένα ον δεν πίστευε ότι θα µπορούσα να ανταπεξέλθω. Έτσι µε εκείνη την κατανόηση, πολλά από 

τα όντα πολύ υψηλού επιπέδου του Κόσµου πήραν στάση παρατήρησης από µακριά, ενώ τα όντα που 

συµµετείχαν χρησιµοποίησαν την ευκαιρία της Επανόρθωσης του Φα να κάνουν αυτό που θέλουν, 

χωρίς να το πολυσκεφτούν. Αλλά επί του προκειµένου ζητήµατος, πολλοί από τους Βασιλείς και τους 

Άρχοντες του Κόσµου γνωρίζουν ότι είναι κρίσιµο για την επιβίωση του στερεώµατος· εάν αυτή η 

Επανόρθωση του Φα δεν πετύχει όλα θα χαθούν. Ωστόσο δεν θέλουν θεµελιώδεις αλλαγές. Έτσι, είναι 

ακριβώς κάτω από την επίδραση αυτής της περίπλοκης ψυχικής διάθεσης που τα όντα των 

διαφορετικών επιπέδων έχουν καταδείξει τα αληθινά επίπεδα βαθιά µέσα τους και τη συµπεριφορά 

τους. 

 

Λόγω αυτής της περίπλοκης κατάστασης των υψηλού επιπέδου όντων, ο αντίκτυπος στα 

µικροσκοπικά Τρία Βασίλεια, και ιδιαίτερα στον ανθρώπινο κόσµο και τα αισθανόµενα όντα στα Τρία 
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Βασίλεια, ήταν τεράστιος. Μία και µόνο σκέψη εκεί επάνω προκάλεσε τεράστιες διαφορές στη 

συµπεριφορά των αισθανόµενων όντων στα διαφορετικά επίπεδα· µία και µόνο σκέψη εκεί επάνω 

µπόρεσε να προκαλέσει αυτές τις συγκλονιστικές για τη Γη αλλαγές στα πιο κάτω επίπεδα. Έτσι όταν 

εκείνο το τελικό πράγµα των παλαιών δυνάµεων αποβληθεί, αυτό δεν θα είναι το όριο του Κοσµικού 

στερεώµατος, και η Επανόρθωση του Φα δεν θα τελειώσει, αλλά σε εκείνο το σηµείο οι παλαιές 

δυνάµεις παύουν να υπάρχουν πιο επάνω, και δεν υπάρχει πλέον οποιοσδήποτε παράγοντας που να 

σχετίζεται µε τις παλαιές δυνάµεις· η εµφάνιση των παλαιών δυνάµεων στο στερέωµα κανονίστηκε εξ 

ολοκλήρου από εκείνο το σηµείο και κάτω. Έτσι εάν πίσω τότε ακολουθούσα πραγµατικά εκείνη την 

πορεία που κανονίστηκε από τις παλαιές δυνάµεις, όταν θα έφθανα σε αυτό το σηµείο στην 

Επανόρθωσή µου του Φα αυτή τη φορά, θα είχε τελειώσει χωρίς να αλλάξει η κατεστηµένη τάξη, όλα 

όσα θα είχαν γίνει δεν θα ήταν καθόλου διαφορετικά από τα στρεβλωµένα χαρακτηριστικά τα οποία ο 

παλαιός Κόσµος είχε και πριν, και κατά συνέπεια η Επανόρθωση του Φα θα είχε γίνει για το τίποτα. 

Εκείνοι οι γιγαντιαίοι Βασιλείς στο στερέωµα πίστευαν ότι κανένα ον δεν θα µπορούσε να 

ανταπεξέλθει σε µια τέτοια τεράστια δοκιµασία, και ότι θα ήταν αδύνατο για την Επανόρθωση του Φα 

να πετύχει. Πολλοί Θεοί του Κόσµου έλεγαν σε εµένα: «Σου εύχοµαι επιτυχία». Αυτές οι λέξεις, 

ξέρετε, έχουν πολύ βαθιά έννοια. Πίστευαν ότι ήταν απολύτως αδύνατο να το ανταπεξέλθω, αλλά το 

έκανα. (Μακροχρόνιο, ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 

 

Στον ανθρώπινο κόσµο, οι απόστολοι του Ντάφα έχουν φθάσει [πλέον] στην επικύρωση του Φα. 

(Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) Έχετε περάσει [από] πολλά κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. 

Αλλά επειδή έχετε ανθρώπινες σκέψεις και πολλές, πάρα πολλές προσκολλήσεις που ακόµα δεν είστε 

σε θέση να παρατήσετε, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της επικύρωσης του Φα των αποστόλων 

του Ντάφα, πολλοί έχουν λοξοδροµήσει στην πορεία τους, και έχουν κάνει λάθη που ένας απόστολος 

του Ντάφα δεν θα έπρεπε να κάνει, και στη συνεργασία σας του ενός µε τον άλλον συχνά υπάρχει 

ασυµφωνία, µε τους ανθρώπους να επιµένουν στις απόψεις τους. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, σας 

λέω, απόστολοι του Ντάφα, το ότι έχετε περάσει µέσα από τέτοιες δύσκολες συνθήκες, είναι η 

µέγιστη πανίσχυρη αρετή, είναι πανίσχυρη αρετή χωρίς προηγούµενο. (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 

Όλα είναι ασήµαντα συγκρινόµενα µε την επικύρωση του Φα των αποστόλων του Ντάφα· αυτό είναι 

το πιο τεράστιο πράγµα, και το έχετε καταφέρει! (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 

 

Είναι εκπληκτικό, αληθινά εκπληκτικό! Μερικές φορές κοιτάζω πίσω την πορεία που οι απόστολοι 

του Ντάφα έχουν διανύσει, και πιστεύω ότι είναι εκπληκτικό. Και γιατί το λέω αυτό; Ποτέ πριν στην 

ιστορία της ανθρωπότητας καλλιεργητές δεν έχουν επικυρώσει τον Φα, και ποτέ στην ιστορία του 

Κόσµου κάτι όπως την Επανόρθωση του Φα δεν έχει πραγµατοποιηθεί έως τώρα, ακόµη και οι Θεοί 

δεν είχαν ακούσει ποτέ για «Επανόρθωση του Φα» πριν, και όταν αυτό φθάνει στο πώς να επικυρωθεί 

ο Φα στον ανθρώπινο κόσµο, είναι ακόµα πιο αληθινό ότι δεν υπάρχει κανένα παράδειγµα για να 

ακολουθηθεί. Όλα έχουν στηριχτεί στους αποστόλους του Ντάφα που βαδίζουν το δρόµο τους µέσα 

από αυτό το µονοπάτι της Επανόρθωσης του Φα και χαράζουν την πορεία της επικύρωσης του Φα, 

έχοντας αφήσει –για το µέλλον, για τα αισθανόµενα όντα του µέλλοντος, για την ανθρώπινη κοινωνία 

του µέλλοντος, και για όλα τα αισθανόµενα όντα στα διάφορα µελλοντικά βασίλεια– τον τρόπο και 

την κατάσταση καλλιέργειας, της επικύρωσης του Φα, και της ύπαρξης των όντων στα διαφορετικά 

επίπεδα στο µέλλον. Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό. Εάν δεν περπατήσετε καλά την πορεία σας 

κατά τη διάρκεια αυτής της Επανόρθωσης του Φα, [αυτό] θα οδηγήσει σε απώλειες για το µέλλον. 

Όσο καλύτερα βαδίσετε το µονοπάτι σας, τόσο πιο στερεή και πιο οµαλή θα είναι η πορεία της ζωής 

που στρώνετε για το µέλλον. Αυτό δεν είναι κάτι συνηθισµένο. Αν και η Γη εµφανίζεται να είναι τόσο 

µικρή, όλα τα όντα σε ολόκληρο τον Κόσµο, όλα τα γιγαντιαία Κοσµικά σώµατα, όλα έχουν έρθει 

κάτω εδώ, και αυτό το µέρος έχει γίνει το σηµείο εστίασης όλων των όντων, αυτό το µέρος έχει γίνει 

το σηµείο εστίασης του Κόσµου. Έτσι τίποτα [από αυτά] που γίνονται εδώ από την έναρξη της 

Επανόρθωσης του Φα δεν είναι τετριµµένο. 

 

Επίσης, τα όντα που σώζετε όταν διευκρινίζετε τα γεγονότα και σώζετε αισθανόµενα όντα, δεν είναι 

συνηθισµένα ανθρώπινα όντα. Πίσω από κάθε άτοµο υπάρχουν εκτενείς και πολύ βαθιοί Κοσµικοί 

δεσµοί. Έτσι αυτό που σώζετε δεν είναι αυτός ο ένας άνθρωπος· είναι πολύ πιθανό να είναι µια 

γιγαντιαία οµάδα όντων, ή ακόµα και µια γιγαντιαία οµάδα όντων στα πολύ υψηλά επίπεδα. Έχω πει 

ότι τίποτα από αυτά που έχουν παραχωρηθεί και ανατεθεί µε εµπιστοσύνη πάνω στους αποστόλους 

του Ντάφα δεν είναι κάτι απλό – είναι όλα πραγµατικά µεγαλειώδη. Αλλά υπό κανονικές συνθήκες 
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κανένα από τα πράγµατα που κάνουµε όταν επικυρώνουµε τον Φα δεν µοιάζουν µε θαύµατα ή θεϊκά 

περιστατικά. Είναι όλα µε ανθρώπινη µορφή στην επιφάνεια. Γι’ αυτό πολλά [από τα πράγµατα] 

µοιάζουν σαν να κάνουµε συνηθισµένα ανθρώπινα πράγµατα. Και ιδιαίτερα όσον αφορά όλους 

εκείνους τους ανθρώπους που δεν ξέρουν πολλά για το Ντάφα, νοµίζουν ότι αυτό που κάνουµε είναι 

όλο κι όλο µια συνηθισµένη ανθρώπινη υπόθεση. Αλλά στην πραγµατικότητα είναι διαφορετικό, είναι 

θεµελιακά διαφορετικό. Η αφετηρία µας, οι σκοποί µας, και ο στόχος που θέλουµε να επιτύχουµε 

είναι όλα διαφορετικά από εκείνα των συνηθισµένων ανθρώπων. ∆εν προσπαθούµε να επιτύχουµε 

κάποια συνηθισµένα ανθρώπινα πράγµατα µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων. ∆εν ενδιαφερόµαστε 

για τα χρήµατα των καθηµερινών ανθρώπων, ή τις πολιτικές των καθηµερινών ανθρώπων ή την 

πολιτική εξουσία. Εσείς είστε καλλιεργητές, και οι απόστολοι του Ντάφα θέλουν να επιτύχουν την 

Ολοκλήρωση της καλλιέργειάς τους. Σε αυτή την Επανόρθωση του Φα έχει πλήρως καταδειχτεί ότι 

αυτό που κάνουν οι απόστολοι του Ντάφα δεν µπορεί να γίνει ή να επιτευχθεί από συνηθισµένους 

ανθρώπους. Όταν οι απόστολοι του Ντάφα επικυρώνουν τον Φα, πώς γίνεται και ένα άτοµο µπορεί να 

κάνει αυτό που θα έπαιρνε δέκα ή εκατό ανθρώπους να το κάνουν; Και, καθώς επικυρώνετε τον Φα 

έχετε δει ότι το είδος της πανίσχυρης αρετής των καλλιεργητών που οι απόστολοι του Ντάφα στη 

χώρα της Κίνας έχουν επιδείξει µπροστά στο θάνατο είναι κάτι που οι συνηθισµένοι άνθρωποι δεν θα 

µπορούσαν να επιτύχουν – κάτι που οι συνηθισµένοι άνθρωποι δεν θα µπορούσαν να κάνουν. Και 

επιπλέον, αυτή η δίωξη δεν έχει κρατήσει µόνο µία ή δύο ηµέρες, διαρκεί κάποια χρόνια τώρα. Όντας 

σε θέση να περάσετε µέσα από αυτό το τόσο µακροχρόνιο, φοβερό βασανιστήριο – δεν µπορείτε να το 

συγκρίνετε µε την αντοχή ενός στιγµιαίου πόνου ή µε κάτι που οδηγείται από παρόρµηση. Γι’ αυτό 

λέω ότι οι απόστολοι του Ντάφα είναι µεγαλειώδεις. Σήµερα µπορώ να σας πω αυτό: Οι απόστολοι 

του Ντάφα είναι µεγαλειώδεις, και έχετε καθιερώσει τη µεγαλοπρέπεια του Ντάφα κατά την 

επικύρωση του Φα στον ανθρώπινο κόσµο. (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 

 

Εξετάζοντας την παρούσα κατάσταση, δεν µπορείτε να την συγκρίνετε άλλο µε την κατάσταση γύρω 

στις 20 Ιουλίου του 1999. Γύρω στις 20 Ιουλίου 1999, όταν διωκόµασταν µε τη µεγαλύτερη 

σκληρότητα από εκείνο το κακό, ήµασταν λίγο πολύ στην άµυνα· το κακό µας εδίωκε, και πραγµατικά 

µοχθούσαµε για να πούµε στους ανθρώπους του κόσµου για αυτό. Ήµασταν σε πολύ αµυντική θέση. 

Τώρα η κατάσταση είναι διαφορετική. Μπορούµε να πούµε ότι τα κακά πράγµατα στα χαµηλά 

επίπεδα έχουν καταστραφεί στο σηµείο που λίγα παραµένουν, και εκτός από τον µικρό αριθµό κακών 

ανθρώπων που ελέγχουν, η δυνατότητά τους να ελέγχουν τους ανθρώπους του κόσµου κατά πώς το 

επιθυµούν έχει εξαλειφθεί κατά πολύ. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι του κόσµου ξυπνούν και 

ξανασκέφτονται τα πράγµατα, αφότου έχουν ελευθερωθεί από εξωτερικούς ελέγχους. Αυτό είναι το 

επίτευγµά σας στην επικύρωση του Φα. Επίσης, ολόκληρη αυτή η δίωξη αποτελείται από ψέµατα, 

συκοφαντίες, και τα πιο αξιοκαταφρόνητα µέσα που δεν µπορούν να αντέξουν το φως της µέρας. ∆εν 

τολµούν να επιτρέψουν στους ανθρώπους να ενηµερωθούν, επειδή οι άνθρωποι του κόσµου θα 

συγκλονιστούν µόλις µάθουν τα γεγονότα. Γι’ αυτό η διευκρίνιση των γεγονότων από τους 

αποστόλους του Ντάφα είναι το ισχυρότερο πράγµα. Η έκθεση του κακού, η έκθεση αυτής της δίωξης, 

είναι ο ισχυρότερος τρόπος να εξαλειφθούν και να περιοριστούν. 

 

Τα έχετε πάει πολύ καλά, και έχετε αυτή την επίδραση. Έτσι, όσο και αν συνολικά αυτή η δίωξη 

συνεχίζεται, σήµερα η κατάσταση είναι ήδη αρκετά διαφορετική από πριν. Και ιδιαίτερα έξω από τη 

χώρα της Κίνας, έχουµε περάσει τώρα από την άµυνα στην επίθεση· εκείνα τα κακά όντα είναι στην 

άµυνα τώρα, επειδή στην πραγµατικότητα υπάρχουν λίγοι κακοί παράγοντες τώρα. Και εκείνοι οι 

άνθρωποι στην κακή συµµορία, που χρησιµοποιούνταν, αλλάζουν, επίσης. Θα µπορούσατε να πείτε 

ότι η προσπάθεια του κακού να διωχτεί το Φάλουν Γκονγκ πέρα από τη χώρα της Κίνας είναι µια 

πλήρης αποτυχία. (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 

 

Και στη χώρα της Κίνας, επίσης, η δίωξη του κακού αποτυγχάνει. Όπως έχετε δει, αφότου οι κακοί 

παράγοντες είναι πραγµατικά λίγοι τώρα, τα κακά όντα µπορούν να χρησιµοποιήσουν µόνο τα µέσα 

που ελέγχουν ακόµα για να κατασκευάσουν ψέµατα, αλλά οι άνθρωποι δεν τα πιστεύουν πια. Με το 

να διευκρινίζουν τα γεγονότα µέσα και έξω από την Κίνα µαζί, οι απόστολοι του Ντάφα έχουν ήδη 

καταστήσει δυνατό για µια τεράστια οµάδα ανθρώπων να µάθουν τα γεγονότα της δίωξης, και ακόµη 

και εκείνους τους ανθρώπους που έµειναν πίσω κάποια στιγµή επειδή δεν µελετούσαν τον Φα 

επιµελώς, ή δεν ήταν ακλόνητοι, ή είχαν αρχίσει να µελετούν τον Φα ακριβώς όταν άρχισε η δίωξη, 

ακόµη και αυτοί έχουν κάνει βήµατα προς τα εµπρός πάλι. Πριν, πραγµατικά υπήρχαν 100 
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εκατοµµύρια άνθρωποι που µάθαιναν τον Ντάφα στην Κίνα, και εκείνοι οι άνθρωποι έχουν πολλούς 

οικογενειακούς και καλούς φίλους. Ο καθένας διευκρινίζει τα γεγονότα, και ήδη έχει δηµιουργηθεί 

µια τεράστια οµάδα ανθρώπων που γνωρίζουν το πόσο κακόβουλη είναι [αυτή] η δίωξη. Έτσι αυτό 

σηµαίνει ότι, υπάρχουν όλο και λιγότερες πιθανότητες για το κακό να ελέγξει τους ανθρώπους, 

υπάρχουν όλο και λιγότεροι άνθρωποι που µπορούν να ελέγξουν, και οι άνθρωποι όλο και λιγότερο 

πιστεύουν στη συκοφαντική προπαγάνδα του κακού· αυτό έχει καταστήσει όλο και περισσότερο τους 

ανθρώπους να αηδιάσουν µε αυτό, και τα ίδια τα κακά όντα συρρικνώνονται σε αριθµό. Αυτό είναι 

περισσότερο από τροµακτικό στα κακά όντα! 

 

Το Κακό Κόµµα δεν έχει παραδεχτεί ποτέ οποιαδήποτε από τα λάθη του στους ανθρώπους. Όσο 

φρικτά πράγµατα κι αν κάνουν, όσο απαίσια κι αν είναι αυτά, πάντα γυρίζουν γύρω και λένε: «το 

κόµµα µας έχει πάντα δίκιο», (το ακροατήριο γελάει) και ανεξάρτητα απ’ το σε πόσο µεγάλη κρίση το 

καθεστώς του είναι µέσα, πάντα λένε: «η κατάσταση συνολικά είναι σπουδαία». (το ακροατήριο 

γελάει) ∆εν προσπαθώ να αρχίσω κάτι µε το καθεστώς του Κακού Κόµµατος εδώ. Το ανέφερα αυτό 

διότι ο επικεφαλής των κακών όντων που µας έχουν διώξει υποστήριξε ότι: «το *** Κόµµα πρέπει να 

νικήσει Φάλουν Γκονγκ.» Αλλά εγώ δεν θέλω να σας νικήσω, *** Κόµµα, δεν αξίζετε τον κόπο. Είστε 

εσείς, το Κακό Κόµµα, που έχετε προκαλέσει την κατάρρευσή σας καθώς έχετε διώξει τους 

ανθρώπους και τις µάζες, και κατά τη διάρκεια της δίωξής σας έχετε ενθαρρύνει την εξαπάτηση, το 

κακό, τη σύγκρουση, και τη διαφθορά, και έχετε χάσει τις καρδιές των ανθρώπων. Πολλοί άνθρωποι 

έχουν µάθει τα γεγονότα και ξανασκέφτονται τα πράγµατα: «[Ναι], είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση θα 

έκανε κάτι τόσο κακόβουλο, θα έκανε τα πάντα. ∆εν είναι φριχτή η κυβέρνηση;» Και ιδιαίτερα τώρα 

που οι άνθρωποι του κόσµου έχουν µάθει τα γεγονότα για την πλατεία Τιενανµέν [µε την 

αυτοπυρπόληση], οι άνθρωποι εξετάζοντας τα πράγµατα, τα ξανασκέφτονται όλα, όπως: «Μήπως το 

*** Κόµµα το έχει κάνει αυτό σε όλες τις µέχρι τώρα πολιτικές εκστρατείες του;» 

 

Ο µισός από τον Κινεζικό λαό έχει διωχτεί από το *** Κόµµα. Πριν να καθιερωθεί η πολιτική δύναµη 

του *** Κόµµατος, όπως ξέρετε, πολλών πλουσίων ανθρώπων τα σπίτια λεηλατήθηκαν, η ιδιοκτησία 

τους αρπάχτηκε, και οι ίδιοι ακόµη εκτελέσθηκαν ή εστάλησαν στη φυλακή. Η «Εκστρατεία 

Καταστολής των Αντεπαναστατών», οι «Τρεις Αντιθέσεις και οι Πέντε Αντιθέσεις», η «Εκστρατεία 

Εξάλειψης των Αντεπαναστατών», η «Πολιτιστική Επανάσταση» – ένας µεγάλος αριθµός Κινέζων 

διώχτηκε σε αυτές τις πολλές, τις πάρα πολλές κινήσεις. Έτσι αν τα προσθέσουµε όλα αυτά, 

περισσότεροι από τον µισό Κινεζικό λαό έχουν υποστεί διάφορες µορφές δίωξης. Η σκόπιµη, 

διαστρεβλωµένη, παραπλανητική προπαγάνδα τού *** Κόµµατος προκάλεσε αληθινά κάποιου είδους 

στρέβλωση στα µυαλά του Κινεζικού λαού, κατά την οποία το Κόµµα και το έθνος της Κίνας 

αναµίχθηκαν µαζί σαν να είναι η ίδια έννοια, και γι’ αυτό σε πολλές περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το 

πόσο κακό είναι ένα πράγµα που το *** Κόµµα έκανε, οι άνθρωποι πάντα νοµίζουν ότι η κυβέρνηση 

είχε δίκιο. Όµως αυτή τη φορά είναι διαφορετικό. Οι άνθρωποι το ξανασκέφτονται. 

 

Έτσι εξετάζοντάς το από τη παρούσα κατάσταση, πολλοί άνθρωποι στη χώρα της Κίνας ήρεµα και 

αντικειµενικά εξετάζουν αυτά τα ζητήµατα. Για το κακό, αυτό από µόνο του φτάνει για να αποτελεί τη 

µεγαλύτερη απειλή. Τα κακά στοιχεία στις διάφορες διαστάσεις θέλουν να εξασφαλίσουν ότι το 

κακόβουλο επικεφαλής κάθαρµα στο Πεκίνο µπορεί να κάνει το κακό, έτσι σφράγισαν το Πεκίνο όσο 

πιο σφιχτά [µπορούσαν]. Το γεγονός ότι ο [ιός] SARS «κατάφερε» να εµφανιστεί στο Πεκίνο, και 

κατάφερε να µπει ακόµα και στο Τζονγκνανχάι και να ανατρέψει µερικά από τα µόνιµα µέλη του 

Συµβουλίου του Πολιτικού Γραφείου, θα σας πω ότι αυτό δεν είναι ένα απλό ζήτηµα µιας 

µολυσµατικής ασθένειας όπως οι άνθρωποι του κόσµου νοµίζουν ότι είναι. Αυτό συµβαίνει εκεί όπου 

το κακό σφραγίζει τα πράγµατα όσο πιο σφιχτά γίνεται. Το κακό έχει επαλειφθεί σε αυτόν τον βαθµό, 

στο σηµείο που δεν µπορεί να φρουρήσει [ούτε καν] την ίδια τη φωλιά του, έτσι οι Θεοί είναι σε θέση 

να διαπεράσουν τον πυρήνα του κακού. (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) Εκείνος ο επικεφαλής αχρείος 

έριξε µια µατιά και είδε ότι όλο αυτό τέλειωσε, έτσι έφυγε µακριά στη Σαγκάη. Ζήτησε από τους 

ανθρώπους να υπερασπιστούν τη Σαγκάη µε τις ζωές τους, αλλά τι είναι αυτό για το οποίο µιλά; 

Ακόµη και οι συνηθισµένοι άνθρωποι σκέφτηκαν ότι ήταν παράλογος – πώς να «την υπερασπιστούµε 

µε τη ζωή µας»; Η ασθένεια στοχεύει ακριβώς τις ζωές σας. ∆εν θα λειτουργήσει ακόµα κι αν 

χρησιµοποιήσετε κάποιο όπλο για να την πυροβολήσετε, (Το ακροατήριο γελάει) Ακόµη και οι 

ατοµικές βόµβες είναι άχρηστες. (Το ακροατήριο γελάει) Πραγµατικά, αυτές οι λέξεις ειπώθηκαν µε 

µία επίγνωση. Αυτό επειδή «αυτό» το αποµεινάρι δεν είναι άνθρωπος, και επειδή µέσα στο ανθρώπινο 
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δέρµα του κατοικούν κακά σάπια πνεύµατα, ήταν εκείνα τα πνεύµατα που µιλούσαν –το ληµέρι του 

[που κρυβόταν] έχει χαθεί, έτσι θέλει τους ανθρώπους να υπερασπιστούν τη Σαγκάη µέχρι θανάτου. 

Θα µπορούσαν να την υπερασπιστούν επιτυχώς; Ακόµα και το αρχικό ληµέρι του που σφραγίσατε όσο 

σφιχτά γινόταν, διαπεράστηκε, θα µπορούσε η Σαγκάη να προστατευτεί; Αµέσως ο SARS ξεχύθηκε 

σε ολόκληρη τη Σαγκάη. «Κουκουλώστε το!» Αλλά αυτό που κουκουλώνεται τώρα δεν είναι τα 

στοιχεία που συλλέχθηκαν. ∆εν συλλέγει πια αριθµούς. Είπε στους κατώτερους αξιωµατούχους: 

«οπουδήποτε ξεφυτρώνει ο SARS, ο υπεύθυνος επικεφαλής εκεί θα αποµακρύνεται αµέσως.» Έτσι 

κανένας υπεύθυνος δεν τόλµησε να το αναφέρει. Έτσι απλά ο SARS «εξαφανίστηκε». Το λιγότερο 

που έχει σηµασία για αυτό το επικεφαλής κάθαρµα είναι το πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν· αυτό που τον 

ενδιαφέρει είναι µόνο πώς να συντηρήσει τον εαυτό του. Έτσι τώρα το κακό δεν τολµά να µείνει ούτε 

στη Σαγκάη, και γυρνάει τριγύρω από µέρος σε µέρος. (Το ακροατήριο γελάει) Τότε εξετάζοντάς το 

από αυτή την κατάσταση, αυτοί οι κακοί παράγοντες δεν µπορούν να αντέξουν άλλο, και η κατάστασή 

τους είναι µάταιη. 

 

Μην σας απασχολεί καθόλου που τα κακά όντα είναι τόσο αχαλίνωτα, όλα τρέµουν από φόβο και 

τρόµο, είναι τροµοκρατηµένα. Φυσικά, πριν να αποβληθούν εντελώς, τα κακά όντα ακόµα θα 

κατευθύνουν τους κακούς ανθρώπους να κάνουν κακά πράγµατα. Οι κακοί άνθρωποι χάνουν όλη τη 

λογική τους όταν ελέγχονται από το κακό, αλλά µόλις ηρεµούν είναι φοβισµένοι. Κάθε τηλεφώνηµα 

από τους σπουδαστές µας τους ταράζει σε σηµείο που δεν µπορούν να κοιµηθούν τη νύχτα, τόσο 

φοβισµένοι είναι. Και εκείνο το κακό επικεφαλής κάθαρµα έχει αντιληφθεί τη µοίρα του: «Τίποτα δεν 

µπορεί να γίνει για τα λουλούδια που µαραίνονται» – δεν υπάρχει τίποτα που να µπορεί να κάνει. Η 

σταθερή κλιµάκωση της δίωξης του Φάλουν Γκονγκ τους έχει αφήσει χωρίς διέξοδο. Βήµα το βήµα 

κλιµάκωσαν τα πράγµατα, και ανυποµονούσαν να το καταστείλουν και να το συντρίψουν µε τη µία, 

έτσι δεν άφησαν καµία διέξοδο για τους εαυτούς τους. Η παραπλανητική προπαγάνδα ακόµα [και 

τώρα] συνεχώς παράγεται µηχανικά, και δεν έχουν κανέναν τρόπο να δικαιολογηθούν στον Κινεζικό 

λαό, δεν έχουν κανέναν τρόπο να δικαιολογηθούν στους ανθρώπους σε όλο τον κόσµο· η κινεζική 

κυβέρνηση πάντα διέδιδε ψέµατα για να εξαπατήσει το κοινό, κατασκευάζοντας φήµες, φτιάχνοντας 

ψεύτικες ειδήσεις, και προκαλώντας τους θανάτους τόσων πολλών σύγχρονων ανθρώπων µέσω 

διώξεων. Τόσο κακό – Για πόσο θα µπορούσε αυτό το καθεστώς να επιτραπεί ακόµα να υπάρχει; 

Αντιµέτωποι µε µια µελλοντική κοινωνία που θα έχει ένα ακέραιο σύστηµα νόµου, αυτοί οι άνθρωποι 

δεν θα µπορούσαν να δραπετεύσουν από τη δικαιοσύνη! (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) Είναι δυνατόν 

να µην είναι φοβισµένοι; Είναι τροµοκρατηµένοι. 

 

Φυσικά, όλο αυτό, είτε µιλάτε για τη δίωξη είτε για το κακό που κατευθύνεται προς τη διάλυσή του, 

αυτό το πράγµα δεν έχει τελειώσει. Έτσι ως απόστολοι του Ντάφα δεν µπορείτε να «χαλαρώσετε την 

επιφυλακή σας» στην επικύρωση του Φα, και θα πρέπει να το κάνουµε ακόµα πιο φιλόπονα. Και όσοι 

από εσάς δεν τα έχετε πάει καλά ή έχετε αργήσει να προχωρήσετε προς τα εµπρός, ιδιαίτερα εσείς, 

πρέπει να αδράξετε την τελευταία ευκαιρία να τα πάτε καλά, επειδή όταν δεν θα υπάρχει πραγµατικά 

άλλο κακό αυτή η υπόθεση θα τελειώσει. 

 

Εάν αυτό το πράγµα δεν είχε συµβεί, τότε όσον αφορά στους αποστόλους του Ντάφα, θα είχα εντελώς 

επιλύσει µε θετικά µέσα όλες τις προηγούµενες παραχωρήσεις και τα παλιά χρέη τα οποία οι 

απόστολοι του Ντάφα θα είχαν αντιµετωπίσει κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς τους, όπως και τα 

διάφορα προβλήµατα, και των από µακρού υφιστάµενων πάσης φύσεων προηγούµενων παλαιών 

σχέσεων και εκκρεµοτήτων των αισθανόµενων όντων που έχω συναντήσει κατά τη διάρκεια της 

Επανόρθωσης του Φα. Ωστόσο αυτή η δίωξη συνέβη, και είναι αλήθεια ότι µερικοί άνθρωποι δεν τα 

πήγαν καλά και ενέργησαν απαράδεκτα. Έτσι εφόσον δεν τα πήγατε καλά, πρέπει να αδράξετε την 

ηµέρα και να αναπληρώσετε τις απώλειες που προκαλέσατε µην πηγαίνοντάς τα καλά. Εσείς είστε 

απόστολοι του Ντάφα, έτσι εάν θέλετε να τα πάτε καλά και να προχωρήσετε προς τα εµπρός πρέπει να 

εστιάσετε στην καλλιέργεια περισσότερο. 

 

Καθένα από τα τρία πράγµατα που οι απόστολοι του Ντάφα πρέπει να κάνουν είναι πολύ σηµαντικά. 

Όλα τα της Ολοκλήρωσής σας στην προσωπική σας καλλιέργεια συµπλέκονται µε την επικύρωσή σας 

του Φα, έτσι πρέπει να τα κάνετε καλά, και πρέπει να βρείτε και να υπερνικήσετε τις ανεπάρκειές σας 

κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα. Γιατί συµβαίνει σπουδαστές που ζουν σε κάποιες 

περιοχές να συνεργάζονται καλά, ενώ σπουδαστές σε άλλες περιοχές να µη συνεργάζονται τόσο καλά; 
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∆εν µπορείτε να πείτε ότι είναι επειδή έχουµε ειδικούς πράκτορες εκεί, που προκαλούν παρεµβάσεις ή 

να το ρίχνετε στο ένα ή στο άλλο. Στην πραγµατικότητα, µίλησα για αυτό πολύ καιρό πριν: Όταν τα 

µυαλά σας είναι πολύ ορθά, ένας ειδικός πράκτορας δεν θα τολµούσε να µείνει εκεί όπου είστε. Έχει 

µόνο δύο επιλογές. Η µία είναι να αφοµοιωθεί από το ορθό πεδίο, εφόσον το καθαρό και ορθό πεδίο 

που οι απόστολοι του Ντάφα εκπέµπουν καθαρίζει όλα όσα είναι κακά στο µυαλό ενός ανθρώπου. Το 

αγνό, ορθό πεδίο θα τα αποσυνέθετε, αποσυνθέτει όλα όσα είναι µη-ορθά στη συνείδηση ενός 

ανθρώπου, και αυτό είναι άλλη µία εκδήλωση της σωτηρίας και αντανάκλαση της συµπόνιας. Όταν 

όλα τα κακά στη συνείδηση ενός ανθρώπου αποσυντεθούν και αφήνεται µόνο µε ένα απλό, καθαρό 

µυαλό, τότε αυτός ο άνθρωπος θα αναγνωρίσει και θα κατανοήσει τι είναι ορθό και καλό. Εποµένως 

δεν θα έχει αφοµοιωθεί; Τότε η άλλη επιλογή είναι να τρέξει µακριά όσο πιο γρήγορα µπορεί, επειδή 

το κάρµα σκέψης του κακού ατόµου και οι κακές αντιλήψεις του φοβούνται µην αποσυντεθούν. 

 

Τότε γιατί µερικοί άνθρωποι είναι σε θέση να εισχωρήσουν ως εδώ όπου είµαστε; Φυσικά, δεν 

υπάρχουν πραγµατικά πολλοί από αυτούς. Και γιατί κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων µερικοί 

άνθρωποι ακόµα παρέχουν στο κακό πληροφορίες; Είναι επειδή το πεδίο µας δεν είναι αγνό και ορθό 

σε εκείνα τα µέρη, και δεν είναι σε θέση να έχει την επίδραση της σωτηρίας αισθανόµενων όντων και 

της διάσωσης ζωών. ∆εν µπορεί να κλονίσει το κακό. ∆εν είναι αυτό δικό µας πρόβληµα;! Και όµως 

ακόµα µερικοί άνθρωποι συνεχίζουν ξανά και ξανά ασχολούνται µε αυτό, µιλώντας για το ποιοι είναι 

ειδικοί πράκτορες και για τον έναν ή τον άλλο άνθρωπο. Μα αυτό δεν είναι πρόβληµα από τη µεριά 

µας; Είναι. Έτσι από τώρα και στο εξής πρέπει να τα πάτε καλύτερα µε τη µελέτη του Φα, και µε 

αυτόν τον τρόπο οι ορθές σκέψεις σας θα είναι ισχυρότερες και θα έχετε µεγαλύτερη ικανότητα να 

σώζετε αισθανόµενα όντα. 

 

Επίσης, έχουµε συχνά µερικούς σπουδαστές που µιλούν ανεύθυνα. Όταν υπάρχουν διαφορετικές 

απόψεις, αντί να εξετάσουν τα πράγµατα θετικά και ήρεµα, εκστοµίζουν µερικές κρύες λέξεις και 

απλώς κάνουν πέρα αυτό που οι άλλοι άνθρωποι έχουν να προσφέρουν. Προβάλλοντας καλές ιδέες 

και βοηθώντας ο ένας τον άλλον µε προσοχή είναι αυτό που πρέπει να κάνετε. Ιδιαίτερα όταν έχετε να 

κάνετε ορισµένα πράγµατα ως σύνολο πρέπει να συνεργάζεστε ο ένας µε τον άλλον ακόµα καλύτερα. 

Είναι ακριβώς όπως όταν φέρατε αυτό το κακό, επικεφαλής κάθαρµα στο δικαστήριο αυτή τη φορά. 

Αυτό απαιτεί τη συνεργασία του καθένα, και έχετε φωνές που ακούγονται από όλο τον κόσµο. Έτσι 

εξετάζοντας το µε αυτόν τον τρόπο, η συνεργασία σας ήταν πολύ ισχυρή. Νοµίζω πως ήταν πολύ καλά 

τελευταία, αλλά υπάρχουν ακόµα περιοχές να βελτιωθείτε. 

 

Τι εννοώ λέγοντας «περιοχές να βελτιωθείτε»; Χθες ένας σπουδαστής µε ρώτησε: «∆άσκαλε, γιατί η 

Επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών άλλαξε έτσι; Οι ΗΠΑ ανακίνησαν τα 

προβλήµατα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων της Κίνας αρκετές φορές αλλά κάθε φορά οι προσπάθειές 

της καταψηφίστηκαν, και στο τέλος κανένας δεν ανέφερε καν το ζήτηµα. Αργότερα, ακόµη και η 

προεδρεία αναλήφθηκε από µια κυβέρνηση που παραβιάζει σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώµατα.». 

Πρέπει να σκεφτόµαστε τα πράγµατα ήρεµα, και µερικές φορές πραγµατικά µπορούµε να 

καταλήξουµε να δούµε τα πράγµατα µε σαφήνεια. ∆εν είναι ότι τα ορθά στοιχεία έχουν σταµατήσει να 

λειτουργούν. Είναι ότι µερικές φορές είναι εύκολο για τις παλαιές δυνάµεις να εκµεταλλευτούν τα 

κενά σε αυτό που κάνουµε. Για παράδειγµα, όταν κάνουµε πράγµατα πολλοί από εµάς χρησιµοποιούν 

την ανθρώπινη σκέψη για να βρουν ιδέες, και έχετε δοκιµάσει τα πάντα που µπορείτε για να τελειώσει 

αυτή η δίωξη, και θέλετε να έχετε τους συνηθισµένους ανθρώπους να την τελειώσουν. Μερικοί 

σκέφτονται: «γιατί οι Ηνωµένες Πολιτείες δεν χρησιµοποιούν βία για να ξεφορτωθούµε αυτό το κακό 

καθεστώς των αχρείων; Γιατί δεν κάνει πόλεµο;» Και µερικοί σκέφτονται: «υπάρχουν τόσα πολλά 

δηµοκρατικά κράτη στον κόσµο. Γιατί δεν υψώνουν τις φωνές τους; Τι κάνουν για αυτό τα Ηνωµένα 

Έθνη;» Και έτσι µοιάζουν τα πράγµατα στην επιφάνεια. Αλλά στην πραγµατικότητα, µπορώ να σας 

πω τι απεικονίζει αυτό: Ότι, και εµείς εξαρτόµαστε από τα ανθρώπινα όντα. Εάν τα ανθρώπινα όντα 

ήταν να τελειώσουν τη δίωξη, τι ντροπή που θα ήταν για τους αποστόλους του Ντάφα! ∆εν θα είχαµε 

επικυρώσει τον Φα, δεν θα είχαµε καθιερώσει πανίσχυρη αρετή στη δίωξη, και οι απόστολοι του 

Ντάφα µας δεν θα είχαν χαράξει την πορεία τους. Έχω πει ότι αυτή η πορεία πρόκειται να µείνει για 

το µέλλον. Συνεπώς, δεν είναι κρίσιµο αυτό το θέµα; Να πώς οι παλαιές δυνάµεις ήταν σε θέση να 

εκµεταλλευτούν τα κενά. Εναποθέσατε τις ελπίδες σας στους συνηθισµένους ανθρώπους, έτσι οι 

παλαιές δυνάµεις έκαναν το ψήφισµα που µας υποστήριζε να καταψηφιστεί. Και όσο συνεχίζετε να 

αποθέτετε τις ελπίδες σας στους συνηθισµένους ανθρώπους το κάνουν έτσι ώστε το ψήφισµά σας να 
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µην µπορεί ούτε καν να αναφερθεί και [µάλιστα] τόσο ώστε οι ΗΠΑ εκδιώχτηκαν από την Επιτροπή 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Πάλι εναποθέσατε τις ελπίδες σας στους συνηθισµένους ανθρώπους, 

έτσι έκαναν µια χώρα που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα πρόεδρο. Πρέπει να γίνουµε πιο 

λογικοί µαθαίνοντας από αυτά τα µαθήµατα. Έχουµε περάσει από τόσα πολλά, και από αυτά τα 

µαθήµατα πρέπει βαθµιαία να γίνουµε πιο ξεκάθαροι στο µυαλό. 

 

Όσον αφορά τη µήνυσή σας στο επικεφαλής κάθαρµα αυτή τη φορά, σας έχω παρακολουθήσει και 

σας έχω προσέξει. Όταν είδα ορισµένα προβλήµατα είπα σε µερικούς αποστόλους του Ντάφα: «∆εν 

µπορούµε να είµαστε πολύ προσκολληµένοι µε τους απλούς ανθρώπους.» Εάν αληθινά το φέρουµε 

στο δικαστήριο, εάν κατορθώσουµε αληθινά να το µηνύσουµε επιτυχώς, εάν είµαστε αληθινά ικανοί 

να ωθήσουµε αυτό το πράγµα προς τα εµπρός, τότε [αυτό] θα έχει γίνει από τους αποστόλους µας του 

Ντάφα. Οπουδήποτε υπάρχει ένα πρόβληµα, εκεί είναι που πρέπει να πάµε να διευκρινίσουµε τα 

γεγονότα – δικαστές, δικηγόροι, και οι διάφοροι άνθρωποι που συµµετέχουν στα νοµικά είναι όλοι 

άνθρωποι που πρέπει να τους διευκρινίσουµε τα γεγονότα. Μόλις τα ανθρώπινα µυαλά ορθωθούν, το 

δικαστήριο θα σταθεί στην πλευρά της δικαιοσύνης. Τότε, δεν θα είναι οι απόστολοι του Ντάφα µας 

που το έκαναν αυτό; ∆εν θα έχει προκύψει από την επικύρωση του Φα των αποστόλων του Ντάφα; 

∆εν θα είναι ένα επίτευγµα των αποστόλων του Ντάφα; ∆εν µπορείτε να το αποκαλέσετε επικύρωση 

του Φα από συνηθισµένους ανθρώπους, είναι οι απόστολοι του Ντάφα που βαδίζουν την πορεία τους. 

Αυτή είναι η λεπτοµέρεια που καθιστά τα πράγµατα διαφορετικά. (Ο ∆άσκαλος γελάει) Το βλέπω 

αυτό. Μην αφήσετε τις παλαιές δυνάµεις να εκµεταλλευτούν οποιαδήποτε κενά. 

 

Στην πραγµατικότητα, µιλώντας από µια άλλη γωνία, όντας σε θέση να φέρετε το κακό στο 

δικαστήριο και όντας σε θέση να το µηνύσετε, µπορώ να σας πω, αυτό είναι επειδή το κακό έχει 

µειωθεί σε τέτοια έκταση. ∆εν έχει πλέον την ικανότητα να χειραγωγεί τα πράγµατα. Είναι πάρα πολύ 

απασχοληµένο για να φροντίζει οτιδήποτε άλλο πέρα από την εξασφάλιση της ζωής του. Έχετε δει 

πώς η µία µετά την άλλη οι υποθέσεις που καταθέσατε έχουν γίνει αποδεκτές και έχουν διεκδικηθεί 

δικαστικά µε επιτυχία. Αυτό λέει πολλά. Αλλά µερικοί από εσάς σκέφτονται ακόµα: «Τι συµβαίνει;» 

∆εν είναι ότι κάτι συµβαίνει. Είναι απλώς ότι το κακό είναι στο δρόµο της πτώσης του. Η 20η Ιουλίου 

του 1999 ήταν όταν το κακό άρχιζε να ανεβαίνει· έφτασε στην κορυφή κάπου στο 2000 και το 2001, 

και τώρα πέφτει πάλι, πέφτει προς το κατώτατο σηµείο. 

 

Το να ξεριζώσει το Φάλουν Γκονγκ σε όλο τον κόσµο είναι κάτι που το κακό δεν τολµά πλέον ούτε να 

ονειρευτεί. Ήδη ξέρουν ότι είναι αδύνατο να ξεριζωθεί το Φάλουν Γκονγκ στη χώρα της Κίνας, και 

επιπλέον, οι άνθρωποι ξυπνούν. Έχουν στριµωχτεί σε µια γωνία και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να 

µπορέσουν να επανέλθουν πια. Συνεχίζουν να κλιµακώνουν τα πράγµατα και συνεχίζουν να 

συσσωρεύονται όλο και περισσότερες κατηγορίες. Έχουν υπερεκτιµήσει τους εαυτούς τους τόσο πολύ 

και οι τακτικές τους είναι τόσο προκλητικές που δεν θα µπορούσαν να κατέβουν από εκεί ακόµα κι αν 

µια σκάλα στηνόταν για αυτούς. ∆εν µπορούν να κατέβουν κάτω από εκεί, αλλά δεν µπορούν ούτε να 

συνεχίσουν, έτσι θα πέσουν. Πριν από αυτή τη δίωξη, ο Ντάφα διαδιδόταν από στόµα σε στόµα, και 

αυτό δεν είχε κάποια ιδιαίτερη επίδραση στη διεθνή κοινότητα. Αλλά από τότε που ξεκίνησε αυτή η 

δίωξη ενισχύει συνεχώς τη φήµη και την αναγνώριση του ονόµατος του Ντάφα, και την ωθεί συνεχώς 

επάνω στη διεθνή σκηνή και προς την κορυφή του ανθρώπινου κόσµου. Αυτό, επίσης, ήταν µία από 

τις επιδιώξεις των παλαιών δυνάµεων όταν κανόνιζαν τη δίωξη. ∆εν είναι αυτό που συµβαίνει; Η 

ανθρωπότητα δίνει όλο και περισσότερη προσοχή. Οι άνθρωποι ακόµα έχουν µία πλευρά που 

περιορίζεται, αλλά εάν τα περιορίζοντα στοιχεία αποβάλλονταν τότε η τοποθέτηση που οι άνθρωποι 

του κόσµου θα είχαν προς το Φάλουν Γκονγκ δεν θα ήταν όπως είναι σήµερα. Θα ήταν παρόµοια µε 

τη ψυχική διάθεση που είχατε όταν λάβατε αρχικά τον Φα, όπου µόλις ανοιχτήκατε προς αυτόν τον 

Φα ξέρατε τι ήταν. Ακριβώς τώρα η εσωτερική έννοια του Φα δεν εκτίθεται στους περισσότερους από 

τους ανθρώπους του κόσµου, έτσι οι άνθρωποι δεν µπορούν να τη δουν. Είναι έτσι επειδή αυτό είναι 

κάτι που προκρατείται για το επόµενο στάδιο. Εάν οι µελλοντικοί άνθρωποι ήταν να λάβουν τον Φα, 

και ανακατεύονταν και µπερδεύονταν µε τους αποστόλους του Ντάφα µας σήµερα, πολλά πράγµατα 

θα ήταν δύσκολο να φροντιστούν. Έτσι δεν έχω καταβάλει µεγάλη προσπάθεια να προωθηθεί αυτό 

προς τα εµπρός. Αλλά, πολλοί άνθρωποι µελετούν τον Φα, καλλιεργούνται, και µπαίνουν στο Ντάφα. 

Αυτό στην πραγµατικότητα καθιερώνει ένα θεµέλιο για το µέλλον. Αυτοί είναι οι µελλοντικοί 

καλλιεργητές, και για αυτόν τον λόγο, είναι κι αυτό µια πτυχή της σωτηρίας των αισθανόµενων όντων 

από τους µαθητές του Ντάφα. 
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Εξετάζοντας τη γενική κατάσταση, έτσι είναι στην πραγµατικότητα τα πράγµατα αυτή τη στιγµή. Μην 

αγνοήσετε οποιοδήποτε από τα πράγµατα που οι απόστολοι του Ντάφα κάνουν. Η κάθε λέξη σας, το 

κάθε φυλλάδιο, η κάθε πληκτρολόγηση, το κάθε τηλεφώνηµα, και η κάθε επιστολή ασκούν τεράστια 

επίδραση. Τα όντα που έχουν φτάσει να καταλάβουν τα γεγονότα γίνονται κινητά µέσα, και 

διευκρινίζουν επίσης τα γεγονότα. Έχει ασκήσει µεγάλη επίδραση στην κοινωνία. Κι εσείς, επίσης, 

έχετε δει τα επιτεύγµατα και την πλευρά τη δική σας που είναι ισχυρή. Έτσι προχωρώντας προς τα 

εµπρός, οι απόστολοι του Ντάφα πρέπει ακόµα να κάνουν αυτά τα τρία πράγµατα: Να καλλιεργείστε 

καλά, να διευκρινίζετε τα γεγονότα, και να στέλνετε ορθές σκέψεις για να αποβάλετε το κακό. 

 

Υπάρχει άλλο ένα πράγµα. Όπως µόλις είπα, αυτή τη στιγµή τα κακά στοιχεία έχουν καταστραφεί στο 

σηµείο που έχουν µείνει πολύ λίγα. Τα κακά στοιχεία για τα οποία µιλώ είναι εκείνα τα βρωµερά και 

αλλόκοτα όντα στις άλλες διαστάσεις. Είναι όλα πραγµατικά χαµηλού επιπέδου, όµως προέρχονται 

από διαφορετικά συστήµατα κολοσσιαίων στερεωµάτων και έχουν συσσωρευτεί εδώ. Είναι εκεί όταν 

ανοίγετε µια διάσταση, και είναι εκεί όταν ανοίγετε άλλη µία, έτσι η εξάλειψή τους γίνεται στο ένα 

επίπεδο µετά το άλλο. Μερικές φορές αναρωτιέστε: «γιατί υπάρχουν εκεί περισσότερα αφότου τα έχω 

αποβάλει µακριά, και γιατί υπάρχουν εκεί ακόµα περισσότερα όταν κι αυτά ακόµα τα εξαλείφω;» 

Έτσι είναι. Ωστόσο, καταστρέφονται συνολικά, έτσι ο συνολικός αριθµός τους µειώνεται, και 

µειώνονται στα διαφορετικά διαστατικά επίπεδα και τα στρώµατα. 

 

Υπάρχει άλλο ένα πράγµα που δεν σας έχω πει ποτέ πριν, και αυτό γιατί δεν µπορούσα να µιλήσω για 

αυτό πολύ νωρίς· ο ∆άσκαλος κάνει αυτά τα πράγµατα µε µια σειρά. Όταν σας λέω να αποβάλετε και 

να αντιταχθείτε στις παλαιές δυνάµεις, εννοώ ότι πρέπει εντελώς να αντιταχθείτε στη δίωξη και να 

καταστρέψετε αυτά τα στοιχεία. Πραγµατικά το κάνουµε αυτό, και τους καταστρέφουµε. Επίσης 

έχουµε εξολοθρεύσει µεγάλες ποσότητες από εκείνα τα κακά όντα που χρησιµοποιήθηκαν από τις 

παλαιές δυνάµεις, και η γενική Επανόρθωση του Φα πλησιάζει όλο και περισσότερο, εκµηδενίζει το 

κακό από πάνω ως κάτω σε µεγάλη κλίµακα, και εσείς επίσης εκµηδενίζετε το κακό στα διαφορετικά 

επίπεδα και τα στρώµατα µε την αποστολή ορθών σκέψεων. Και µετά υπάρχει ένας τελικός τύπος 

στοιχείου. Τι στοιχείο είναι αυτό; Ξέρετε, σας δίνω αυτόµατους µηχανισµούς για να αναπτύξετε 

γκονγκ και άλλα στοιχεία όπως το Φάλουν. Επίσης, τα Σώµατα του Νόµου µου φροντίζουν 

προσωπικά τους απόστολους του Ντάφα, και τα Σώµατα του Νόµου µου διόρισαν µερικούς Θεούς 

που αληθινά µπορούν να βοηθήσουν µε την Επανόρθωση του Φα για βοήθεια. Αλλά, και οι παλαιές 

δυνάµεις επίσης έχουν συστηµατικά κανονίσει τους παράγοντές τους, και µε αυτόν τον τρόπο 

οργάνωσαν συγκεκριµένα όλα αυτά που ήθελαν. Έτσι αυτό έχει βάλει κάθε σπουδαστή υπό την 

επήρεια συγκεκριµένων ρυθµίσεων από τις παλαιές δυνάµεις, και υπό την επήρεια αυτών των όντων 

των παλαιών δυνάµεων. Αυτά τα όντα που οι παλαιές δυνάµεις κανόνισαν να κάνουν συγκεκριµένα 

πράγµατα δεν είναι εκείνα τα βρωµισµένα, χαµηλού επιπέδου πνεύµατα ή τα σάπια, σαν φαντάσµατα, 

όντα για τα οποία έχω µιλήσει. Υπάρχουν Φο, Ντάος και Θεοί µεταξύ τους, αν και είναι όλοι χαµηλών 

επιπέδων, και εδώ σε αυτό το πιο χαµηλό επίπεδο που είναι ο ανθρώπινος κόσµος κάνουν πράγµατα 

που δίνονται σε αυτούς από τις παλαιές δυνάµεις. Φανερώνονται σε µικροσκοπικά µεγέθη, και µερικές 

φορές τους βλέπετε ως µια σπινθηροβόλα µικρή λάµψη φωτός που εκτινάσσεται απέναντι. Οι παλαιές 

δυνάµεις κανόνισαν ακόµα περισσότερους από αυτούς γύρω από εµένα. Αλλά τους έχω αποβάλει σε 

µεγάλες ποσότητες. 

 

Και πώς ενεργούν; ∆εν έχουν καµία δική τους άποψη. Είναι σαν ο αποκλειστικός σκοπός τους να είναι 

να ολοκληρώσουν τις αποστολές τους. Οτιδήποτε οι παλαιές δυνάµεις κανόνισαν για αυτούς να 

κάνουν πίσω τότε, το κάνουν µέχρι τέλους. Μπορούν να ακούσουν οποιονδήποτε Φα διδάσκω αλλά 

αρνούνται να αλλάξουν. ∆εν θα σταµατήσουν έως ότου τελειώσουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Κι 

αυτό επειδή πιστεύουν, όπως ακριβώς και οι παλαιές δυνάµεις, ότι κάνουν την Επανόρθωση του Φα, 

ότι είναι Θεοί, και ότι είναι ανάγκη να ολοκληρώσουν τα διατάγµατα των παλαιών δυνάµεων, και 

θέλουν να συνεχίσουν κάνοντας αυτό. Αυτή τη στιγµή, ακόµα και αν οι παλαιές δυνάµεις έχουν 

αποβληθεί και τα εναποµείναντα σάπια πνεύµατα στα χαµηλότερα επίπεδα δεν µπορούν πλέον να 

έχουν τόση µεγάλη επίδραση, πολλές µορφές παρέµβασης, πολλά στοιχεία της δίωξης, η δίωξη που 

εκδηλώνεται στις διαφορετικές περιοχές στη χώρα της Κίνας, και η δόλια προπαγάνδα, όλα αυτά είναι 

αποτέλεσµα του δικού τους ελέγχου των µυαλών των κακών ανθρώπων. Ως ∆άσκαλός σας, δεν τους 

αναγνωρίζω καθόλου. ∆εν µπορούν να δουν τίποτα από αυτά που θέλω αληθινά να κάνω, έτσι προτού 
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να φθάσει η Επανόρθωσή µου του Φα αναστατώνουν γύρω και αναστατώνουν εσωτερικά, και 

προκαλούν ένα σύνολο πραγµάτων. Μόλις η Επανόρθωση του Φα φθάσει θα τους απαλείψω τελείως 

µαζί µε όλα αυτά που έχουν κάνει, επαναδηµιουργώντας στη στιγµή τα πράγµατα που είναι αληθινά 

του µέλλοντος. Τα παλαιά όντα δεν µπορούν να δουν τη διαδικασία που ακολουθεί την Επανόρθωση 

του Φα, και αυτό επειδή ανήκουν στο παρελθόν, έτσι δεν µπορούν να δουν το µέλλον. ∆εν µπορούν 

να δουν τα πράγµατα του µελλοντικού Κόσµου, έτσι είναι επίµονα προσκολληµένοι σε αυτό που 

θέλουν, και συνεχίζουν να κάνουν αυτά τα πράγµατα ευθύς εξαρχής. Συνεπώς, για εµάς το να µην 

αναγνωρίσουµε τίποτα από αυτά που οι παλαιές δυνάµεις κάνουν, να µην αναγνωρίσουµε τη δίωξη 

και την παρέµβαση στην Επανόρθωση του Φα, για να έχουµε το τέλος της δίωξης πιο σύντοµα, και για 

να βαδίσουµε τις πορείες µας, αυτά δεν µπορούµε να τα κάνουµε χωρίς να εξαλείψουµε αυτή τη 

µορφή παρέµβασης τη δική τους, γιατί θέλουν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις που τους έχουν 

δοθεί από τις παλαιές δυνάµεις. 

 

Από την προοπτική της γενικής Επανόρθωσης του Φα, έχουν διαπράξει εξαιρετικά σοβαρές αµαρτίες 

και έχουν κάνει τεράστιο κακό. Αν και οι παλαιές δυνάµεις έχουν αποβληθεί πλήρως, αυτοί που 

κάνουν συγκεκριµένα πράγµατα πρέπει επίσης να αποβληθούν. Αυτοί είναι οι πραγµατικοί 

«παρασκηνιακοί» αρωγοί των παλαιών δυνάµεων, και είναι προσκολληµένοι µε όλα αυτά που κάνουν. 

Έχω πει πολλές φορές ότι τα κακά όντα και οι παλαιές δυνάµεις έχουν εκµεταλλευτεί το χρόνο προτού 

φθάσει η Επανόρθωση του Φα και τα χάσµατα που δηµιουργήθηκαν από υψηλού επιπέδου Κοσµικά 

σώµατα που ήλθαν κάτω, και έχουν ρίξει επάνω µου κάρµα και τη σάπια ύλη στον Κόσµο και τον 

ανθρώπινο κόσµο, και έχουν θελήσει να µε έχουν να υποµείνω όλο αυτό και να το αποβάλω. Τους 

λέω: «θα θεωρηθείτε υπεύθυνοι για όλα αυτά που κάνετε.» ∆εν δίνουν καµία σηµασία, και λένε: 

«Βούτηξες µέσα στο λάκκο µε την κοπριά, έτσι πώς είναι δυνατό το σώµα σου να είναι χωρίς 

κοπριά;» Αυτό που εννοούν είναι: Αυτό το µέρος είναι ακάθαρτο, έτσι πώς θα µπορούσες να έρθεις 

εδώ και να µην έχεις αυτό το πράγµα να συµβεί σε σένα; Αυτή είναι η έκταση της υψηλότερης 

κατανόησης της σοφίας των παλαιών δυνάµεων, και απεικονίζει την κατάσταση του Κόσµου αυτής 

της εποχής – Με αυτόν τον τρόπο βλέπουν όλοι τα πράγµατα. Αλλά αυτό που δεν µπόρεσαν να 

προβλέψουν ήταν ότι οτιδήποτε αντιµετωπίζω µέσα στην Επανόρθωση του Φα – και αυτό 

περιλαµβάνει όλα αυτά στην Επανόρθωση του Φα που δεν θέλησα αλλά για τα οποία εξαναγκάστηκα 

– αυτό είναι το πραγµατικό εµπόδιο στην Επανόρθωση του Φα και την τελική εκδήλωση τού 

«σχηµατισµός-στάση-εκφυλισµός» του Κόσµου. Λένε ότι αυτή η υλική διάσταση είναι ακάθαρτη, 

αλλά, η βροµερότητα αυτής της διάστασης προκαλείται από τις διαφορές µεταξύ των επιπέδων της 

δοµής του Κόσµου. Αυτό δεν µετράει αληθινά ως ακάθαρτο. Έτσι όταν ένας Θεός έρχεται εδώ και δεν 

µπορεί να επιστρέψει, δεν είναι επειδή αυτή η βρωµιά δεν µπορεί να αποµακρυνθεί, αλλά επειδή το 

επίπεδο της ύπαρξής του έχει χαµηλώσει. Είναι λόγω της επιρροής των διαφόρων εννοιών και των 

όντων στον Κόσµο που δεν µπορεί να επιστρέψει. Έτσι, αυτό που µε µολύνει στην πραγµατικότητα, 

δηµιουργεί προβλήµατα για εµένα, προκαλεί προβλήµατα στην Επανόρθωση του Φα, και διώκει τους 

αποστόλους του Ντάφα, δεν είναι στην πραγµατικότητα αυτά τα ακάθαρτα στοιχεία εδώ αλλά οι 

στρεβλωµένες αντιλήψεις των όντων του Κόσµου που χειραγωγούν αυτά τα στοιχεία. Αυτά τα 

χαµηλού επιπέδου στοιχεία είναι η αντίσταση, που οι παλαιές δυνάµεις έχουν παράγει συγκεκριµένα, 

και έχουν επιφέρει αυτές τις καταστάσεις δίωξης και τις διάφορες µορφές προβληµάτων. Αυτή είναι η 

πραγµατική ρύπανση. Έτσι όταν λένε: «πήδηξες µέσα στο λάκκο µε την κοπριά, έτσι πώς είναι δυνατό 

το σώµα σου να είναι χωρίς κοπριά;» η κοπριά δεν είναι η δυσκολία ή το εµπόδιο, στην ουσία η 

πραγµατική κοπριά είναι ακριβώς αυτές οι παλαιές δυνάµεις και όλα τα όντα που προσπαθούν να 

επιβάλλουν κάτι στην Επανόρθωση του Φα. Έτσι το πραγµατικό εµπόδιο στην Επανόρθωση του Φα 

είναι αυτοί. Είναι ακριβώς εκείνα τα αποκαλούµενα «όντα των υψηλών βασιλείων» που έχουν 

χειραγωγήσει χαµηλού επιπέδου όντα για να κάνουν τις «προσφορές» τους, που θεώρησαν τα όντα 

µέσα στα Τρία Βασίλεια ως απολύτως άνευ αξίας, και είναι η αιτία πολλών παραγόντων δυσκολίας 

για τα όντα που ήρθαν κάτω στο παρελθόν και δεν µπορούσαν να επιστρέψουν. 

 

Έτσι, όπως σας είπα και στο παρελθόν, ήξερα ότι ήµουν αναγκασµένος να συναντήσω δυσκολίες στην 

Επανόρθωση του Φα, και ήξερα µέχρι ποιού σηµείου αυτά θα συνέβαιναν. Στην ουσία σάς έλεγα ότι 

όλα ήταν υπό έλεγχο. Στην πραγµατικότητα έλεγα ότι, ήξερα ότι θα έκαναν αυτά τα πράγµατα και 

αυτά που οι παλαιές δυνάµεις θα εκδήλωναν. Ο Κόσµος δεν είναι πλέον αρκετά καλός, έτσι επρόκειτο 

να κάνουν αυτά τα πράγµατα. Όλα αυτά στα οποία είναι προσκολληµένοι, όλα αυτά που έχουν 

κανονίσει, και όλα αυτά που θέλουν – όλα αυτά τα πράγµατα ήταν αναπόφευκτα. Οι ορθοί Θεοί 
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φυσικά δεν θα συµπεριφέρονταν όπως τα χαµηλού επιπέδου, κακά όντα που κάνουν επιπόλαια 

κακόβουλα πράγµατα. Αυτοί φυσικά όλοι ενεργούν µε έναν καλό τρόπο. Αλλά αυτή η καλοσύνη είναι 

στρεβλωµένη, και υπάρχουν προσκολλήσεις πίσω από την καλοσύνη. Επίσης, ακριβώς λόγω της 

καλής συµπεριφοράς τους, τα εµπόδια που έχουν δηµιουργήσει είναι τα πιο αποτελεσµατικά στην 

εξαπάτηση και των ιδίων και των άλλων. Εάν δεν ήταν για την Επανόρθωση του Φα πραγµατικά θα 

ήταν δύσκολο να ξεπεραστούν αυτά τα πράγµατα. 

 

Έτσι, για να αποβληθούν πέρα για πέρα όλα τα κακά στοιχεία, από τώρα και στο εξής όταν οι 

απόστολοι του Ντάφα στέλνουν ορθές σκέψεις θα πρέπει εντελώς να αποµακρύνουν αυτούς τους 

«παρασκηνιακούς» αρωγούς των παλαιών δυνάµεων, που σηµαίνει, να τους εξαλείφουν. Αυτοί 

εκτελούν αποκλειστικά όλα αυτά που οι παλαιές δυνάµεις θέλουν να γίνουν. Μόνο αφού αποβληθούν 

θα µπορούν περισσότερα αισθανόµενα όντα να σωθούν, και τα Σώµατα του Νόµου µου και οι ορθοί 

Θεοί που αληθινά υποστηρίζουν τον Ντάφα θα είναι σε θέση να φροντίσουν τα πράγµατα πέρα για 

πέρα. Ξεκινήστε να τους αποβάλετε πλήρως. Η πλειοψηφία τους είναι σε χαµηλό επίπεδο και 

ελέγχουν άµεσα σάπια πνεύµατα. Είναι πολύ εύκολο να αποβληθούν επειδή τα επίπεδά τους είναι 

σχετικά χαµηλά, αλλά κρύβονται µέσα στην πιο ακραία επιφανειακή διάσταση. 

 

Αυτό που µόλις σας είπα είναι εξαιρετικά σηµαντικό. Από τώρα και στο εξής όταν στέλνουµε ορθές 

σκέψεις, το σηµαντικότερο πράγµα είναι να στοχεύουµε αυτούς και τα εναποµείναντα σάπια πνεύµατα 

που διαταράσσουν τον Φα. Φυσικά, συνεχίστε απλώς να στέλνετε ορθές σκέψεις όπως κάνατε και 

πριν. Τώρα που σας έχω µιλήσει για αυτό, ξέρετε για αυτό, και θα είναι πολύ καλό όταν στέλνετε 

ορθές σκέψεις να έχετε έναν ξεκάθαρο στόχο. ∆εν υπάρχει καµία ανάγκη να σκέφτεστε για πράγµατα 

που είναι πάρα πολύ συγκεκριµένα. Έχετε αυτόν τον στόχο στο µυαλό: Τερµατίστε εντελώς τη 

συµµετοχή των παλαιών δυνάµεων. (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 

 

Ο λόγος που δεν σας το είπα αυτό αρχικά είναι ότι πιο πριν ολόκληρο το σύστηµα των παλαιών 

δυνάµεων και τα χαµηλού επιπέδου όντα είχαν δηµιουργήσει πολύ περίπλοκα στοιχεία, και εάν αυτά 

αποβάλλονταν µαζί µε παντός είδους βρωµισµένων όντων αυτά τα πράγµατα θα γίνονταν πραγµατικά 

χαοτικά. Τώρα είναι η σωστή στιγµή. Έχω επίσης κανονίσει ορθοί Θεοί και τα Σώµατα του Νόµου 

µου να αναλάβουν εντελώς, να τους επιβλέπουν πλήρως, να τους αποτρέπουν από το να 

αναστατώνουν τα πράγµατα και να σιγουρέψουν ότι κανένα πρόβληµα δεν θα εµφανιστεί. 

 

Ένα άλλο πράγµα είναι ότι πολλοί άνθρωποι στο ακροατήριο είναι από άλλες χώρες, και πολλοί έχουν 

θέσεις ευθύνης. Όταν οι απόστολοι του Ντάφα επικυρώνουν τον Φα, δεν έχει σηµασία σε ποια χώρα ή 

περιοχή είστε, ή σε ποια εθνότητα ανήκετε – δεν υπάρχει καµία τέτοια διάκριση µεταξύ των 

αποστόλων του Ντάφα. Είστε όλοι ένα σώµα. Όσοι από εσάς στο ακροατήριο είστε της κίτρινης 

φυλής, η ψυχή σας µπορεί να µην είναι αυτός ο τύπος ύπαρξης. Εάν είστε Καυκάσιος, µπορεί να µην 

είστε αληθινά Καυκάσιος. Με άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας δεν θα πρέπει να είστε 

προσκολληµένοι µε αυτά τα πράγµατα, αυτά τα πράγµατα δεν έχουν καµία σηµασία. Έτσι πρέπει να 

συνεργάζεστε καλά ο ένας µε τον άλλον. Αυτή τη στιγµή οι απόστολοι του Ντάφα γίνονται όλο και 

περισσότερο ξεκάθαροι επειδή έχουν περάσει πολλά και γίνονται όλο και περισσότερο λογικοί, έτσι 

όταν εργάζεστε µαζί είστε πολύ περισσότερο εναρµονισµένοι από πριν. Όσο καλύτερα συνεργάζεστε 

ο ένας µε τον άλλον συνολικά, τόσο ισχυρότεροι είστε, και όσο ισχυρότεροι είστε τόσο µεγαλύτερη η 

επίδρασή σας. Στην πραγµατικότητα, κατά τη διάρκεια της δίωξης και καθώς επικυρώνετε τον Φα, 

αυτό που βλέπετε στον ανθρώπινο κόσµο είναι πολύ ήρεµο. Αλλά στις άλλες διαστάσεις η επιρροή 

είναι τεράστια, και ο αντίκτυπος τεράστιος. Κάθε φορά που διοργανώνετε ένα γεγονός υπάρχει µια 

µεγάλη µάχη µεταξύ του καλού και του κακού στους ουρανούς. Φυσικά, το κακό έχει γίνει όλο και 

λιγότερο τώρα, και είναι σαν να εξαλείφεται εντελώς. Αλλά φυσικά, όσο το κακό ακόµα υπάρχει θα 

προκαλεί ζηµιά. ∆εν µπορούµε να χαλαρώσουµε την επιφυλακή µας, και ακόµα πρέπει να 

συνεργαζόµαστε ακόµα καλύτερα και να επικοινωνούµε ο ένας µε τον άλλον συχνά. 

 

Βαδίστε το τελευταίο κοµµάτι του ταξιδιού των µαθητών του Ντάφα καλά! Περισσότερα θα ειπωθούν 

στο µέλλον. ∆εν θέλω να πω πάρα πολλά πράγµατα απλώς και µόνο για να σας επαινέσω, και δεν 

θέλω να σας εγκωµιάζω πάρα πολύ. Είστε όλοι απόστολοι του Ντάφα και έτσι ο ∆άσκαλος µπαίνει 

κατ’ ευθείαν στο θέµα όταν µιλά για οτιδήποτε. ∆εν πρόκειται να πω περισσότερα σε αυτή τη 
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διάσκεψη αφού πρέπει να φάτε το µεσηµεριανό γεύµα σε λίγο. (Μακροχρόνιο, ενθουσιώδες 

χειροκρότηµα) 

 

Μελλοντικά Μεγάλα Φωτισµένα Όντα, (ο ∆άσκαλος χαµογελά) σε αυτή την τελική φάση της 

επικύρωσης του Φα καθιερώστε τη µέγιστη πανίσχυρη αρετή σας! (Μακροχρόνιο, ενθουσιώδες 

χειροκρότηµα) 

 


