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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 στην Ουάσιγκτον 

(Ουάσιγκτον, Ηνωµένες Πολιτείες, 20 Ιουλίου 2003) 

Λι Χονγκτζί  
 

 

Σας χαιρετίζω όλους. (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 

 

Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη διάσκεψη του Φα, που µία αίθουσα συνδιαλέξεων δεν 

µπορεί να τους χωρέσει όλους. Στην πραγµατικότητα, ήµουν ήδη σε τέσσερις διαφορετικές 

συναντήσεις στη σειρά. (Χειροκρότηµα) 

 

Μεταξύ της 20 Ιουλίου του 1999 και της 20 Ιουλίου αυτού του έτους (2003), έχουν περάσει τέσσερα 

ολόκληρα χρόνια. Η δίωξη έχει κρατήσει τέσσερα χρόνια, και σε αυτά τα τέσσερα χρόνια οι 

απόστολοι του Ντάφα έχουν υποµείνει πρωτοφανείς δοκιµασίες. ∆εν αναγνωρίζουµε αυτή τη δίωξη, 

αλλά συνέβη. Σε αυτή τη δίωξη, το πώς εσείς, ως απόστολοι του Ντάφα, βάζετε ένα τέλος στη δίωξη 

που οι παλαιές δυνάµεις έχουν ρίξει επάνω µας και [το πώς] αρνείστε τις ρυθµίσεις των παλαιών 

δυνάµεων, το πώς κατορθώνετε να βαδίσετε την ορθή πορεία ενός αποστόλου του Ντάφα, πώς σώζετε 

αισθανόµενα όντα κατά τη διάρκεια αυτής της δίωξης – όλα αυτά είναι ευθύνες που απονεµήθηκαν 

στους αποστόλους του Ντάφα από την ιστορία. Οι απόστολοι του Ντάφα πρέπει να κάνουν αυτά τα 

πράγµατα και να τα κάνουν καλά. Και αυτό που συνέβη αποδεικνύει ότι τα έχετε κάνει πραγµατικά 

καλά. Έχετε συγκλονίσει τον Κόσµο και αφήσατε έκπληκτα όλα τα όντα στον Κόσµο. 

 

Το µέγεθος αυτής της κακής δίωξης δεν είναι κάτι που οι άνθρωποι θα µπορούσαν να φανταστούν, και 

υπάρχουν τροµακτικοί παράγοντες πίσω από αυτήν. Αυτή η µαζική δίωξη είναι διαφορετική από τις 

διώξεις του παρελθόντος. Ο σκοπός της δίωξής τους και η τακτική που χρησιµοποίησαν είναι τόσο 

ποταπή, σκληρή, και βίαια, και κάνουν ότι µπορούν για να το κρύψουν από τον κόσµο. Τα σάπια 

φαντάσµατα και οι αχρείοι του κόσµου έχουν χρησιµοποιήσει τη δύναµη του καθεστώτος για να 

ενορχηστρωθεί µια πρωτοφανής δίωξη που είναι η πιο αξιοκαταφρόνητη και ποταπή, η πιο ενδεικτική 

της κακής φύσης τους, [που είναι] µεταµφιεσµένη από τη χειρότερη απρέπεια και ξεδιαντροπιά, και 

βασισµένη εξ’ ολοκλήρου στα ψέµατα. Η δίωξη ενάντια στους αποστόλους του Ντάφα είναι φριχτή, 

και η δίωξη των αισθανόµενων όντων είναι παροµοίως πολύ σοβαρή. Η ανθρωπότητα θεωρεί ότι αυτό 

είναι µια καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της ελευθερίας της πίστης, και της στοιχειώδους 

ανθρώπινης φύσης. Στην πραγµατικότητα, είναι µια πολύ σοβαρή ζηµιά και παρέµβαση από τους 

κακούς παράγοντες στον Κόσµο προς την Επανόρθωση του Φα και στην κίνηση ολόκληρου του 

Κόσµου προς το µέλλον. Όλοι αυτοί που έχουν συµµετάσχει σε αυτή τη δίωξη θα πρέπει να 

θεωρηθούν υπεύθυνοι στην ιστορία, και κανείς από αυτούς που έχουν συµµετάσχει δεν θα είναι σε 

θέση να δραπετεύσει από τις µελλοντικές θέσεις που οι ίδιοι έχουν καθορίσει για τους εαυτούς τους 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

 

Σε αυτή τη δίωξη, πάρα πολλοί από τους ανθρώπους του κόσµου έχουν δηλητηριαστεί, και για πάρα 

πολλά αισθανόµενα όντα, λόγω της δηλητηρίασης των µυαλών των ανθρώπων του κόσµου, τα 

γιγαντιαία Κοσµικά σώµατα που συνδέονται µε αυτά έχουν αποσυντεθεί. Γιατί η Επανόρθωση του Φα 

χρειάζεται πράγµατι να γίνει; Για να σωθούν τα όντα του Κόσµου – να σωθούν όλα τα όντα στον 

Κόσµο, να οµαλοποιηθούν τα κακά όντα και να µετατραπούν σε καλά, τα αµαρτωλά όντα να 

απελευθερωθούν από τις αµαρτίες τους, και εκείνα τα στρεβλωµένα όντα να αναδοµηθούν πάλι σε 

καλά. Ο Ντάφα φέρνει στην ανθρωπότητα αυτά τα θαυµάσια πράγµατα· φέρνει στα όντα του Κόσµου 

αυτά τα θαυµάσια πράγµατα. Αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της δίωξης πολλά όντα έχουν πραγµατικά 

χάσει τις ευκαιρίες τους να σωθούν και τους έχει αποστερηθεί η σωτηρία. Για τους αποστόλους του 

Ντάφα, αυτή η καταστολή που έχετε αντιµετωπίσει είναι πρωτοφανής. Από την άλλη όµως, επειδή 

είστε απόστολοι του Ντάφα, είστε σε θέση να αντιπαρατεθείτε σε αυτά τα πράγµατα, και είστε ικανοί 

να υπερνικήσετε αυτή την τεράστια δοκιµασία. Αυτό που έχει συµβεί αποδεικνύει ότι τα έχετε 
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καταφέρει, και η ορµή του κακού µειώνεται γρήγορα. Στον ανθρώπινο κόσµο – είτε είναι στη χώρα 

της Κίνας είτε σε άλλους τόπους – έχετε δει ότι αυτό το κακό δράµα δεν έχει πλέον την αχαλίνωτη 

ορµή που είχε πίσω τότε, και αυτό έχει µειώσει τις απώλειες που υπέφεραν τα αισθανόµενα όντα και 

οι απόστολοι του Ντάφα κατά τη διάρκεια αυτής της δίωξης. Αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τις 

προσπάθειες από κοινού κάθε απόστολου του Ντάφα. Φυσικά, η ογκώδης δύναµη της Επανόρθωσης 

του Φα πιέζει προς τα εµπρός σε έναν ακόµα πιο γρήγορο ρυθµό. Αλλά πριν φθάσει η ογκώδης 

δύναµη της Επανόρθωσης του Φα, προκειµένου να αποφευχθούν και να ελαττωθούν η δηλητηρίαση 

και η ζηµιά των αποστόλων του Ντάφα, όλης της ανθρωπότητας, και ακόµα ευρύτερων οµάδων 

όντων, οι απόστολοι του Ντάφα έχουν κάνει πάρα πολλά ώστε να ελαττώσουν τις απώλειες. Κάθε 

απόστολος του Ντάφα στην πορεία της επικύρωσης του Φα χρησιµοποιεί πλήρως τις ικανότητές του 

και βάζει σε χρήση τις δεξιότητες και τη γνώση που έχει αποκτήσει στη συνηθισµένη κοινωνία στις 

προσπάθειές του να επικυρώσει τον Φα, να σώσει αισθανόµενα όντα, και να διευκρινίσει τα γεγονότα, 

και τα έχετε πάει πραγµατικά καλά. 

 

Στην πραγµατικότητα, τα πιο σοβαρά είναι αυτά που έχουν υποφέρει οι συνηθισµένοι άνθρωποι σε 

αυτή τη δίωξη. Τα κακοήθη και δηλητηριώδη ψέµατα έχουν καταστήσει πολλούς ανθρώπους να 

γίνουν έτσι ώστε να είναι αδύνατη η σωτηρία και η διατήρησή τους. Και µαζί µε αυτούς τους 

ανθρώπους που δεν µπορούν πλέον να σωθούν ή να κρατηθούν, από όπου και αν προήλθαν, οι 

µεγαλύτερες και πολυάριθµες οµάδες όντων στα διαφορετικά υψηλά επίπεδα που εναπόθεσαν τις ζωές 

τους [πάνω τους], θα πρέπει επίσης να αποσυντεθούν. Το να µιλάµε για αυτό, είναι µόνο λίγες λέξεις, 

αλλά αυτά τα είδη γιγαντιαίων αλλαγών που πραγµατικά και αληθινά πραγµατοποιούνται στον Κόσµο 

είναι τροµακτικά. Όταν µακρινά Κοσµικά σώµατα αποσυντίθενται οι άνθρωποι τα κοιτάζουν ως µια 

θαυµάσια θέα και κάτι προς εξερεύνηση. Αλλά όταν τα ουράνια σώµατα θα αποσυντίθενται ακριβώς 

µπροστά στους ανθρώπους, η ανθρωπότητα δεν θα τα θεωρεί [πλέον] ως µια θαυµάσια θέα. Και όταν 

εκείνα τα τεράστια Κοσµικά σώµατα και γιγαντιαία όντα αποσυντίθενται, [ξέρετε] πόσο φρικιαστικό 

είναι αυτό; Τόσες πολλές ζωές είναι εκεί! Αµέτρητα και άµετρα όντα καταστρέφονται, και όλο αυτό 

είναι το αποτέλεσµα αυτού που οι παλαιοί παράγοντες στον Κόσµο έχουν κάνει. Έχουν κανονίσει 

στην Επανόρθωσή µου του Φα, βασισµένοι στις παρεκκλίνουσες αντιλήψεις στον Κόσµο, το ξερίζωµα 

ή την διατήρηση αυτών που θέλουν – κανόνισαν όλα αυτά που ήθελαν. Τίποτα από αυτά δεν ήταν 

επιθυµία µου, και αυτό έχει παρεµποδίσει σοβαρά την Επανόρθωση του Φα και έχει παρεµποδίσει 

σοβαρά τη σωτηρία των αισθανόµενων όντων. Έτσι όλοι εκείνοι οι παράγοντες που πήραν µέρος σε 

αυτό και έχουν παρεµποδίσει την Επανόρθωση του Φα, όλο το δρόµο µέχρι κάτω έως τα κακά όντα 

εδώ µεταξύ των ανθρώπων, όλοι θα θεωρηθούν υπεύθυνοι στην ιστορία και δεν µπορούν καθόλου να 

µείνουν ατιµώρητοι για αυτό. 

 

Από την προοπτική της επικύρωσης του Φα των µαθητών του Ντάφα, δεν αναγνωρίζουµε τις 

ρυθµίσεις των παλαιών δυνάµεων, αλλά ήξερα ότι οι παλαιές δυνάµεις θα εκδηλώνονταν – υπήρχε 

µόνο το ζήτηµα τού ποια µορφή θα ακολουθούσαν. Και ο λόγος ήταν ότι η Επανόρθωση του Φα δεν 

θα επηρέαζε µόνο έναν µικρό αριθµό όντων, αλλά [όλα] τα όντα σε ολόκληρο τον Κόσµο, κανένα ον 

δεν θα ήταν σε θέση να ξεφύγει από αυτή τη γιγαντιαία αλλαγή στον Κόσµο, έτσι τα επηρεασθέντα 

όντα όλα θα είχαν τις κατανοήσεις τους για την Επανόρθωση του Φα, και έτσι θα εξέταζαν αυτήν την 

υπόθεση, της Επανόρθωσης του Φα, χρησιµοποιώντας τις δικές τους αντιλήψεις. Όσο πιο υψηλό είναι 

το επίπεδο ενός συµµετέχοντος, τόσο µεγαλύτερη είναι η παρέµβασή του στην Επανόρθωση του Φα. 

Μία και µόνο σκέψη ή µία και µόνο κίνηση από αυτόν θα προκαλέσει συνολική αναταραχή έως 

κάτω(κατωτέρω). Έτσι αυτή η δίωξη προκλήθηκε τελικά από τις διαφορετικές κατανοήσεις στα 

ανώτατα επίπεδα του Κόσµου. Αυτό που ήθελαν έχει επιφέρει την παρεµπόδιση στην Επανόρθωση 

του Φα του Κόσµου. Ήξερα ότι όλο αυτό θα συνέβαινε, και ήξερα ότι τα όντα στα χαµηλότερα 

επίπεδα, όταν επηρεάζονταν, θα έβγαιναν να κάνουν τα πράγµατά τους µε τον έναν ή τον άλλον 

τρόπο. Έτσι το άκουσµα του Φα από τους µαθητές του Ντάφα, η λήψη του Φα, η καλλιέργεια, και η 

καθιέρωση θεµελίων για τον Ντάφα σε αυτόν τον κόσµο – αυτή η δύναµη – είναι ακριβώς για τους 

αποστόλους να σώσουν αισθανόµενα όντα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και να καθιερώσουν 

την πανίσχυρη αρετή των αποστόλων του Ντάφα, και να γίνουν έτσι τα πιο ιερά, σφυρηλατηµένα στον 

Ντάφα, όντα. Πολλοί απόστολοι του Ντάφα έκαναν σπουδαίους, µεγαλειώδεις όρκους στην ιστορία 

για να σώσουν αισθανόµενα όντα και να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν στο τελευταίο στάδιο τού 

«σχηµατισµός-στάση-εκφυλισµός-καταστροφή» του Κόσµου. 
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Κατά τη διάρκεια αυτής της Επανόρθωσης του Φα οι απόστολοι του Ντάφα εκπληρώνουν τις 

υποσχέσεις τους και κάνουν πλήρως αυτό που πρέπει να κάνουν. Εκείνοι που τα έχουν πάει καλά, πιο 

συγκεκριµένα, έχουν εκπληρώσει τις δεσµεύσεις τους. Όπως και να έχει, σε αυτή τη δίωξη, 

ανεξάρτητα από το πόσο πολύ ένας απόστολος του Ντάφα έχει διωχτεί, αυτό που αναµένει έναν 

απόστολο του Ντάφα είναι το πιο θαυµάσιο. Αυτό επειδή αυτό που φαίνεται ως «ζωή» και «θάνατος» 

στον ανθρώπινο κόσµο δεν είναι η αληθινή ζωή και ο θάνατος για ένα ον, έτσι κατά τη διάρκεια αυτής 

της δίωξης όσο πολύ ένας απόστολος του Ντάφα έχει διωχτεί, τόσες πολλές θα είναι οι τιµές και η 

δόξα που θα λάβει. Έτσι εξετάζοντας το από αυτή την προοπτική, απόστολοι του Ντάφα, για να 

κυριολεκτήσουµε, ανεξάρτητα από το πόσα υποφέρετε αυτή τη στιγµή στη δίωξη, οι καλλιεργητές δεν 

νοιάζονται για τα κέρδη και τις απώλειες αυτού του κόσµου· η καλλιέργεια στην πραγµατικότητα 

αναζητά την Ολοκλήρωση και την αιώνια δόξα ενός όντος. Έτσι ως απόστολοι του Ντάφα, στην 

πραγµατικότητα έχετε κερδίσει µια ευκαιρία να ατσαλωθείτε, να επικυρώσετε τον Φα, και να εκθέσετε 

ανοιχτά την πανίσχυρη αρετή σας ως ένα Ορθό Φωτισµένο Ον του Ντάφα σε αυτό το περιβάλλον 

(χειροκρότηµα). Είναι άλλα τα αισθανόµενα όντα που πραγµατικά δηλητηριάζονται, και θα χάσουν 

αληθινά τις ζωές τους. Ακόµα κι αν αυτά τα όντα που έχουν διωχτεί τα έχουν χάσει όλα σε αυτόν τον 

κόσµο, οι διώκτες τους θα χάσουν όλα τα δικά τους για πάντα. Οι αρχές του Φα του Κόσµου είναι 

ακριβοδίκαιες, σίγουρα. 

 

Έτσι για τους αποστόλους του Ντάφα, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρή είναι αυτή η περίοδος 

ιστορίας την οποία διανύουµε, δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο πρέπει να λυπόµαστε. Αυτό που 

σκεφτόµαστε είναι να σώσουµε αισθανόµενα όντα, και πρέπει να εκπληρώσετε [τις προσδοκίες] ενός 

όντος που ήρθε για τον Φα και τη σπουδαιότητα του ερχοµού σας εδώ. Έτσι δεν έχουµε για τίποτα να 

λυπηθούµε, και αυτό που αναµένει τους απόστολους του Ντάφα είναι όλα τα θαυµάσια πράγµατα. Το 

πιο θλιβερό είναι αυτοί οι άνθρωποι στον κόσµο που διώκονται, και οι ίδιες οι παλαιές δυνάµεις. Το 

τέλος τους θα είναι αληθινά θλιβερό. 

 

Έχουµε περάσει από τις 20 Ιουλίου του 1999 έως σήµερα, και ακόµα κι αν ο χρόνος δεν είναι τόσο 

µακρύς, σας έµοιαζε σαν να ήταν για πάντα. Έχετε δοκιµάσει προσωπικά το περιβάλλον του τρόµου 

που δηµιουργήθηκε από τις κακές δυνάµεις, την αίσθηση της αγωνίας και τις ταλαιπωρίες που 

προκλήθηκαν στις οικογένειες των καλλιεργητών µας και τις δυσκολίες που προκλήθηκαν στους 

καλλιεργητές µας από την ψυχολογική πίεση, έτσι έχετε την αίσθηση σαν αυτό να ήταν για πάντα. 

Αλλά, στην πραγµατικότητα, στη συνολική Επανόρθωση του Φα του Κόσµου είναι µόνο µια στιγµή. 

Οι χρόνοι των διαφορετικών διαστάσεων έχουν επηρεάσει την αίσθησή σας για τη διάρκεια του 

χρόνου. Σε ένα λεπτό ή δευτερόλεπτο, ένα ον µπορεί να ολοκληρώσει µια ζωή που να τού µοιάζει 

ατελείωτη, και σε δέκα χιλιάδες χρόνια [ένα ον] µπορεί να ολοκληρώσει µια ζωή που να τού φανεί 

πολύ σύντοµη. Στην πραγµατικότητα, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της Επανόρθωσης του Φα, πολλοί 

σπουδαστές µας σκέφτονταν πίσω τότε όταν η κατάσταση ήταν πραγµατικά σκληρή: «Πότε είναι να 

τελειώσει αυτή η δίωξη;» Αυτές τις µέρες δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το λένε αυτό, είστε 

πολύ λογικοί και πιο ξεκάθαροι όταν αντιµετωπίζετε το κακό, βλέπετε αυτό που τα διάφορα κακά 

όντα προσπαθούν να πετύχουν, και καταλαβαίνετε πολύ καλά τις ευθύνες µας ως απόστολοι του 

Ντάφα. 

 

Στην πραγµατικότητα, όταν κοιτάξουµε πίσω αφότου έχουµε περάσει από αυτή την περίοδο της 

ιστορίας, το συναίσθηµα που θα πάρετε θα είναι αληθινά πολύ ιδιαίτερο. Τα έχουµε καταφέρει µέσω 

ενός τόσο σοβαρού περιβάλλοντος, και έχουµε περάσει µέσα από τη χειρότερη και πιο κακή περίοδο 

της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτό επειδή δεν ήταν µόνο τα πράγµατα που οι άνθρωποι έκαναν αλλά και 

όντων από ολόκληρο τον Κόσµο που εστίαζαν εδώ. Οι εκδηλώσεις αυτής της δίωξης στον ανθρώπινο 

κόσµο είναι εκδηλώσεις όλων των όντων των διαφορετικών επιπέδων που είναι εδώ και που 

χρησιµοποιούν τις ανθρώπινες πράξεις εδώ, έτσι αυτά που οι απόστολοι του Ντάφα υποµένουν δεν 

είναι µόνο η αγωνία και η πίεση που προέρχονται από τους ανθρώπους, αλλά και πράγµατα που 

προέρχονται από τη συµµετοχή υψηλού επιπέδου Κοσµικών σωµάτων, ακόµη και από τη συµµετοχή 

περισσοτέρων Κοσµικών σωµάτων στα διαφορετικά επίπεδα. Όλα τα όντα στον Κόσµο παρατηρούν 

την ανθρωπότητα µε προσήλωση· τα Τρία Βασίλεια έχουν γίνει το σηµείο εστίασης του Κόσµου. 

 

Φυσικά, αυτή η δίωξη είναι κάτι που υψηλού-επιπέδου παλαιά όντα ξεκίνησαν να σχεδιάζουν προ 

αµνηµονεύτων χρόνων στην ιστορία. Έχω πει ότι τα Τρία Βασίλεια δηµιουργήθηκαν για την 
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Επανόρθωση του Φα. Στον Κόσµο δεν υπήρχε πραγµατικά κάτι τέτοιο όπως τα Τρία Βασίλεια πριν. 

Μερικοί σπουδαστές µε ρώτησαν: «∆άσκαλε, έχουν άλλα κολοσσιαία στερεώµατα Τρία Βασίλεια;» 

Τους απάντησα: «Όχι, δεν έχουν». Η Επανόρθωση του Φα του Κόσµου επρόκειτο να 

πραγµατοποιηθεί ακριβώς εδώ, επρόκειτο να γίνει ακριβώς εδώ, έτσι τα Τρία Βασίλεια 

δηµιουργήθηκαν εδώ. Κάθε φυλλαράκι χλόης, κάθε δέντρο, κάθε κόκκος χώµατος, κάθε πέτρα, από 

τους ανθρώπους µέχρι τα αντικείµενα – όλα τα όντα έχουν έρθει για αυτόν τον Φα. Εξετάζοντας το 

από το υψηλότερο σηµείο θέασης ολόκληρου του Κόσµου, ο χρόνος που έχει περάσει δεν είναι τόσο 

πολύς. Αλλά, από το σηµείο θέασης των όντων στα διαφορετικά επίπεδα του Κόσµου, ο χρόνος 

έµοιασε ατελείωτος. Πολλά όντα δεν ξέρουν πλέον γιατί δηµιουργήθηκαν τα Τρία Βασίλεια· έχουν 

ξεχάσει τον τελικό σκοπό της δηµιουργίας των Τριών Βασιλείων. Είπα παλιότερα ότι όλα ήρθαν για 

αυτόν τον Φα. Όλα τα όντα στα Τρία Βασίλεια ήρθαν για τον Φα, δηµιουργήθηκαν για τον Φα, και 

σφυρηλατήθηκαν για τον Φα. Αλλά, δεν διαδραµατίζουν όλα έναν θετικό ρόλο µε τις πράξεις τους. 

Πίσω τότε οι παλαιές δυνάµεις, µε τις ρυθµίσεις τους, θεώρησαν ότι εκείνοι που δεν θα διαδραµάτιζαν 

έναν θετικό ρόλο µε τις ενέργειές τους θα συνεισέφεραν στον Φα ακριβώς το ίδιο, έτσι οι παλαιές 

δυνάµεις πίστευαν ότι αυτά τα όντα θα πρέπει επίσης να φθάσουν στην Ολοκλήρωση. Εγώ λέω: 

«Όχι!». Η ίδια αυτή η δίωξη δεν αναγνωρίζεται στην Επανόρθωση του Φα, και όλοι εκείνοι που 

διαδραµατίζουν αρνητικό ρόλο και συµµετέχουν στη δίωξη των παλαιών δυνάµεων, θα ξεριζωθούν. 

Αυτό είναι σίγουρο, ανεξάρτητα του ποιος ήσασταν στο παρελθόν. 

 

Πολλοί σπουδαστές έχουν πει ότι ο ∆άσκαλος είναι πολύ φιλεύσπλαχνος. Για να κυριολεκτήσουµε, 

στην πραγµατικότητα δεν είµαι στη µέση του ελέους. Και δεν είµαι ούτε στη µέση του κακού. Εάν 

ήµουν στη µέση του ελέους, τα αρνητικά όντα θα ξεριζώνονταν εντελώς έξω από τον Κόσµο, οπότε σε 

αυτή την περίπτωση θα χανόταν η ισορροπία στον Κόσµο, και ως αποτέλεσµα όλα τα όντα θα 

έβρισκαν τη ζωή χωρίς νόηµα. Εάν ήµουν στη µέση του κακού, πώς θα επιζούσαν τα καλά όντα; Ο 

Κόσµος θα γινόταν ένα δαιµονικό σώµα. ∆εν έχω τίποτα από αυτά, και δεν είµαι στη µέση 

οποιουδήποτε από αυτά. Ωστόσο, ξέρω για όλο αυτό, είµαι σε θέση να το ελέγξω όλο αυτό, και το 

ισορροπώ όλο αυτό. Οι αρχές του Φα στον Κόσµο είναι απολύτως ακριβοδίκαιες. Ήρθα µε καλές 

σκέψεις, και ήρθα µε την επιθυµία να σωθούν όλα τα όντα. (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) Αυτό που 

πραγµατοποιείται έχει αποδείξει ότι έτσι έχω κάνει τα πράγµατα, και είναι µόνο οι παλαιές δυνάµεις 

που έχουν παρεµποδίσει την Επανόρθωση του Φα. 

 

Αυτή τη στιγµή, οι παλαιές δυνάµεις έχουν ήδη ξεριζωθεί εντελώς. Από αυτούς στις υψηλότερες 

µορφές [αλλά και] όλο το δρόµο µέχρι κάτω στους αποκαλούµενους Θεούς και τα στρεβλωµένα όντα 

που, όπως κανονίστηκε από τις παλαιές δυνάµεις, έχουν πάρει µέρος στην Επανόρθωση του Φα και 

έχουν επηρεάσει την Επανόρθωση του Φα στα διαφορετικά επίπεδα, όλοι τους έχουν αποβληθεί εξ 

ολοκλήρου. Αφανίστηκαν. Και εκείνα τα σκοτεινά όργανα που στην πραγµατικότητα εκτελούν 

συγκεκριµένες αποστολές ξεριζώνονται και αυτά εντελώς. ∆εν είναι ότι δεν είµαστε φιλεύσπλαχνοι. 

Ως αποτέλεσµα της ζηµίας που έχουν κάνει, τεράστια, άµετρα, και αµέτρητα όντα έχουν καταστραφεί. 

Ο λόγος είναι ότι εάν αυτά τα όντα δεν καταστρέφονταν, η Επανόρθωση του Φα δεν θα ήταν σε θέση 

να προχωρήσει προς τα εµπρός, και δεν θα ήταν σε θέση να προφθάσει και να αδράξει την τελική 

ευκαιρία προτού ολόκληρο το στερέωµα να διαλυθεί τελειωτικά. Έτσι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό 

θέµα. 

 

Γυρίζοντας το θέµα στα πράγµατα εδώ, κανένα από τα πράγµατα που αντιµετωπίζουµε στον 

ανθρώπινο κόσµο δεν είναι τυχαίο, και δεν είναι µόνο τα πράγµατα που συµβαίνουν σε αυτό το 

ανθρώπινο µέρος. Καθώς οι απόστολοι του Ντάφα επικυρώνουν τον Φα και σώζουν αισθανόµενα 

όντα, δεν µπορούµε να πούµε στους ανθρώπους τις υψηλότερες αλήθειες του Φα επειδή τα ανθρώπινα 

όντα δεν είναι σε θέση να τις δεχτούν ή να τις καταλάβουν. Συνεπώς αυτό και από µόνο του κάνει 

πολύ δύσκολο το να σώσουµε αισθανόµενα όντα. Όλα τα όντα έχουν µια πλευρά που γνωρίζει, αλλά 

έχουν και µια πλευρά που αγνοεί. Η ανθρώπινη επιφάνεια ενός ανθρώπου σε αυτόν τον κόσµο, που 

συνυπάρχει σε αυτόν τον κόσµο παράλληλα µε τους αποστόλους του Ντάφα, είναι ακριβώς το µέρος 

που αγνοεί. Και όταν αυτό το µέρος, παλεύει για το συµφέρον του στον ανθρώπινο κόσµο, το µυαλό 

[του ανθρώπου] γεµίζει επίκτητα µε τους κακούς παράγοντες. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα τον τελευταίο 

καιρό, όπου η ηθική της ανθρωπότητας έχει πέσει δραµατικά, και συν τοις άλλοις, το Κακό Κόµµα 

που εµφανίστηκε στην Κίνα έχει αναγκάσει τα µυαλά των ανθρώπων στην Κίνα να γίνουν τόσο 

διεφθαρµένα και στρεβλωµένα, που δεν είναι καν ικανοί να διακρίνουν αυτό που είναι καλό και αυτό 
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που είναι κακό. Όλα αυτά τα πράγµατα έχουν επηρεάσει σοβαρά τη σωτηρία των αισθανόµενων 

όντων, και την έχουν κάνει τα πράγµατα πολύ δύσκολα για τους αποστόλους του Ντάφα για να 

καλλιεργηθούν και να σώσουν αισθανόµενα όντα. Αλλά ως απόστολοι του Ντάφα δεν µπορείτε να 

σταµατήσετε απλώς επειδή είναι δύσκολα, και αυτό επειδή αυτό είναι µια ευθύνη που έχει 

παραχωρηθεί επάνω σας από την ιστορία· είναι ένας εκπληκτικός, µεγαλειώδης, όρκος που κάνατε και 

κάτι που περιµένατε από πολύ µακρινό καιρό. 

 

Ενώ διευκρινίζουν τα γεγονότα µερικοί σπουδαστές συχνά πέφτουν πάνω σε ανθρώπους που δεν 

θέλουν να ακούσουν, δεν δέχονται τα πράγµατα, ή ακόµα είναι και αντίθετοι. ∆εν πρέπει να αφήνετε 

την αντίθεση ενός ανθρώπου να σας οπισθοδροµεί διανοητικά ή να σας κάνει να χάνετε το θάρρος σας 

να σώσετε αισθανόµενα όντα. Ένας απόστολος του Ντάφα… τι είναι ο απόστολος του Ντάφα; Είναι 

µια ύπαρξη που δηµιουργείται από τον πιο µεγαλειώδη Νόµο, (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) και είναι 

στερεός όπως ο βράχος και ακατάλυτος όπως το διαµάντι. Πώς θα µπορούσαν µερικές λέξεις από ένα 

συνηθισµένο, ασυνείδητο άτοµο να µετρήσουν για οτιδήποτε; «Όσο κακό κι αν κάνετε, δεν µπορείτε 

να µε αλλάξετε. Εγώ πρέπει απλά να ολοκληρώσω την ιστορική αποστολή µου, και θα κάνω αυτό που 

ένας απόστολος του Ντάφα πρέπει να κάνει.». Έτσι [χρειάζεται να είστε], επειδή πρέπει να είµαστε 

ξεκάθαροι ότι, στην ανθρώπινη κοινωνία και µεταξύ των όντων σε αυτόν τον κόσµο, υπάρχουν αυτοί 

που δεν µπορούν πλέον να σωθούν, και υπάρχουν ακόµα πολλοί που δεν µπορούν πλέον να ακούσουν 

την αλήθεια. Θα πέσετε πάνω σε αυτό το είδος ανθρώπου όταν διευκρινίζετε τα γεγονότα. Πρέπει να 

είστε ξεκάθαροι και λογικοί: σώζουµε εκείνους που µπορούν να σωθούν. Αλλά ως απόστολοι του 

Ντάφα, καλλιεργείτε τη συµπόνια, έτσι πρέπει να είστε συµπονετικοί. Είτε είναι δεκτικοί είτε όχι, 

πρέπει πάντα να τους µεταχειρίζεστε µε έλεος, και δεν µπορείτε να γίνεστε ανταγωνιστικοί µε τους 

συνηθισµένους ανθρώπους ή να εξετάζετε τα αισθανόµενα όντα µε ανθρώπινες σκέψεις. Απλώς κάντε 

οτιδήποτε πρέπει να κάνετε µε έλεος, ανεξάρτητα από το εάν είναι δεκτικοί ή όχι. Το έλεος 

προέρχεται από την καλλιέργεια ενός ανθρώπου, και δεν είναι κάτι εξωτερικό, προέρχεται από βαθιά 

µέσα, και δεν είναι κάτι που γίνεται για να το επιδείχνουµε στους άλλους. Υπάρχει αιώνια, και δεν 

είναι κάτι που αλλάζει µε το πέρασµα του χρόνου ή [που αλλάζει] µε τις περιστάσεις. 

 

Όταν περάσουµε µέσα από αυτό το µέρος της ιστορίας και γυρίσουµε πίσω να δούµε, εάν κάθε 

απόστολος του Ντάφα είναι σε θέση να πει: «έχω κάνει αυτό που έπρεπε να κάνω», (Χειροκρότηµα) 

τότε αυτό θα είναι το πιο εξαιρετικό. (Μακρόχρονο χειροκρότηµα) Αλλά, υπάρχουν πολλοί 

σπουδαστές που έχουν κάνει κακό στους εαυτούς τους, και που δεν έχουν εκπληρώσει αυτό που 

ήθελαν να κάνουν και αυτό που η ιστορία παραχώρησε επάνω τους. Το καλό είναι ότι αυτή η δίωξη 

δεν έχει τελειώσει ακόµα εντελώς, έτσι υπάρχουν ακόµα ευκαιρίες. Όσον αφορά στο πώς θα βελτιωθεί 

και τι θα κάνει, αυτό είναι δικό σας. Από την ηµέρα που άρχισα να µεταδίδω τον Φα έχω πει ότι µε 

αυτό που κάνω είµαι υπεύθυνος και ειλικρινής προς τα ανθρώπινα όντα, προς την κοινωνία, και προς 

όλα τα αισθανόµενα όντα. (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) Όλα όσα έχω πει θα πραγµατοποιηθούν στην 

ιστορία, και οι όρκοι που έκανα θα εκπληρωθούν στο µέλλον. (Χειροκρότηµα) 

 

Ανεξάρτητα τού πόσο διαρκεί µια ιστορική διαδικασία αυτό που η ανθρώπινη φυλή έχει περάσει κατά 

τη διάρκεια της γήινης ύπαρξης, είτε πρόκειται για χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες χρόνια, στα µάτια των 

Θεών δεν είναι παρά µια γρήγορη διαδικασία. Είναι ο χρόνος εδώ που δηµιουργεί µια χρονική 

διαφορά για τα αισθανόµενα όντα. Ως όντα που µπήκατε µέσα στα Τρία Βασίλεια, ως απόστολοι του 

Ντάφα στα Τρία Βασίλεια, όλοι ξέρετε ότι αυτά τα Τρία Βασίλεια δεν υπήρχαν πριν στον Κόσµο. 

Αυτό το έχω αναφέρει αρκετές φορές διδάσκοντας τον Φα, ο λόγος που δηµιουργήθηκαν ήταν για την 

Επανόρθωση του Φα, για να χρησιµοποιηθούν εδώ κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης του 

«σχηµατισµός-στάση-εκφυλισµός-καταστροφή». Εάν δεν θα µπορούσε να διαδραµατίσει αληθινά 

ρόλο στην Επανόρθωση του Φα κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα, ή, µε άλλα λόγια, εάν 

αυτή η Επανόρθωση του Φα επρόκειτο να αποτύχει, ή κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα σε 

αυτό το ανθρώπινο µέρος τα ανθρώπινα όντα δεν παρουσίαζαν θετική στάση απέναντι στον Ντάφα 

ούτε στο ελάχιστο και οι απόστολοι του Ντάφα δεν απέδιδαν καλά, εάν οποιαδήποτε από αυτές τις 

απόψεις δεν πήγαινε καλά, τότε τα Τρία Βασίλεια δεν θα υπήρχαν στον µελλοντικό Κόσµο. Για να το 

θέσω µε έναν άλλο τρόπο, αυτό το µέρος εδώ θα εξαφανιζόταν στο κοντινό µέλλον. Αλλά οι 

απόστολοι του Ντάφα τα έχουν πάει πραγµατικά καλά και έχουν ολοκληρώσει αυτό που οι απόστολοι 

του Ντάφα ήταν να κάνουν, η ανθρωπότητα έχει παρουσιάσει τη θετική πλευρά της, και έχω 

εναρµονίσει εδώ αυτό που ήθελα να έχω. (Χειροκρότηµα). 
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Ακόµα κι αν µερικά όντα έχουν πάρει µέρος στη δίωξη, και πολλά όντα ήταν αδιάφορα, και πολλά 

όντα δεν στάθηκαν υποστηρικτικά αν και είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν, στην πολύ µεγάλη 

πλειοψηφία τους οι άνθρωποι, και στην πολύ µεγάλη πλειοψηφία τους όλα τα όντα, είναι συµπονετικά 

και υποστηρικτικά, κάτι που σηµαίνει πως έχουν βγάλει τη θετική πλευρά τους. Με εσάς να είστε 

ικανοί να καλλιεργηθείτε εδώ, να είστε ικανοί να επικυρώσετε τον Φα εδώ, και τον ∆άσκαλο να είναι 

σε θέση να ολοκληρώσει αυτό που θέλησε να ολοκληρώσει εδώ, τα αισθανόµενα όντα εδώ έχουν 

δηµιουργήσει ευκαιρίες για το µέλλον τους. Έτσι στο µέλλον τα Τρία Βασίλεια θα υπάρχουν για 

πάντα. (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 

 

Πρόσφατα έχουµε κάνει πολλά συγκεκριµένα πράγµατα, και το έχετε δει αυτό. Ξέρετε, είπα σε µια 

προηγούµενη διάσκεψη του Φα ότι αυτό το έτος θα ήταν ένα περιπετειώδες έτος. Πολλά πράγµατα 

έχουν συµβεί στην πραγµατικότητα από την αρχή του έτους. Όσο για την πολιτική συµµορία των 

αχρείων στη χώρα της Κίνας, διάφοροι υψηλόβαθµοι αξιωµατούχοι που έχουν διώξει το Ντάφα έχουν 

βρεθεί ένοχοι στα αµερικανικά δικαστήρια, και ο επικεφαλής αχρείος έχει µηνυθεί στο δικαστήριο· 

υπάρχει η επιδηµία του SARS που όλοι ξέρετε, που προειδοποιεί την ανθρωπότητα, τα προβλήµατα 

που προκλήθηκαν από το άρθρο 23 του Χονγκ Κονγκ, η τεράστια πληµµύρα στην ενδοχώρα της 

Κίνας, και ειδικότερα, το τηλεοπτικό κανάλι που εκθέτει τη δίωξη εκπέµποντας σε όλο τον κόσµο. 

Όλα αυτά τα πράγµατα έχουν επιφέρει σοβαρά χτυπήµατα στο κακό. Όλα αυτά τα πράγµατα 

θεωρούνται καταστροφές, και αυτό περιλαµβάνει την παρούσα κατάσταση του Ντάφα. Όλα αυτά 

µπορεί να εµφανίζονται να είναι φυσικές εκδηλώσεις, αλλά εάν τα κακά όντα δεν είχαν εξαλειφθεί 

πολλά πράγµατα δεν θα µπορούσαν να έχουν επιτευχθεί. Αυτό επειδή υπήρχαν οι παράγοντές τους 

πίσω από τους ανθρώπους· έπαιρναν τη θέση των ανθρώπων – δεν έλεγχαν απλά τους ανθρώπους, 

αλλά αντικαθιστούσαν τους ανθρώπους. Όταν διευκρινίζατε τα γεγονότα στους ανθρώπους έλεγχαν 

τους ανθρώπους και τους έκαναν να µην σας ακούνε. Ήταν δαίµονες που ασκούσαν τον έλεγχο. 

 

Όσο για σήµερα, µπορούµε να πούµε αυτό: για τις κακές δυνάµεις, τις παλαιές δυνάµεις, τους κακούς 

ανθρώπους σε αυτόν τον κόσµο, και για όλους εκείνους τους παράγοντες που εδίωξαν τον Φα, έχουν 

χάσει τη µάχη. Κοιτάζοντας µπροστά, η κατάσταση προχωράει και γρήγορα πρόκειται να περάσει από 

ακόµα µεγαλύτερες αλλαγές. Αυτό σηµαίνει ότι αυτή η περίοδος της ιστορίας θα είναι σύντοµα πίσω 

µας, και σύντοµα θα µπούµε στο επόµενο στάδιο. Μερικοί απόστολοι του Ντάφα πάντα συνήθιζαν να 

ρωτάνε: «γιατί δεν υπάρχουν πολλοί νέοι σπουδαστές κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου 

όταν διαδίδουµε τον Φα;» Υπήρχε φυσικά ο παράγοντας του κακού που ασκούσε τον έλεγχο όπως 

επίσης και ο παράγοντας των παλαιών δυνάµεων που τους εµπόδιζε. Ο λόγος που δεν τους εξάλειψα 

άµεσα είναι διότι η επόµενη οµάδα ανθρώπων ανήκει στην επόµενη οµάδα ζητηµάτων. Αυτή η 

περίοδος είναι για τους αποστόλους του Ντάφα, για να ωριµάσουν στην καλλιέργειά τους, να σώσουν 

αισθανόµενα όντα, και να επικυρώσουν τον Φα. Εξετάζοντας την παρούσα κατάσταση, το τεράστιο 

ρεύµα της Επανόρθωσης του Φα σύντοµα πρόκειται να ξεσπάσει εδώ, έτσι πολλά πράγµατα 

εξαλείφονται λίγο-λίγο, και η πιο επιφανειακή διάσταση προσεγγίζεται λίγο-λίγο. Γι’ αυτό σε µερικές 

περιοχές νέοι σπουδαστές έχουν αρχίσει να έρχονται ο ένας µετά τον άλλον. Και εφόσον τα πράγµατα 

είναι έτσι, η γενική κατάσταση θα αλλάξει πραγµατικά γρήγορα. 

 

Παρ’ όλα αυτά και µε όλα αυτά για τα οποία µόλις µίλησα, έχουµε καταφέρει να περάσουµε µέσα από 

αυτό το µέρος της ιστορίας, και είτε ήταν κάτι καλό για εµάς είτε κάτι που ρίχτηκε επάνω µας από τις 

παλαιές δυνάµεις, κατά τη διάρκεια της δίωξης [εµείς] οι απόστολοι του Ντάφα έχουµε κάνει αυτά 

που ως απόστολοι του Ντάφα έπρεπε να κάνουµε. Για να το θέσουµε µε έναν άλλο τρόπο, κατά τη 

διάρκεια αυτής της δίωξης έχετε καθιερώσει την πανίσχυρη αρετή που οι απόστολοι του Ντάφα 

πρέπει να έχουν. Έχετε κάνει αυτό που έπρεπε για τα αισθανόµενα όντα, έχετε κάνει αυτό που έπρεπε 

για εσάς τους ίδιους, και αξίζετε να είστε τα Φωτισµένα Όντα που πλησιάζετε να γίνετε. (Ενθουσιώδες 

χειροκρότηµα) 

 

∆εν θέλω να πω περισσότερα για πιο συγκεκριµένα πράγµατα, επειδή τελευταία οι διασκέψεις µας του 

Φα είναι αρκετά συχνές· έχω πει αρκετά, και είστε ακόµα στο στάδιο της προσπάθειας να 

κατανοήσετε πολλά πράγµατα. Πολλά πράγµατα για τα οποία µίλησα τελευταία δεν είναι επιφανειακά 

πράγµατα, και τα µελετάτε ακόµα. Έτσι αυτή τη φορά είναι µόνο επειδή αυτή η διάσκεψή µας του Φα 

είναι τόσο µεγαλοπρεπής που θέλησα να έρθω και να συναντηθώ µε τους σπουδαστές µας. Και 
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ειδικότερα [επειδή] υπάρχουν πολλοί σπουδαστές από µακρινές και αποµονωµένες περιοχές που δεν 

µε έχουν δει για πολύ καιρό· έτσι θέλησα να εκµεταλλευθώ αυτή την ευκαιρία να συναντηθώ µε τους 

σπουδαστές µας, και να σας δω όλους· αυτά είναι όλα. (Μακροχρόνιο, ενθουσιώδες χειροκρότηµα). 

 


