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Φ ά λ ο υ ν  Ν τ ά φ α  –  ∆ ι α λ έ ξ ε ι ς  π ά ν ω  σ τ ο ν  Ν ό µ ο  τ ο υ  Φ ο  

∆ιδάσκοντας τον Φα στο Συνέδριο του Φα στον Καναδά το 2005 

(22 Μαΐου 2005, Τορόντο, Καναδάς) 

Λι Χονγκτζί 
 
 

(Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) Καληµέρα! (Χειροκρότηµα) (Ακροατήριο: "Καληµέρα, 

∆άσκαλε!") 

 

Θυµάµαι ότι, πριν τις 20 Ιουλίου 1999, το συνέδριό µας του Φα, έγινε εδώ στο Τορόντο. 

(Ενθουσιώδες  χειροκρότηµα). Εκείνο τον καιρό, όταν το κακό Κινέζικο Κοµµουνιστικό 

Κόµµα (ΚΚΚ) επρόκειτο να αρχίσει την καταστολή και τη δίωξη, σας είπα κάτι: Είπα ότι 

µόνο εάν παραµείνετε αµετακίνητοι θα µπορούσατε να χειριστείτε όλες τις καταστάσεις. 

(Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) Φυσικά, κάποιοι µαθητές κατανόησαν αυτό που είπα, ενώ άλλοι 

το κατανόησαν, µην κάνετε τίποτα, µην κάνετε καµία ενέργεια. (Ο ∆άσκαλος γελάει) (Όλοι 

γελούν). Το να είστε «αµετακίνητοι» αναφέρεται στις σταθερές ορθές σκέψεις ενός ατόµου 

και στην ορθή πίστη του, που τον κάνει αµετακίνητο. ∆εν ήταν για να αγνοήσετε την ευθύνη 

ενός µαθητή του Ντάφα για την σωτηρία των όντων και ούτε να µην πάρετε το µονοπάτι της 

καλλιέργειας, βελτιώνοντας τον εαυτό σας µέσα από τις δοκιµασίες. Πώς θα µπορούσε αυτό 

να λειτουργήσει; Ωστόσο, όπως και να έπραξαν οι άνθρωποι, είναι καλλιέργεια, σε τελική 

ανάλυση, έτσι κάθε άτοµο είχε µια διαφορετική κατανόηση και ο καθένας είχε αρχίσει τον 

Ντάφα έχοντας διαφορετικού βαθµού ανθρώπινες προσκολλήσεις. Στη διαδικασία της 

καλλιέργειας, υπάρχουν ανθρώπινες σκέψεις που είναι δύσκολο να αφαιρέσετε, και αυτό 

δηµιουργεί  διαφορετικές κατανοήσεις και προσλήψεις του Φα. Έτσι εν µέσω αυτής της 

δοκιµασίας, οι διαφορετικές κατανοήσεις του Ντάφα από τους µαθητές και οι ποσότητες των 

προσκολλήσεων τους έχουν πλήρως αποκαλυφθεί και έχετε δει πόσο 

διαφορετικά έχουν ενεργήσει οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της δίωξης. Αυτή η δίωξη µάς 

επιβλήθηκε βίαια και δεν την αναγνωρίζουµε, αλλά µέσα από την δίωξη, φάνηκαν στην 

πραγµατικότητα ελλείψεις στην καλλιέργεια, όπως ακριβώς φάνηκε και η µεγαλειώδης 

πλευρά των µαθητών του Ντάφα. Για εσάς, το να έχετε ακολουθήσει τον ∆άσκαλο έως αυτό 

το σηµείο και να έχετε αντεπεξέλθει της δίωξης, είναι πράγµατι µεγαλειώδες! (Ενθουσιώδες 

χειροκρότηµα) 

 

Έχω πει ότι εάν δεν υπήρχε η δίωξη, η καλλιέργεια των µαθητών του Ντάφα θα είχε πάρει 

άλλη µορφή. Φυσικά, το παρελθόν είναι παρελθόν και είναι βασικά ένα αµφισβητήσιµο 

σηµείο τώρα. Αλλά µε τα πράγµατα όπως είναι τώρα, είναι αληθινά αξιοθαύµαστο, όταν 

γνήσιοι µαθητές του Ντάφα µπορούν πραγµατικά να παραµένουν σταθεροί και να 

βελτιώνουν τον εαυτό τους στον Φα, να σώζουν αισθανόµενα όντα, ενώ αρνούνται τη δίωξη 

και να τα καταφέρνουν µέχρι αυτό το σηµείο σήµερα. Έχετε δει πόσο κακοήθης, σκληρή και 

ύπουλη είναι η δίωξη και συν τοις άλλοις, έχει κάτι που την κάνει να ξεχωρίζει από τις 

διώξεις των µαθητών των φωτισµένων όντων στο παρελθόν: καθόλη τη διάρκεια της 

ιστορίας, οι διώξεις γίνονταν έξω, φανερά, ενώ σήµερα, το κακόβουλο ΚΚΚ έχει στα χέρια 

του όλες τις κακοήθεις εµπειρίες και τις βρωµερές τακτικές από τις διώξεις των ανθρώπων 

κατά τη διάρκεια της ιστορίας, έτσι σε αυτή τη δίωξη και κακοήθη καταστολή, πολλές 

απερίγραπτες τακτικές έχουν διεξαχθεί µε ύπουλο τρόπο. Έτσι, όταν είναι να βοηθήσουµε 

τους ανθρώπους στον κόσµο να µάθουν για αυτό, βοηθώντας την κοινωνία να έλθει σε 

εγρήγορση, κάνοντας τους ανθρώπους στον κόσµο να αντιδράσουν για τη βία αυτής της 

δίωξης, ή οδηγώντας τους να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους µαθητές του Ντάφα – 
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αυτό φαίνεται πολύ δύσκολο να πραγµατοποιηθεί. Ο λόγος είναι, ότι το κακό έχει αποκρύψει 

την αλήθεια, και οι τακτικές του στη δίωξη ήταν τροµερά κακοήθεις. Ποτέ στο παρελθόν δεν 

έχει συµβεί κάτι τέτοιο. Αυτό είναι προϊόν του κακού Κοµµουνιστικού Κόµµατος που έχει 

συσσωρεύσει για πάνω από έναν αιώνα τις πιο κακοήθεις εµπειρίες και καλύπτουν τις 

εγκληµατικές τους πράξεις της δίωξης µε ένα εξαιρετικά µυστικοπαθή τρόπο. 

 

Με άλλα λόγια, αυτή η δοκιµασία την οποία εξαναγκάστηκαν να υποστούν οι µαθητές του 

Ντάφα δεν έχει προηγούµενο στην ιστορία. Παλιά όταν ξεκίνησε η δίωξη, [οι κακοί 

άνθρωποι] έκαναν τα πράγµατα δηµοσίως και προσπαθούσαν µάταια να καταστείλουν τους 

µαθητές του Ντάφα µε µια απειλητική, συντριπτική ατµόσφαιρα στην οποία σαν να υπήρχε η 

αίσθηση ότι ο κόσµος κατέρρεε. Αλλά οι δυνάµεις του κακού, οι σάπιοι δαίµονες και το 

κακόβουλο Κόµµα δεν µπορούσαν να πετύχουν. Αργότερα συνειδητοποίησαν ότι η 

προσέγγισή τους, καθώς περνούσε ο χρόνος, θα µπορούσε να επισύρει την διεθνή προσοχή 

και να εξοργίσει τον κινεζικό λαό και το ευρύτερο κοινό θα υποστήριζε τους µαθητές του 

Ντάφα και την προσπάθεια να µαταιωθεί η δίωξη. Έτσι βαθµιαία έκαναν τη δίωξη 

συγκαλυµµένη. Τότε, κατά πρώτον, φαινόταν επιφανειακά, πως το κακόβουλο ΚΚΚ είχε 

κερδίσει και πάλι µια νίκη και, δεύτερον, εµφάνιζε µια ψεύτικη εικόνα όπου τα πράγµατα 

φαίνονταν ήρεµα και αρµονικά στην επιφάνεια. Εν τω µεταξύ, στο παρασκήνιο, συνέχιζε 

δόλια να διώκει µαθητές του Ντάφα µε έναν µοχθηρό τρόπο. Στα τελευταία στάδια, έχει 

φτάσει στο σηµείο όπου ακόµα και οι κρατικά ελεγχόµενοι ραδιοφωνικοί σταθµοί του ΚΚΚ, 

οι τηλεοπτικοί σταθµοί και οι εφηµερίδες, δεν το αναφέρουν πια. Αλλά ποτέ δεν έχει πάψει 

να εφαρµόζει τις µεθόδους της καταπιεστικής του δίωξης. Αυτά είναι τα µέσα δίωξης ενός 

κακοποιού καθεστώτος, που όµοιό του, δεν έχουµε δει ποτέ µέχρι σήµερα. Έχετε δει ότι υπό 

αυτές τις συνθήκες τα κύρια µέσα µαζικής ενηµέρωσης κάθε χώρας σε όλο τον κόσµο, ως επί 

το πλείστον, δεν έχουν αναφερθεί στη δίωξη των µαθητών του Ντάφα, σιωπώντας, ενώ 

εγκλήµατα και αµαρτίες διαπράττονται. 

 

Φυσικά, υπάρχει κι ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος είναι ότι η Κίνα έχει γίνει πλέον µια 

ισχυρή οικονοµική αγορά για ολόκληρο τον κόσµο, και πολλές χώρες δείχνουν ενδιαφέρον 

για τις επενδυτικές συνθήκες εκεί. ∆εν είναι ότι το ΚΚΚ έχει εξαιρετικούς πόρους, ή ότι το 

ΚΚΚ έχει αλλάξει προς το καλύτερο και βελτίωσε την κατάσταση της Κίνας, ή ότι το 

κακόβουλο Κοµµουνιστικό Κόµµα έχει κάποια σηµαντική προσέγγιση και έτσι προσελκύει 

επενδυτές από όλο τον κόσµο. Στην πραγµατικότητα είναι πολύ απλό: το ΚΚΚ έχει κάνει τον 

κινεζικό λαό φτωχό και φοβισµένο και έτσι θέλουν να εξοικονοµήσουν περισσότερα 

χρήµατα. Επίσης, η ηθική των Κινέζων για την εργασία, τους οδηγεί να εργάζονται σταθερά 

και µακροχρόνια στη δουλειά τους. Αυτό έχει προσελκύσει επενδυτές. Σε πολλούς 

πολιτισµούς, όταν οι άνθρωποι έχουν συγκεντρώσει κάποια χρήµατα σταµατούν να 

εργάζονται και δεν εργάζονται ξανά µέχρι να τα ξοδέψουν. Αλλά οι Κινέζοι, έχοντας γίνει 

φτωχοί και φοβισµένοι από το ΚΚΚ, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό: θέλουν να 

αποταµιεύουν χρήµατα και έτσι, όσο µπορούν να εξοικονοµούν χρήµατα, συνεχίζουν να 

δουλεύουν. Αυτό έχει προσελκύσει πάρα πολλούς επενδυτές, οι οποίοι χρειάζονται ένα 

σταθερό εργατικό δυναµικό, ειδικά τεχνικό προσωπικό. Έτσι, το κακόβουλο ΚΚΚ έχει 

αξιοποιήσει αυτόν τον τρόπο σκέψης που έχουν οι Κινέζοι και έχει χρησιµοποιήσει τον 

κινεζικό λαό και κάνει χρήση των επενδυτικών κεφαλαίων και των τεράστιων ποσών των 

οικονοµικών, υλικών και ανθρώπινων πόρων για να καταστείλει τους ανθρώπους και να 

διώξει το Φάλουν Γκονγκ. Γι’ αυτό και πολλές χώρες, λόγω οικονοµικού συµφέροντος, δεν 

έχουν πάρει θέση για τη δίωξη. 

 

Μέσα από τη δίωξη, έχουµε δει ότι τίποτα υποστηρικτικό στην ανθρώπινη κοινωνία, δεν είναι 

αξιόπιστο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσµο, οι οποίοι µιλούν για τα ανθρώπινα 
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δικαιώµατα και υπάρχουν πολλές χώρες που δίνουν ανειλικρινείς υποσχέσεις σχετικά µε την 

ελευθερία της πίστης, σε σηµείο που φαινοµενικά οι πάντες στον κόσµο να παίρνουν αυτά τα 

πράγµατα να είναι οι πιο βασικές ανάγκες ζωής, τα πιο κρίσιµα δικαιώµατα ενός ατόµου. 

Αλλά όταν το ΚΚΚ διώκει τον κινεζικό λαό και καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώµατά τους και 

την ελευθερία της πίστης τους µε έναν τροµερά κακόβουλο και σοβαρό τρόπο, πολλές 

κυβερνήσεις και µέσα ενηµέρωσης σε όλο τον κόσµο παραµένουν σιωπηλά. Με άλλα λόγια, 

όταν το υλικό κέρδος διακυβεύεται, όλα αυτά που σχετίζονται µε την ελευθερία της πίστης 

και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ξαφνικά δεν σηµαίνουν τίποτα για αυτούς. Όσο για τις 

συνειδήσεις των ανθρώπων, λοιπόν, µπορούµε να δούµε ότι σε αυτή την περίσταση οι 

λεγόµενες ανθρώπινες συνειδήσεις παροµοίως γίνονται ένα τίποτα. Αποδεικνύεται ότι αυτά 

τα πράγµατα προωθούνται µόνο ως µέσα να διαφυλάξουν πρακτικά και κατεστηµένα 

συµφέροντα ορισµένων ανθρώπων. Ο Ντάφα, από την άλλη πλευρά, είναι η πραγµατική 

Αλήθεια του Κόσµου που έχετε φτάσει να κατανοήσετε µέσω της καλλιέργειας. Είναι για 

πάντα αµετάβλητη και αναλλοίωτη. Οι ορθές διδασκαλίες του διατηρούνται σε όλες τις 

καταστάσεις και συνθήκες. Είναι αυτό που οι άνθρωποι πρέπει να ακολουθήσουν, όποια κι αν 

είναι η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, όσο οι ορθές σκέψεις του καλλιεργητή είναι ισχυρές, 

αυτός µπορεί να έχει βελτίωση, καθοδήγηση και βοήθεια από αυτόν, ενισχύοντας µε αυτόν 

τον τρόπο τις ορθές σκέψεις του και βοηθώντας τον να αποκρούσει τις παρεµβάσεις από 

οποιαδήποτε ανθρώπινη τακτική ή κακούς πειρασµούς που µπορεί να προκύψουν στο δρόµο 

του. Αυτός είναι ο Νόµος του Κόσµου και η ορθή πίστη του ανθρώπου στους θεούς και είναι 

η εκδήλωση της Αλήθειας, καθώς οι καλλιεργητές προοδεύουν στην ανυψώνοντας τους 

εαυτούς τους. Τίποτα από αυτά που οι συνηθισµένοι άνθρωποι υποστηρίζουν µε σκοπό τη 

διαφύλαξη των συµφερόντων των συνηθισµένων ανθρώπων δεν µπορεί να συγκριθεί µε αυτό. 

Με άλλα λόγια, όλα αυτά υπερβαίνουν τους κοινούς ανθρώπους και γι’ αυτό οι µαθητές του 

Ντάφα µπορούν να τα καταφέρουν µέσω της δίωξης. 

 

Μαζί µε αυτούς τους δύο λόγους, υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας στο πιο θεµελιώδες 

επίπεδο που είναι πίσω, και οι περισσότερες κυβερνήσεις και σχεδόν όλα τα µεγάλα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης σε όλο τον κόσµο, δεν παίρνουν θέση. Και αυτός είναι ότι, οι 

παράγοντες των παλαιών δυνάµεων στον παλαιό Κόσµο έχουν µπλοκάρει όλους τους 

ανθρώπους του κόσµου που δεν έχουν λάβει τον Φα, µην επιτρέποντάς τους να συµµετέχουν 

σε αυτή την υπόθεση. Ο στόχος τους είναι να κάνουν τους µαθητές του Ντάφα να 

«δοκιµαστούν» σε ορισµένες περιοχές. Αν οι άνθρωποι του κόσµου εµπλέκονταν, τότε τα 

«τεστ» των µαθητών του Ντάφα δεν θα ήταν τόσο κακόβουλα ή δεν θα έφταναν τον 

προκαθορισµένο στόχο δια µέσου των σκληρών, απάνθρωπων «δοκιµασιών» που σχεδίασαν 

για αυτούς, για το εάν οι µαθητές του Ντάφα πληρούν τα κριτήρια. Αυτός είναι ο θεµελιώδης 

λόγος που το έχουν κάνει αυτό. 

 

Όπως και να έχει, όµως, καθόλη την διάρκεια της δίωξης οι µαθητές του Ντάφα και εγώ 

είµαστε πλήρως ενάντια στην δίωξη. Έτσι, ενώ εµείς αρνούµαστε εντελώς αυτή τη δίωξη, το 

να ακολουθείτε τις απαιτήσεις του ∆ασκάλου σας, τις απαιτήσεις µου, και να διατηρείτε τη 

µοναδική κατάσταση καλλιέργειας που έχετε και να τα πάτε καλά µε οτιδήποτε είστε 

υπεύθυνοι ως µαθητής του Ντάφα – αυτό είναι το τι σηµαίνει να είστε επιµελείς. Σας έχω πει 

παλιότερα ότι, όσον αφορά την καλλιέργεια, κάθε καλλιεργητής στο παρελθόν θα είχε, όπως 

εσείς, µια σκληρή και δύσκολη καλλιέργεια, µέσα από εξαντλητικά, µακροχρόνια τεστ. Και 

ειδικά όταν ένα άτοµο καλλιεργείται µε πράγµατα που τον ωφελούν µε πρακτικούς τρόπους 

γύρω του, αυτό είναι πραγµατικά πολύ δύσκολο. Πολλές ευκαιρίες να κερδίσετε είναι 

ακριβώς εκεί, βάζοντας σε πειρασµό τους καλλιεργητές, και όταν αφεθείτε έστω και λίγο, το 

σκεπτικό σας, η κατανόησή σας, ακόµα και οι ανθρώπινες σκέψεις σας θα σας οδηγήσουν να 

παρασυρθείτε µαζί µε το ρεύµα. Έτσι, αυτή η µορφή καλλιέργειας είναι πολύ δύσκολη. Αλλά 
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επειδή είναι δύσκολη, βλέποντάς το από µια διαφορετική γωνία, δείχνει ότι οι µαθητές του 

Ντάφα σήµερα είναι σε θέση να καλλιεργηθούν σε υψηλά επίπεδα. Αν το περιβάλλον δεν 

ήταν τόσο κοπιαστικό, τότε τα άµεσα τεστ της ανθρώπινης επιφάνειας του καλλιεργητή και 

του κύριου σώµατος ύπαρξης του ατόµου αυτού δεν θα ήταν τόσο έντονα. 

 

Ξέρετε, είτε οι θρησκείες είτε οι διάφορες µορφές καλλιέργειας στην ιστορία, δεν ήταν 

υπεύθυνες για την εξωτερική επιφάνεια του ατόµου, την πραγµατική µορφή,  κατά την 

καλλιέργεια του ατόµου. Με άλλα λόγια, δεν είχε σηµασία για αυτούς το αν η κύρια ψυχή 

του ατόµου (τζου γιουανσέν) θα µπορούσε να πετύχει στην καλλιέργεια. Γι’ αυτό οι 

περισσότερες από αυτές έκαναν καλλιέργεια για µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε κατάσταση 

ακινησίας (ντινγκ). Οι διάφορες καταστάσεις που εκδηλώνονται όταν οι προσκολλήσεις 

αφαιρούνται σε ακινησία µπορούν να ενεργήσουν µόνο στη δευτερεύουσα ψυχή του 

καλλιεργητή (φου γιουανσέν). Αλλά αυτή η µορφή εξάσκησης, στην οποία οι µαθητές του 

Ντάφα καλλιεργούνται στην ανθρώπινη κοινωνία, έχει τις υπάρχουσες ανθρώπινες 

προσκολλήσεις και τους πολλούς πειρασµούς της ιδιοτέλειας του ατόµου στην επιφάνεια να 

εκδηλώνονται µε τον πιο άµεσο τρόπο. Και αυτό οδηγεί σε µια έµφαση στην καλλιέργεια του 

καλλιεργητή ο οποίος είναι στην επιφάνεια, κάνοντας συνεπώς, τις αλλαγές στην επιφανειακή 

ανθρώπινη πλευρά, το κλειδί. Αυτό γίνεται τότε το πιο δύσκολο σηµείο έµφασης στην 

καλλιέργεια. Συν τοις άλλοις, η προϋπόθεση είναι ότι το κύριο σώµα του ατόµου είναι ο 

στόχος της σωτηρίας και αυτό που πρέπει να βελτιωθεί. Έτσι η αληθινή καλλιέργεια του 

ατόµου γίνεται πρώτιστο και ο τρόπος καλλιέργειας είναι τέτοιος όπου η επιφάνεια του 

ατόµου δοκιµάζεται άµεσα. Οι δοκιµασίες της δευτερεύουσας ψυχής και των άλλων όντων 

που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώµα δεν είναι τόσο άµεσες, διότι όλα διαπερνούν την 

ψευδαίσθηση σε κάποιο βαθµό, ενώ το άτοµο [στην επιφάνεια] δοκιµάζεται άµεσα από όλα 

τα πράγµατα που θα µπορούσαν να τον ωφελήσουν µε πρακτικό τρόπο. Αυτό είναι που είναι 

µοναδικό στην καλλιέργεια των µαθητών του Ντάφα. Και αυτό ακριβώς εννοούσα όταν είπα: 

«Τα ανθρώπινα όντα µπορούν τώρα αληθινά να καλλιεργηθούν σε θεούς.» Είπα ότι: «σε 

µορφή είναι τώρα πραγµατικά το ίδιο το άτοµο που καλλιεργείται,» διότι το ανθρώπινο σώµα 

έχει γίνει το κύριο σώµα στη διαδικασία καλλιέργειας. 

 

Παλιότερα όταν αυτός ο Ντάφα διδάχτηκε για πρώτη φορά, πολλοί θεοί δεν καταλάβαιναν 

και ως εκ τούτου είπαν: «Εκτιµάς τους ανθρώπους πάρα πολύ.» Ο υπαινιγµός ήταν: «Αντί να 

επικεντρωθείς σε εµάς, επικεντρώνεσαι στους ανθρώπους.» Ποιος έπαιρνε ποτέ στα σοβαρά 

τους ανθρώπους στο παρελθόν; Τα ανθρώπινα όντα έχουν τόσες πολλές προσκολλήσεις, η 

συµπεριφορά τους είναι τόσο ευτελής και η λογική τους είναι τόσο µπερδεµένη. «Γιατί να 

θέλεις να σώσεις τους ανθρώπους;» σκέφτηκαν. Φυσικά, υπάρχουν πολλοί λόγοι που 

εµπλέκονταν τους οποίους δεν γνώριζαν. Έχω µοιραστεί µαζί σας σε διδασκαλίες στο 

παρελθόν ότι οι χαµηλού επιπέδου θεοί δεν γνωρίζουν την αληθινή κατάσταση των 

πραγµάτων στο επιφανειακό επίπεδο της ανθρωπότητας. Κατά τη διάρκεια των τόσων 

χρόνων, τόσα πολλά έχουν συµβεί στην ανθρώπινη ιστορία και τα ανθρώπινα όντα στην 

επιφάνεια έχουν υποµείνει τροµερά στις διάφορες µετενσαρκώσεις τους. Η Επανόρθωση του 

Φα σώζει όλες τις ζωές, έτσι πώς θα µπορούσαν αυτές οι ζωές να µην σωθούν; Όταν ο Ντάφα 

Επανορθώνει τον Φα στον Κόσµο, τα πράγµατα γίνονται µε έναν τρόπο διαφορετικό από 

οποιαδήποτε µορφή καλλιέργειας του παρελθόντος, όπου [η µορφή καλλιέργειας] θα ήταν 

υπεύθυνη µόνο για ένα ον συγκεκριµένου τύπου ή όντα µόνο µέσα σε µια ορισµένη έκταση. 

Η Επανόρθωση του Φα γίνεται για να σώσει όλα τα όντα που µπορούν να σωθούν, το οποίο 

περιλαµβάνει όλες τις µορφές ζωής που δηµιουργήθηκαν από θεούς και βρίσκονται στο κύριο 

σώµα ενός ατόµου. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι έχουν υποστεί τεράστιες δυσκολίες κατά τη 

διάρκεια των παρατεταµένων χρόνων, έτσι πώς θα µπορούσαν να µην σωθούν; ∆εν είναι οι 

άνθρωποι τα κύρια όντα στα Τρία Βασίλεια; ∆εν πρέπει όλα τα όντα στα Τρία Βασίλεια να 
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σωθούν; Τότε αυτή η µορφή καλλιέργειας, καθώς και το θεµέλιο που η ανθρώπινη φυλή έχει 

θέσει και τα δεινά που έχει περάσει κατά τη διάρκεια της µακροχρόνιας ιστορίας – δεν είναι 

ακριβώς αυτά τα πράγµατα που επέτρεψαν στα ανθρώπινα όντα να αποκτήσουν τη 

µεγαλύτερη πανίσχυρη αρετή όλων των εποχών; Και δεν θα έπρεπε αυτά τα όντα να κριθούν 

ως τα πιο εξαιρετικά και να θεωρηθούν τα πρώτα για σωτηρία; Όταν αυτό το ανθρώπινο 

µέρος γίνεται το σηµείο βάσης της Επανόρθωσης του Φα, τότε (δεν είναι το πιο ταιριαστό) 

δεν αρµόζει η πρώτη προτεραιότητα να είναι η απελευθέρωση αυτής της οµάδας όντων, των 

ανθρώπινων όντων; 

 

Φυσικά, δεν είναι τόσο απλό. Τα πάντα σήµερα είχαν προβλεφθεί στο παρελθόν. Παλιά, όταν 

τα Τρία Βασίλεια πρωτο-δηµιουργήθηκαν, άρχισαν να γίνονται κανονισµοί, και τότε στην 

ανθρώπινη µορφή στην πιο εξωτερική ανθρώπινη επιφάνεια τα όντα και οι προϋποθέσεις που 

αργότερα θα χρειαζόντουσαν για την περίοδο της Επανόρθωσης του Φα κανονίστηκαν 

σταδιακά, και έτσι αυτό επέτρεψε σε αυτά τα όντα να αποκτήσουν τεράστια πανίσχυρη αρετή 

κατά την διαδικασία του περάσµατος τόσων πολλών χρόνων. Με άλλα λόγια, αυτό που είναι 

στην ανθρώπινη επιφάνεια, δεν είναι απλά ένας άνθρωπος. Η ανεπαρκής συµπεριφορά και η 

σοφία [των ανθρώπινων όντων] είναι το αποτέλεσµα των περιορισµών που επέφερε το 

βασίλειο µέσα στο οποίο τα ανθρώπινα όντα βρίσκονται, το περιβάλλον των Τριών 

Βασιλείων και το πρότυπο που χρησιµοποιήθηκε όταν ο άνθρωπος δηµιουργήθηκε. Αυτό δεν 

παρατηρείται µόνο στις εκδηλώσεις των πραγµάτων, επειδή όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο 

ενός παράγοντα, τόσο πιο δύσκολο είναι να το ανιχνεύσετε στο [επίπεδο] του επιφανειακού 

ανθρώπινου σώµατος. Με αυτά τα πράγµατα µη-αντιληπτά, η αληθινή κατάσταση του 

ανθρώπου ήταν πάντα καλυµµένη από τα όντα σε µια πλειάδα επιπέδων. ∆εν είναι ότι κάθε 

Θεός γνωρίζει τη σχέση µεταξύ των τριών Βασιλείων και του Κόσµου. Όπως γνωρίζετε, κατά 

τη διάρκεια της ιστορίας πολλοί πολιτισµοί και πολλές προφητείες µεταβιβάστηκαν στην 

ανθρώπινη κοινωνία, αλλά οι θεοί, ακόµα και εκείνοι που βρίσκονται πλησιέστερα στα Τρία 

Βασίλεια δεν γνωρίζουν πολλά από αυτά τα πράγµατα. ∆εν είναι περίεργο; Γιατί είναι έτσι 

τότε; Γιατί δεν γνωρίζουν; Όταν τα ανθρώπινα όντα µπόρεσαν να κατανοήσουν ορισµένες  

ορθές διδασκαλίες που βρίσκονταν σε κάποιες από τις φιλοσοφίες του παρελθόντος, καθώς 

και τις εξαιρετικά ακριβείς προφητείες που αφέθηκαν εδώ κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης 

ιστορίας, πώς θα µπορούσαν οι θεοί να µην γνωρίζουν; 

 

Υπάρχουν πράγµατι πολλά µυστήρια στον ανθρώπινο κόσµο και στα Τρία Βασίλεια και 

πολλά µυστήρια είναι άγνωστα στους θεούς. Και υπάρχουν µεγάλες και πολλές διαφορές 

ανάµεσα στον χρόνο της ανθρωπότητας και αυτών των πάρα πολλών θεών. Υποθέτοντας ότι 

ένα ανθρώπινο ον είναι ένα σωµατίδιο, τότε, ένα θεϊκό ον που είναι το µέγεθος ενός 

µεγαλύτερου σωµατιδίου – µιλώντας από την άποψη του όγκου, δηλαδή – αυτό που µπορεί 

να ανιχνεύσει, να αντιληφθεί και να γνωρίζει όσον αφορά την µακρόχρονη ιστορία του 

ανθρώπινου κόσµου είναι πολύ περιορισµένο. Όταν πρόκειται για σωµατίδιο τού οποίου ο 

όγκος είναι µικρότερος από τα σωµατίδια της ανθρώπινης φυλής, ή ένας θεός που είναι 

µικρότερος από ένα µοριακό σωµατίδιο, ο χρόνος του περνά πολύ γρήγορα. Αυτός είναι ο 

λόγος που πολλά όντα δεν γνωρίζουν τίποτα για την βασική ιστορία των Τριών Βασιλείων, 

τον λόγο ύπαρξης των Τριών Βασιλείων, ή το αληθινό νόηµα της ύπαρξης της ζωής. Ένας 

Θεός δεν πεθαίνει πραγµατικά, αλλά αναγεννιέται στο βασίλειό του. Θα χρησιµοποιήσω 

απλά τη λέξη «αναγέννηση» για να το περιγράψω. Και αυτός επίσης αρχίζει ξανά από την 

αρχή λόγω του [νόµου του] σχηµατισµού-στάσης-εκφυλισµού-καταστροφής που υπάρχει 

στον Κόσµο, παρόµοιο µε το πώς τα ανθρώπινα όντα περνούν από τη γέννηση, τα γερατειά, 

την αρρώστια και το θάνατο και µετά µετενσαρκώνονται. Κατά τη στιγµή της δηµιουργίας 

του Κόσµου η αρχή της κυκλικής ανανέωσης ορίστηκε στις αλήθειες του Φα και έτσι το 

φαινόµενο αυτό έχει οµοίως υπάρξει στα βασίλεια των θεών. Είναι απλά ότι για τους θεούς, ο 
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χρόνος στα [αντίστοιχα βασίλειά] τους µοιάζει να είναι ατελείωτος. Επίσης, οι θεοί 

γνωρίζουν τη διαδικασία τους της αναγέννησης, σε αντίθεση µε τα ανθρώπινα όντα, που 

βρίσκουν την ιδέα του θανάτου τροµακτική και δεν είναι σίγουροι για το αν υπάρχει µετά 

θάνατον ζωή. Αυτά τα πράγµατα είναι µέρος της ψευδαίσθησης και πράγµατα που οι 

άνθρωποι  δεν επιτρέπεται να γνωρίζουν. Αλλά οι θεοί, στην θεϊκή τους κατάσταση, τα 

γνωρίζουν. Είναι απλά ότι όταν ξαναγεννιούνται η µνήµη τους από τα παλιά διαγράφεται – 

όταν ξαναγεννηθούν όλη η µνήµη του παρελθόντος έχει χαθεί. Έτσι είναι. Αλλά για αυτούς, 

τα πάντα είναι τόσο µακροχρόνια που είναι σαν η ζωή να µην τελειώνει ποτέ. Κατά τη 

διαδικασία της αναγέννησης φτάνουν τελικά να µη γνωρίζουν για πράγµατα από το 

παρελθόν. Έτσι κατά τη µακρόχρονη αυτή περίοδο δεν είναι όλοι οι θεοί στο σύµπαν που 

γνωρίζουν για την ιστορία που εκτυλίχτηκε µέσα στα Τρία Βασίλεια. Και ακόµη και µε την 

σηµερινή Επανόρθωση του Φα, δεν γνωρίζουν όλοι οι θεοί περί τίνος πρόκειται, ούτε καν 

µπορούν όλοι τους να καταλάβουν ή να δουν το κάθε βήµα της Επανόρθωσης του Φα. Τα 

όντα από τα πολυάριθµα βασίλεια βλέπουν την Επανόρθωση του Φα µόνο όταν είναι σχεδόν 

ακριβώς µπροστά τους, δεν την βλέπουν µέχρι να φτάσει. Γι’ αυτό τα όντα του Κόσµου έχουν 

ενεργήσει µε διαφορετικούς τρόπους σε αυτή την Επανόρθωση του Φα. Κάποια έχουν µια 

θετική κατανόηση, κάποια έχουν αρνητική και µερικά έχουν παθητική. Έτσι είναι. Όλοι οι 

διαφορετικοί τρόποι που έχουµε δει να ενεργούν τα ανθρώπινα όντα στις σηµερινές 

ανθρώπινες κοινωνίες, µπορώ να σας πω, είναι αρκετά παρόµοιοι µε το πώς είναι τα 

πράγµατα στα υψηλότερα επίπεδα. 

 

Πριν τις 20 Ιουλίου 1999, όταν ο Ντάφα διαδιδόταν ευρέως, σε ποια κατάσταση βρίσκονταν 

τα όντα και οι θεοί των διαφόρων βασιλείων; Έλεγαν: «Πω-πω, ο Ντάφα είναι τόσο 

σπουδαίος. Τι κρίµα που ένας τέτοιος καλός Νόµος διδάσκεται στους ανθρώπους και αυτό 

γίνεται όταν οι άνθρωποι είναι στα χειρότερά τους.» Ορισµένοι από αυτούς σκέφτηκαν: 

«Ίσως µόνο µε τη διάδοσή του σε µια τέτοια εποχή µπορεί η µεγαλοπρέπεια του Ντάφα να 

φανεί.» Υπήρχαν επίσης όντα που σκέφτονταν: «ο Λι Χονγκτζί είναι ελεήµων, έτσι ας 

ωθήσουµε όλα τα κακά πράγµατα επάνω του και ας εξαλείψει αυτός τις αµαρτίες και το 

κάρµα.» Άρπαξαν την ευκαιρία να κάνουν κακά πράγµατα. Το κάρµα που πιεζόταν κάτω 

[πάνω µου] ήταν τόσο τεράστιο όσο ο ουρανός και πολλοί θεοί που το έβλεπαν, σκέφτονταν: 

«Θα είναι ακόµη σε θέση να τα καταφέρει;» Αν και είχαν διαφορετικές σκέψεις και 

κατανοήσεις µεταξύ τους, οι ρόλοι που έπαιξαν, ήταν γενικώς θετικοί εκείνη την χρονική 

περίοδο. Αλλά µόλις άρχισε η δίωξη στις 20 Ιουλίου 1999, η σκέψη τους άλλαξε. Μεγάλος 

αριθµός όντων σε διαφορετικά επίπεδα, πήραν µία παθητική θέση παραίτησης, και απλά 

παρακολουθούσαν τα πράγµατα. ∆εν έκαναν τίποτα βλέποντας τους σάπιους δαίµονες να 

κάνουν κακό και να πραγµατοποιούν τη δίωξη. Ήταν σαν να κοίταζαν να δουν αν [εγώ] θα τα 

κατάφερνα. Σκέφτονταν: «Αν µπορείς να τα καταφέρεις, τότε µπράβο, αυτό είναι απλά 

εξαιρετικό και εγώ θα σε στηρίξω.» Αλλά, λόγω των εµποδίων που προέκυψαν αφότου οι 

παλαιές δυνάµεις και τα παλαιά όντα ξεσηκώθηκαν και κατόπιν βλέποντας τον κόσµο να 

γεµίζει µε µια κακή, επιβλητική δύναµη, τα όντα είχαν το καθένα εγωιστικές σκέψεις. Η 

πλειοψηφία σκέφτηκε: «Θα είναι πολύ δύσκολο να πετύχει κάτι τέτοιο. Εάν δεν λειτουργήσει 

θα επηρεαστώ.» Έτσι, δεν πήραν θέση. Σχεδόν όλα τα όντα στα πολυάριθµα επίπεδα ήταν 

έτσι. Αυτό που ο Νόµος του Κόσµου προτίθεται να σώσει είναι ακριβώς τα όντα στα 

πολυάριθµα επίπεδα. Οι απαιτήσεις για τα όντα ωστόσο δεν µπορούν να είναι πολύ µεγάλες. 

Αν όλα ήταν τόσο ορθά ο Κόσµος δεν θα χρειαζόταν την Επανόρθωση του Φα. Ακριβώς 

επειδή τα όντα έχουν γίνει έτσι, όπου δεν είναι πλέον καλά, έχουν ενεργήσει µε αυτόν τον 

τρόπο. Και αυτό είναι το πώς οι θεοί ενήργησαν προς την Επανόρθωση του Φα και τους 

µαθητές του Ντάφα. 
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Φυσικά, όσο η συνολική Επανόρθωση του Φα πιέζει συνεχώς προς τα εµπρός, η κατάσταση 

στον κόσµο και αυτή µέσα σε όλα τα Τρία Βασίλεια συνεχώς αλλάζει. Οι πράξεις των 

ανθρώπων που βλέπετε σήµερα έχουν µεγάλη οµοιότητα µε το πώς είναι τα πράγµατα στους 

ουρανούς. Με άλλα λόγια, εάν οι ζωές πολλών ανθρώπων στον κόσµο αντιστοιχούν σε 

εκείνες ουρανίων σωµάτων και έχουν ορισµένα υπόβαθρα, τότε για σκεφτείτε: [το πώς 

ενεργούν εδώ,] δεν έχει άµεση σχέση µε το πώς είναι τα πράγµατα στα υψηλότερα επίπεδα 

αυτόν τον καιρό; Φυσικά, οι άνθρωποι στην πιο εξωτερική επιφάνεια δεν είναι ξεκάθαροι 

σχετικά µε τα πράγµατα. Αυτή τη στιγµή πολλοί άνθρωποι είναι πρόθυµοι να προχωρήσουν 

µπροστά, επειδή πολλά όντα και βασιλείς διαφόρων επιπέδων µπορούν να δουν ότι η επιτυχία 

του Ντάφα στην Επανόρθωση του Φα είναι ασταµάτητη και βέβαιη. Έτσι, ο ένας µετά τον 

άλλον παίρνουν θέση και το δείχνουν στις πράξεις τους. Οι τελικοί παράγοντες του παλαιού 

Κόσµου είδαν τον ερχοµό αυτού του σταδίου πολύ καιρό πριν. Υπάρχουν πολλά ακόµα 

υψηλότερα, τελικά όντα στον Κόσµο και ενώ δεν σχετίζονται µε τους παράγοντες των 

παλαιών δυνάµεων, είναι παρόλα αυτά παλαιά όντα και κρατάνε τις αντιλήψεις που 

σχηµάτισαν αφότου παρέκκλιναν. Όταν εξετάζουν τους µαθητές του Ντάφα διατηρούν τις 

ανεπάρκειες του παλαιού κόσµου και τα στρεβλωµένα χαρακτηριστικά του και προσπαθούν 

να υπερασπιστούν όλα αυτά τα πράγµατα. Πιστεύουν ότι αυτό το είδος δίωξης µπορεί να 

βοηθήσει τους µαθητές του Ντάφα να καλλιεργηθούν. Οι αντιλήψεις τους έχουν µια 

παρεµβατική επίδραση και έχουν δηµιουργήσει έναν διαχωρισµό µεταξύ του επιφανειακού 

κόσµου και των άλλων επιπέδων, εµποδίζοντας την κατανόηση των ανθρώπων για τον Φα. 

Νοµίζουν ότι µόνο όταν κάποιος τα καταφέρνει µέσα από αυτές τις συνθήκες είναι αποδεκτός 

και ότι τα όντα στα κατώτερα επίπεδα και οι άνθρωποι του κόσµου µπορούν να διατηρηθούν 

µόνο εφόσον τοποθετηθούν υπό αυτές τις συνθήκες. Κάνοντας την επιλογή υπό αυτές τις 

συνθήκες αποκαλύπτεται η µεγαλοπρέπεια ενός όντος, αλλά είναι όντως απαραίτητο να έχουν 

αυτή την κατάσταση όπου δεν µπορούν να κατανοήσουν την Επανόρθωση του Φα; Και το 

πιο σηµαντικό, ο µελλοντικός κόσµος δεν θέλει τα πράγµατα να γίνουν µε αυτόν τον τρόπο. 

Και η Επανόρθωση του Φα δεν αναγνωρίζει αυτούς τους αρνητικούς, ανταγωνιστικούς 

παράγοντες. Επιπλέον, είναι η στάση ενός όντος προς την Επανόρθωση του Φα αυτόν τον 

καιρό, που είναι ζωτικής σηµασίας και αυτό ισχύει για εκείνα τα «τελικά, ύψιστα» όντα που 

προσπαθούν να επηρεάσουν την Επανόρθωση του Φα. 

 

Η Επανόρθωση του Φα επηρεάζει το µέλλον όλων των ζωών και όχι µόνο των µαθητών του 

Ντάφα, των ανθρώπων του κόσµου, ή όντων από διαφορετικά επίπεδα. ∆εδοµένης της 

απεραντοσύνης της Επανόρθωσης του Φα, ποιος θα µπορούσε να µείνει εκτός; Την ίδια 

στιγµή, λόγω της ύψιστης σηµασίας της στάσης ενός όντος προς την Επανόρθωση του Φα, 

κανείς δεν έχει το δικαίωµα να αποκόψει τα αισθανόµενα όντα και να τα κάνει εν αγνοία τους 

να διαπράττουν αµαρτίες εναντίον της Επανόρθωσης του Φα και του Ντάφα. Η ανάµιξη 

αυτών των παραγόντων των παλαιών δυνάµεων δεν θα έπρεπε να είχε συµβεί εξ αρχής. Αυτό 

γίνεται δυνατόν µόνο όταν τα αισθανόµενα όντα είναι σε θέση να εξετάσουν αυτή την 

υπόθεση και να πάρουν θέση, χωρίς να ελέγχονται µε οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς 

παρέµβαση από οποιονδήποτε παράγοντα. Όταν αυτό δεν συµβαίνει, δεν είναι αυτό που 

επινόησαν µια εκδήλωση, όπου κανόνισαν ορισµένα όντα να κάνουν καλά και ορισµένα όντα 

να κάνουν κακά πράγµατα µε βάση τις επιθυµίες τους; Είναι αυτό η αληθινή συµπεριφορά 

αυτών των όντων; ∆εν είναι! Αλλά όπως είναι η παρούσα κατάσταση, οι παλαιοί, τελικοί 

παράγοντες του Κόσµου ακόµη παρεµβαίνουν µε το ζητούµενο και µε αυτό που χρειάζεται 

να καθιερωθεί για το µέλλον. 

 

Σήµερα, οι πράξεις των ζωών σε αυτόν τον κόσµο που βλέπουµε είναι τέτοιες που, παρά την 

επιρροή των παλαιών δυνάµεων, τα όντα και οι θεοί σε διαφορετικά επίπεδα βαθµιαία 

φτάνουν να εγκρίνουν και να υποστηρίζουν τον Ντάφα. Η έγκριση αυτή, ωστόσο, δεν είναι 
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µια πραγµατική, άνευ όρων αποδοχή του Ντάφα, της Επανόρθωσης του Φα και των µαθητών 

του Ντάφα, αλλά αντίθετα το αποτέλεσµα της µεγάλης δυναµικής της επιτυχίας της 

Επανόρθωσης του Φα που διεισδύει σε όλο το Κοσµικό σώµα, αφήνοντάς τους χωρίς άλλη 

επιλογή. Φυσικά, υπάρχει σηµαντική µερίδα από αυτούς που πραγµατικά καταλαβαίνουν, 

διότι τώρα µπορούν να βλέπουν αυτήν την πορεία της Επανόρθωσης του Φα και ότι τα πάντα 

για το µέλλον είναι βέβαιο ότι θα επιτευχθούν. Φυσικά, οι άνθρωποι του κόσµου στην 

πραγµατικότητα δεν γνωρίζουν για όλα αυτά. Αυτοί µπορούν να δουν µόνο ότι το [Φάλουν 

Γκονγκ], δεν έχει πτοηθεί από τη δίωξη της κακοποιού ηγεσίας της κυβέρνησης του ΚΚΚ και 

έχουν εκδηλώσει µία ανθρώπινου επιπέδου συνειδητοποίηση: «πω-πω, αυτό το Φάλουν 

Γκονγκ είναι κάτι δυνατό. Μετά από όλον αυτόν τον καιρό το Φάλουν Γκονγκ δεν έχει 

φοβηθεί και υποταχθεί σε εκείνο το κακόβουλο και κακόηθες ΚΚΚ. Αντ’ αυτού, όλο και 

περισσότερο έχει ανθίσει και αναπτυχθεί, ενώ το ίδιο το ΚΚΚ έχει αυτοκαταστραφεί κατά τη 

διαδικασία της δίωξης του Φάλουν Γκονγκ. Το Φάλουν Γκονγκ είναι εκπληκτικό!» Επίσης, 

για τον κινεζικό λαό, οι ποιότητες που απορρέουν από τις ορθές σκέψεις και εµφανίζονται 

από τους µαθητές του Ντάφα, υποδηλώνουν ότι υπάρχει ελπίδα για τις ηθικές αξίες του 

κινεζικού πολιτισµού να αποκατασταθούν. Εκείνοι οι άπληστοι, διεφθαρµένοι αξιωµατούχοι 

και τα εγκλήµατα που διαπράττονται µαίνονται εκτός ελέγχου στην εν λόγω κοινωνία, που 

κυβερνιέται από το ΚΚΚ. Ένα άλλο πράγµα είναι, ότι προκειµένου να επιτραπεί στους 

κινέζους να κατανοήσουν και να αποκτήσουν τον Φα, τα µυαλά των Κινέζων 

απελευθερώθηκαν όταν η Επανόρθωση του Φα πρωτάρχισε, µε αποτέλεσµα να γίνουν πολύ 

έξυπνοι. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της δίωξης δεν έχουν χρησιµοποιήσει αυτή την 

εξυπνάδα για κατανόηση του Φα, και αντ’ αυτού τη χρησιµοποίησαν για να διαπράξουν 

εγκλήµατα. Έτσι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων δίωξης των µαθητών του Ντάφα, 

έχουν επιτεθεί στο Τζεν, Σαν, Ρεν και προώθησαν κακά πράγµατα και αυτό έχει κάνει τους 

τρόπους µε τους οποίους τα αισθανόµενα όντα διαπράττουν εγκλήµατα να γίνουν εξαιρετικά 

συγκαλυµµένοι και περίπλοκοι. Η συµµορία απατεώνων του ΚΚΚ δεν έχει κανένα τρόπο να 

χειριστεί την τρέχουσα δυσάρεστη κατάσταση της Κίνας. Απλά δεν έχουν κανένα τρόπο να 

αναστρέψουν τα εγκλήµατα που έχουν διαπράξει και τα πολύπλοκα προβλήµατα της 

κοινωνίας που οι ίδιοι δηµιούργησαν και αντιµετωπίζουν τώρα. 

 

Σας είπα για όλα αυτά µόλις τώρα διότι κάθοµαι εδώ πάλι σήµερα διδάσκοντάς σας τον Φα. 

(Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) Πέντε ή έξι χρόνια έχουν περάσει και διδάσκω τον Φα πάλι εδώ 

σήµερα και µπορεί να έχετε µια διαφορετική αίσθηση και αυτό µπορεί να ισχύει ακόµα 

περισσότερο για τους µαθητές που ήταν εδώ την τελευταία φορά. Τα έχουµε βασικά 

καταφέρει µέσα από την κακόβουλη, βάναυση δίωξη, [και µπορώ να πω ότι], κατά τη 

διάρκεια αυτής της Επανόρθωσης του Φα οι παράγοντες του κακού ΚΚΚ καταστρέφονται 

δραστικά και γρήγορα σε µεγάλο αριθµό. Ακριβώς όπως σας είπα, είναι κακοήθεις, µοχθηροί 

και κακοί. Για όσο υπάρχουν, θα συνεχίζουν να κάνουν κακά πράγµατα. Έτσι, στην Κίνα, αν 

και ο περιορισµός των ανθρώπων εκεί από τους κακοήθεις παράγοντες του κακού 

Κοµµουνιστικού Κόµµατος, όπως και µε πολλούς άλλους ανθρώπους σε όλο τον κόσµο, 

εξαλείφεται, επιβραδύνεται και µειώνεται και δεν είναι πλέον τόσο αποτελεσµατική 

πραγµατικά, η δίωξη ενάντια στους µαθητές του Ντάφα ακόµη συνεχίζεται. [Θα συνεχίζεται], 

µέχρι να εξαλειφθούν τελείως και σε εκείνο το σηµείο η δίωξη θα τελειώσει. Οι κακοί 

παράγοντες του κακού ΚΚΚ, σίγουρα θα καθαριστούν από τους Θεούς στην Επανόρθωση 

του Φα! (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 

 

Το ίδιο το κακόβουλο ΚΚΚ µπορεί να δει ότι ταλαντεύεται στο χείλος του γκρεµού και ότι 

όλα έχουν χαθεί. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να διαφύγουν, και πολλοί προσπαθούν να 

καλύψουν τα εγκλήµατα που διέπραξαν στη δίωξη. Και φυσικά, ακόµη περισσότεροι 

άνθρωποι θέλουν να αποσυρθούν από εκείνες τις οργανώσεις του κακού Κόµµατος. Όλο αυτό 
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ρίχνει αυτούς τους σκληροπυρηνικούς του κακού Κόµµατος σε απόγνωση και τους 

τροµοκρατεί. Ιδιαίτερα, οι παραιτήσεις από το Κόµµα τους κάνει να τρέµουν από φόβο. Όλα 

χάθηκαν για αυτούς, και µπορούν ήδη να δουν ότι αυτό έχει τελειώσει. ∆εν έχει σηµασία τι 

είδους στάση οι συνηθισµένοι άνθρωποι έχουν [ως προς το τι συµβαίνει] ή το πώς ανησυχούν 

για το τι θα συµβεί στην κινεζική κοινωνία και τον πολιτισµό, ανησυχούν µάταια. Από τους 

αρχαίους καιρούς οι θεοί ποτέ δεν χαλάρωσαν την επιρροή τους σε οποιοδήποτε έθνος ή 

οποιοδήποτε άτοµο. Όταν οι θεοί θέλουν µια κοινωνία να πέσει στο χάος, θα πέσει στο χάος. 

Όταν οι θεοί θέλουν ένα άτοµο να προκαλέσει κτηνωδία, θα προκαλέσει κτηνωδία. Και όταν 

οι θεοί θέλουν µια κοινωνία να είναι σταθερή, θα είναι σταθερή. Ανεξάρτητα από το πόσο 

µεγάλο ήταν εκείνο το κακό Κοµµουνιστικό στρατόπεδο, όταν [οι Θεοί] θέλησαν να 

διαλυθεί, διαλύθηκε µέσα σε λίγες ηµέρες. (Χειροκρότηµα) Όλα εξαρτώνται από το κατά 

πόσον οι θεοί χρειάζονται κάτι ή όχι. ∆εν είναι έτσι; 

 

Τα πάντα εδώ στην ανθρώπινη κοινωνία δηµιουργήθηκαν για την Επανόρθωση του Φα, και 

όλα όσα υπάρχουν σήµερα υπάρχουν για χάρη των µαθητών µου του Ντάφα που 

επικυρώνουν τον Φα. Θυµηθείτε: εσείς είστε τα αστέρια του σηµερινού κόσµου, εσείς είστε οι 

ζωές που τα αισθανόµενα όντα παρακολουθούν πιο επίµονα και εσείς είστε τα όντα που 

καθορίζετε το µέλλον του κάθε ατόµου στον ανθρώπινο κόσµο! (Χειροκρότηµα) Έτσι, η 

σωτηρία όλων των όντων και η καλή καλλιέργεια του εαυτού σας είναι υψίστης σηµασίας για 

εσάς, τους µαθητές του Ντάφα. Αυτό δεν γίνεται µόνο για την Ολοκλήρωση της δικής σας 

ύπαρξης – είναι επίσης για την εκπλήρωση των ελπίδων που έχουν εναποτεθεί σε εσάς από τα 

αισθανόµενα όντα, από τα περισσότερα όντα! Εντάξει, θα σταµατήσω εδώ. (Μακροχρόνιο, 

ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 

 

Αυτή τη στιγµή [θα πρέπει να επικεντρωθείτε] στα πράγµατα που κάνετε, έτσι δεν θέλω να 

σας αποσπάσω την προσοχή από αυτό που κάνετε προς το παρόν µιλώντας για πάρα πολλά 

άλλα πράγµατα. Τα πράγµατα που κάνετε τώρα είναι ζωτικής σηµασίας, γι’ αυτό δεν θα πω 

περισσότερα. Σας ευχαριστώ όλους! (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 


