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Διδάσκοντας τον Φα στην Πόλη του Σικάγο
(26 Ιουνίου 2005, Ηνωμένες Πολιτείες)

Λι Χονγκτζί

Καλησπέρα σε όλους σας! (Μαθητές, "Καλησπέρα, Δάσκαλε!") Έχετε εργαστεί σκληρά!
 
Πρόσφατα  έχω  καταφέρει  να  είμαι  σχεδόν  σε  κάθε  συνέδριο  του  Φα.  Όπως  γνωρίζετε, 
υπάρχουν συνεχείς αλλαγές στην κατάσταση κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα. 
Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή για την σωτηρία των αισθανόμενων όντων, είναι απαραίτητο 
να επιλυθεί το ζήτημα του πώς οι άνθρωποι κατανοούν το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα 
(ΚΚΚ), έτσι έχετε εργαστεί για πράγματα που σχετίζονται με τα Εννέα Σχόλια. Αν μιλούσα 
πάρα πολύ για άλλα πράγματα αυτή την στιγμή μπορεί να σας αποσπούσε από αυτά που 
κάνετε, και γι 'αυτό δεν σχεδιάζω να μιλήσω πάρα πολύ. Από τότε που έφτασα στο Σικάγο,  
σκεπτόμουν αν θα έπρεπε να έρθω στο συνέδριο. (Ο Δάσκαλος χαμογελάει) Κατόπιν, αφού το 
σκέφτηκα και πάλι, αποφάσισα να έρθω, επειδή σε καθένα από αυτά τα πρόσφατα συνέδρια 
υπήρξαν ορισμένοι μαθητές που μόλις έκαναν βήματα προς τα εμπρός και μαθητές που μόλις 
έχουν έρθει εδώ από την Κίνα. Και φυσικά, οι μαθητές θέλουν να δουν το Δάσκαλο, έτσι 
σκέφτηκα ότι θα έρθω να σας δω αυτοπροσώπως. (Ενθουσιώδεις χειροκρότημα)
 
Επιτρέψτε  μου  να  εκμεταλλευτώ  αυτή  την  ευκαιρία  για  να  αναφέρω  κάτι.  Ξέρετε,  ως 
καλλιεργητές του Ντάφα στην περίοδο της επανόρθωσης του Φα, η ιστορική αποστολή που 
έχετε –αυτή η μεγάλη ευθύνη– είναι πράγματι τεράστια. Αυτό που βρίσκεται ενώπιών σας, 
δεν  είναι  μόνο  προσωπική  καλλιέργεια  ή  η  σωτηρία  λίγων  ανθρώπων.  Ολόκληρη  η 
ανθρωπότητα είναι μπροστά σας, και ο λαός της Κίνας, ειδικότερα. Η κατάσταση θα αλλάξει 
αργότερα, και δεν θα είναι τόσο δύσκολο να [σώσετε τους ανθρώπους τότε]. Αλλά ως έχουν 
σήμερα τα πράγματα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να σωθούν οι Κινέζοι, εξαιρετικά δύσκολο. 
Έτσι έχετε βρει όλων των ειδών τους τρόπους για να το κάνετε - το οποίο σοκάρει τους 
κακούς ανθρώπους και τους γεμίζει φόβο – και αυτό έχει μεγάλη επίδραση στην διευκρίνηση 
της αλήθειας και στην σωτηρία των αισθανόμενων όντων. Τα έχετε πάει καλά σε αυτά τα 
πράγματα, αλλά μερικές φορές είσαστε πολύ βιαστικοί και υπερβολικά ανυπόμονοι.
 
Μπορεί να έχετε ακούσει πρόσφατα ότι το ζήτημα τού να οδηγήσετε το ΚΚΚ σε δίκη θα 
πρέπει να αναβληθεί. Έχω μια σκέψη σχετικά με το θέμα. Σας είπα πριν πολύ καιρό ότι ένας 
μαθητής του Ντάφα ή ένας καλλιεργητής, δεν έχει εχθρούς. Το μόνο πράγμα στο οποίο έχετε  
ρόλο  είναι  στην  διάσωση  των  ανθρώπων,  και  δεν  έχετε  καμία  σχέση  με  τη  χρήση 
ανθρώπινων μέσων και ανθρώπινων αρχών για να τιμωρήσετε ή να εκδώσετε απόφαση για 
τους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα!
 
Αλλά για να σταματήσετε το κακό, τους ανθρώπους που δεν είναι πλέον άξιοι να διασωθούν, 
και  τους  αδιάλλακτους  οπαδούς  του  ΚΚΚ,  ήταν  αναγκαίο  να  οργανώσετε  κάποιες 
δραστηριότητες  και  να κάνετε  κάποια πράγματα.  Ωστόσο, ορισμένα πράγματα πρέπει  να 
γίνουν από μη ασκούμενους,. Συγκεκριμένα, στην κοινωνία, πολλοί άνθρωποι συμμετέχουν 
στο δημοκρατικό κίνημα [της Κίνας] και έχουν συγκροτήσει διάφορες πολιτικές οργανώσεις. 
Έχουν πολιτικές φιλοδοξίες και θέλουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα να εφαρμοστεί 
στην Κίνα. Ό,τι κάνουν, είναι ανθρώπινες υποθέσεις. Αλλά όσον αφορά την αποκάλυψη της 
κακής φύσης του ΚΚΚ, έχουν πράγματι μεγάλο αντίκτυπο.  Σε αυτό το πνεύμα,  τα μέσα 
ενημέρωσης  που  έχουν  ιδρύσει  οι  μαθητές  του  Ντάφα  αποτελούν  μέρος  των  μέσων 
ενημέρωσης της κοινωνίας, και μπορούν, προκειμένου να εκθέσουν την κακία του ΚΚΚ, να 
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παρέχουν εκτεταμένη κάλυψη αυτών των δραστηριοτήτων και να υποστηρίξουν τι κάνουν. 
Βοηθά τον κινεζικό λαό να δει την κακή φύση του κακού ΚΚΚ και, σε κάποιο βαθμό, έχει 
ως αποτέλεσμα τη διάσωση του κινεζικού λαού. Έτσι, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αλλά αν 
κάνουμε τα πράγματα ακριβώς όπως τα κάνουν οι μη ασκούμενοι, ή αν κάνουμε αυτά τα 
πράγματα  άμεσα  ως  μαθητές  του  Ντάφα,  τότε  δεν  είναι  τόσο  κατάλληλο.  Ακόμα,  ο 
Δάσκαλος επιβεβαιώνει τις ιδέες που έχετε σκεφτεί και τις μορφές που έχετε υιοθετήσει - δεν 
είναι λάθος.
 
Όταν έρθει η ώρα, όχι μόνο η ανθρωπότητα θα πρέπει να οδηγήσει αυτούς τους εξαιρετικά 
κακούς ανθρώπους σε δίκη και να τους αντιμετωπίσει αναλόγως, θα είναι επίσης αναγκαίο 
να θεμελιώσει ένα σωστό τρόπο που θα αποφασίζονται τα πράγματα από το νόμο, και σε 
εκείνο το σημείο θα είναι καλό να κάνει αυτά τα πράγματα. Οι μαθητές του Ντάφα μπορούν 
να βοηθήσουν τους μη ασκούμενους να συντονίσουν ορισμένα από τα σωστά ανθρώπινα 
πράγματα που αυτοί κάνουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Η διαδικασία του να τα 
κάνετε αυτά μπορεί να χρησιμεύσει στο να εκτεθεί και να σταματήσει το κακό. Οι άνθρωποι 
που είναι να σωθούν, ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραπεμφθούν σε δίκη. Σκεφθείτε το, ο 
καθένας: πριν αρχίσετε την καλλιέργεια του Ντάφα, πολλοί από εσάς που είστε παρόντες 
εδώ, επίσης, κάποτε ξεγελαστήκατε από εκείνο το κακό κόμμα και γίνατε μέλη του, έτσι 
θέλετε πραγματικά να οδηγήσετε σε δίκη τα μέλη του ΚΚΚ που έχουν ξεγελαστεί από το 
κακό; Πρέπει να καταλάβετε ότι, και αυτοί επίσης, έχουν εξαπατηθεί από το κακό ΚΚΚ, και 
είναι όλα αισθανόμενα όντα που πρέπει να σώσετε. Πρέπει να κάνετε σαφή διάκριση εδώ. 
Μπορείτε μόνο να το κάνετε αυτό [να τους οδηγήσετε σε δίκη] με έναν πολύ μικρό αριθμό 
ανθρώπων, δηλαδή, αυτούς τους εξαιρετικά κακούς. Όπως είπα νωρίτερα, δεν είναι λάθος να 
το κάνετε αυτό, καθώς καταλήγει να τρομάξει και να φοβίσει το κακό, και η μελλοντική 
ανθρωπότητα σίγουρα δεν θα αφήσει εκείνους τους κακούς ανθρώπους να γλιτώσουν [ούτως 
ή άλλως], αλλά λέγοντας το αυτό, μην γίνετε πολύ ανυπόμονοι. Δεν μπορείτε να πάτε και να 
το κάνετε αυτό μόνοι σας. Είστε όλοι ξεκάθαροι γι’ αυτό που μόλις είπα; (Χειροκρότημα)
 
Έλεγα  ότι  δεν  υπάρχει  τίποτα  λάθος  με  το  να  χρησιμοποιήσετε  νομικά  μέσα  για  να 
σταματήσετε τις διώξεις του κακού, αλλά θα πρέπει να είστε ξεκάθαροι όσο αναφορά με το 
πώς να χειριστείτε και πώς να εξετάσετε το ζήτημα. Έτσι το έχω απευθύνει,  και έτσι θα 
πρέπει να το δείτε. Οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους έχετε σκεφτεί να ξηλώσετε το κακό 
είναι  άριστες,  διότι  εκθέτουν  ταυτόχρονα  τη  δίωξη  και  σώζουν  αισθανόμενα  όντα, 
οδηγώντας περισσότερους  ανθρώπους να ξεφύγουν από το κακό και  κάνουν το κακό να 
διαλυθεί, καθώς πραγματοποιεί τη δίωξη. Έχοντας κυβερνηθεί από το ΚΚΚ για δεκαετίες, ο 
κινεζικός λαός σήμερα έχει υποστεί εντελώς πλύση εγκεφάλου. Οι λέξεις που οι άνθρωποι 
της Ηπειρωτικής Κίνας χρησιμοποιούν, ο τρόπος που σκέφτονται, και το πώς βλέπουν τα 
πράγματα είναι γεμάτα με όλα όσα το ΚΚΚ τους έχει ενσταλάξει. Μόνο αφότου οι άνθρωποι 
της Ηπειρωτικής Κίνας έρθουν στις δυτικές κοινωνίες και μείνουν για λίγο συνειδητοποιούν 
το σε τι τους έχει μετατρέψει το ΚΚΚ. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή όλοι γνωρίζουν 
και κατανοούν σε τι τραγική κατάσταση βρίσκεται ο κινεζικός λαός, και κοιτάζοντας πίσω 
[μπορείτε τώρα να δείτε ότι] το ΚΚΚ είναι πραγματικά κακό. Αυτή τη στιγμή, όμως, πολλοί 
Κινέζοι στην Ηπειρωτική Κίνα δεν καταλαβαίνουν ή δεν τα βλέπουν καθόλου αυτά διότι 
έχουν μεγαλώσει συνηθισμένοι σε αυτό. Με αυτά μεγαλώνουν, αρχίζοντας από την πρώτη 
ημέρα, και νομίζουν ότι έτσι είναι πραγματικά οι φυσιολογικές κοινωνίες, και ότι ίσως αυτό 
να είναι απλά η ανθρώπινη κατάσταση. Έτσι, όταν το κακό ΚΚΚ λέει κάτι, κατά βάση ούτε 
καν το σκέφτονται, [λέγοντας στον εαυτό τους], "Ό,τι λέει ότι είναι καλό, πρέπει να είναι 
καλό, και ό,  τι  λέει  ότι  είναι  κακό, πρέπει  να είναι  κακό,  έτσι  όταν λέει  ότι  το Φάλουν 
Γκονγκ είναι κακό, τότε εσείς οι άνθρωποι του Φάλουν Γκονγκ το πιθανότερο είναι να είστε 
όντως έτσι." Δεν ακούνε όταν προσπαθείτε να τους αποσαφηνίσετε τα γεγονότα. Δεδομένης 
αυτής της κατάστασης, τι πρέπει να κάνουμε; Οι μαθητές του Ντάφα έχουν αποστολή να 
τους  σώσουν.  Έτσι  θα  εκθέσουμε  την  πρόστυχη  φύση  του  κακού  Κόμματος,  από  το 
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παρελθόν έως το παρόν, και ως εκ τούτου θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους του κόσμου να 
δουν τι είναι και να αποφασίσουν αν θέλουν να εξακολουθήσουν να πιστεύουν σε ό, τι λέει.  
Η πείρα έχει δείξει ότι όταν οι άνθρωποι γνωρίσουν αυτά τα πράγματα, με το που τους λέμε  
τα γεγονότα πάλι καταλαβαίνουν τα πάντα, και είναι πρόθυμοι να ακούσουν. Αυτό είναι που 
κάνουν τα Εννέα Σχόλια.
 
Κρίνοντας  από  τις  αποσύρσεις  από  το  ΚΚΚ  και  την  αλλαγή  της  κατάστασης  στην 
Ηπειρωτική Κίνα, μπορείτε να δείτε ότι όλα όσα κάνετε έχουν επιφέρει τεράστιες αλλαγές 
στην κατάσταση του κόσμου. Το κακό μπορεί να φαίνεται πολύ ισχυρό, αλλά κάποτε, στο 
παρελθόν  όταν υπήρχαν  δύο μεγάλες  αντιτιθέμενες  δυνάμεις  στον  κόσμο,  το  μπλοκ του 
κακού  κόμματος  ήταν  τόσο  ισχυρό  που  ο  δυτικός  κόσμος  ήταν  αβοήθητος  στην 
αντιμετώπισή του.  Και  όμως,  όταν οι  θεοί  ήθελαν να διαλυθεί,  κατέρρευσε  αμέσως.  Θα 
πάψει να υπάρχει όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο.
 
Το κύριο μέρος των μαθητών του Ντάφα καλλιεργείται και δοκιμάζεται στην Κίνα. Έτσι, θα 
μπορούσε  η  πολιτική  κατάσταση  στην  Κίνα  και  η  ύπαρξη  του  ΚΚΚ  να  είναι  τυχαία; 
Ολόκληρο το  λεγόμενο  σοσιαλιστικό  μέτωπο του κακόβουλου ΚΚΚ έχει  διαλυθεί,  αλλά 
γιατί [το ΚΚΚ] δεν έχει διαλυθεί;  Δεν είναι επειδή οι παλαιές δυνάμεις το σχεδίασαν με 
αυτόν  τον  τρόπο  για  τους  μαθητές  του  Ντάφα;  Έτσι,  όλα  αυτά  δεν  είναι  τυχαία.  Ενώ 
αντιτιθέμεθα στις παλαιές δυνάμεις και δεν δεχόμαστε ή δεν αναγνωρίζουμε αυτή τη δίωξη ή 
οποιαδήποτε από τα πράγματα που μας έχουν επιβάλλει,  αυτά τα πράγματα  όντως έχουν 
καταστροφικές επιπτώσεις. Καθώς εμείς τα αρνούμαστε, βαδίζουμε ένα ευθύ μονοπάτι, ενώ 
την ίδια στιγμή σκεφτόμαστε κάθε δυνατό τρόπο για να σώσουμε όλα τα όντα, να σώσουμε 
τους ανθρώπους του κόσμου, και να σώσουμε τον Κινεζικό λαό.
 
Πολλοί άνθρωποι σήμερα, κυρίως οι Κινέζοι, δεν έχουν απλά υπόβαθρα. Όπως ανέφερα στο 
παρελθόν, πολλοί Κινέζοι ήταν κάποτε βασιλείς των διαφορετικών λαών σε όλο τον κόσμο 
σε  διαφορετικές  εποχές  που  αργότερα  μετενσαρκώθηκαν  στην  Κίνα.  Φυσικά  αυτό  δεν 
περιορίζεται στους βασιλείς  - σχεδόν ολόκληρες βασιλικές αυλές μετενσαρκώθηκαν στην 
Κίνα. Φυσικά, ένας άνθρωπος δεν έχει μόνο το παρελθόν του στον ανθρώπινο κόσμο, έχει 
επίσης μια θέση από όπου εν τέλει προέρχεται, τα οποία είναι και τα δύο εξαιρετικά. Και γι'  
αυτό οι άνθρωποι που πρέπει  να σώσουν οι μαθητές του Ντάφα δεν είναι βεβαίως απλά 
συνηθισμένα όντα.
 
Οι  καλλιεργητές  του  παρελθόντος  μιλούσαν  για  την  διάσωση των αισθανόμενων  όντων, 
αλλά έσωζε κανείς πραγματικά τα αισθανόμενα όντα; Εκτός από τα μεγάλα φωτισμένα όντα 
με Αληθινή Φώτιση, όπως ο Σακιαμούνι και ο Ιησούς, ποιοι έχουν σώσει αισθανόμενα όντα; 
Κανείς δεν έχει. Τα όντα που ο Σακιαμούνι και ο Ιησούς έσωσαν τοποθετήθηκαν σκόπιμα 
εκεί  γι  'αυτούς,  και  αυτά  έθεσαν  πολιτιστικές  βάσεις  στην  ιστορία  για  τον  Ντάφα. 
Ταυτόχρονα, (αυτά που πέρασαν) ήταν μια ένδειξη των προβλημάτων που τα θεϊκά όντα θα 
αντιμετώπιζαν και θα συναντούσαν στην πορεία τους, όπως διαδραματίστηκε στην ιστορία 
για τους σημερινούς ανθρώπους να δουν. Και αυτοί βέβαια ήθελαν να το δω. Αυτό ήταν όλο. 
Αυτό [που τα φωτισμένα όντα] είχαν να αντιμετωπίσουν την εποχή εκείνη ήταν μια καθαρά 
ανθρώπινη  φυλή  στα  αρχικά  της  στάδια,  με  ανθρώπινα  σώματα  αρχικών  σταδίων.  Ενώ 
αντιθέτως  οι  άνθρωποι  που  εσείς  αντιμετωπίζετε  έχουν  ανθρώπινες  εμφανίσεις  και 
ανθρώπινα σώματα, ενώ στην πραγματικότητα τα όντα μέσα σε αυτά δεν είναι πλέον τόσο 
απλά.
 
Τότε τι είδους ανθρώπους σώζει ο Ντάφα; Τι είδους ανθρώπους ξεκινούν να διασώσουν οι 
μαθητές  του  Ντάφα;  Δεν  είναι  απλό  ζήτημα,  σίγουρα.  Γιατί  συμβαίνει  και  εμείς,  που 
διωκόμαστε τόσο σοβαρά, εξακολουθούμε να θέλουμε να σώσουμε αισθανόμενα όντα; Γιατί 
συμβαίνει και εμείς, ενώ βιώνουμε τέτοια ανελέητη δίωξη, εξακολουθούμε να σκεφτόμαστε 
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τους άλλους; [Επειδή] είναι κάτι  που η ιστορία σας έχει αναθέσει  με εμπιστοσύνη, διότι 
αυτοί οι άνθρωποι [που πρόκειται να σώσετε] αντιπροσωπεύουν τεράστιες ομάδες όντων. 
Έτσι, δεν πρόκειται μόνο για ανθρώπους, αλλά έχει να κάνει με την ελπίδα που τα όντα του 
σύμπαντος  σας  έχουν εναποθέσει,  και  στηριζόμενοι  στο γεγονός  ότι  ο  Ντάφα διαδίδεται 
ευρέως σε όλο τον κόσμο σήμερα. Είναι μια προκαθορισμένη ευκαιρία γι 'αυτούς. Έτσι, αν 
τυχόν οποιοδήποτε ον χάσει αυτή την προκαθορισμένη ευκαιρία, ενδεχομένως να την έχει 
χάσει για πάντα.
 
Τα Τρία Βασίλεια φαίνονται να είναι μικρά, και η ανθρώπινη κοινωνία φαίνεται να είναι 
μικροσκοπική όταν καθορίζεται σε σύγκριση με τα υψηλού επιπέδου όντα, και όμως ο τόπος 
αυτός έχει γίνει πράγματι το επίκεντρο της Επανόρθωσης του Φα. Μίλησα στο παρελθόν για 
τον  λόγο που διέδωσα τον  Φα εδώ.  Τότε,  όταν ο  Φα διαδίδεται  εδώ,  θα μπορούσαν τα 
πράγματα όπως το περιβάλλον, τα όντα που έρχονται εδώ, ή οποιοδήποτε από τα πράγματα 
που αντιμετωπίζετε να είναι μόνο απλές υποθέσεις; Απολύτως όχι, αν και αυτά τα πράγματα 
φαίνονται  ότι  δεν  διαφέρουν  από  τα  πράγματα  που  συμβαίνουν  στην  κοινωνία  ή  στις 
προηγούμενες ανθρώπινες καταστάσεις των υποθέσεων.  Ο άνθρωπος είναι ακριβώς αυτό, 
ένα ανθρώπινο ον, και σίγουρα δεν μπορεί να γίνει απλά θείο. Από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα, έχει υπάρξει μια [διαδικασία] δημιουργίας μιας μορφής ύπαρξης όπως αυτής και της 
διαμόρφωσης  των ανθρώπων όπως  είναι  τώρα,  συμπεριλαμβανομένου  των  σκέψεων  των 
ανθρώπων, την συνολική κατάσταση, και τον τρόπο ζωής που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους 
σήμερα. Αυτή είναι η διαδικασία που έχει συμβεί. Και είναι εδώ σε αυτό το περιβάλλον, που 
διαδίδουμε τον Φα, σώζουμε ανθρώπους, και σώζουμε αισθανόμενα όντα. Παρά το γεγονός 
ότι πολλά στοιχεία που ήταν μέρος εκείνης της διαδικασίας τα οποία επέβαλαν σε εμένα και 
τους μαθητές του Ντάφα – δηλαδή, από τους παράγοντες του παλαιού Κόσμου – είναι ακόμα 
δύσκολο για εσάς να διακρίνετε τα πράγματα από τη στιγμή που αναμειγνύονται [με άλλα 
πράγματα].  Απορρίπτουμε  όλους  τους  παλαιούς  κανονισμούς,  και  το  μονοπάτι  που 
παίρνουμε  είναι  το δικό  μας.  Για να μην προκύψουν προβλήματα σε εσάς,  μαθητές  του 
Ντάφα, σας έχω πει συχνά να μελετάτε τον Φα πολύ και να διατηρείτε τις ορθές σας σκέψεις. 
Όταν κάνετε αυτά τα πράγματα, τότε είναι δυνατό για σας να βαδίσετε σωστά το δικό σας 
μονοπάτι και να τα πάτε καλά σε οτιδήποτε πρόκειται να κάνει ένας μαθητής του Ντάφα. 
Όσο απασχολημένοι και να είστε, πρέπει να μελετάτε τον Φα, ό,τι και να γίνει.
 
Όσο για το τι βρίσκεται μπροστά, τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν όλο και πιο γρήγορα.  
Αλλά, όπως έχω αναφέρει διδάσκοντας τον Φα σε σας στο παρελθόν, είτε η αλλαγή στην 
κατάσταση της κοινωνίας είναι αρνητική ή θετική, ή, με άλλα λόγια, αν αυτό που προκύψει  
είναι καλό ή κακό, είναι μια δοκιμασία για τους μαθητές του Ντάφα μας το ίδιο, και δεν είναι 
λόγος να ικανοποιηθείτε. Αν τα πράγματα όντως αλλάξουν προς το καλύτερο, αυτό θα είναι 
ένα  διαφορετικό  είδος  δοκιμασίας  για  εσάς,  και  εσείς  ακόμα  δεν  θα  πρέπει  να 
ικανοποιηθείτε. Με κάθε τρόπο πρέπει να κάνετε αυτό που ένας μαθητής του Ντάφα πρέπει 
να κάνει, διατηρώντας τις ορθές σας σκέψεις.
 
Θα σταματήσω εδώ για σήμερα. Καθώς οι μαθητές του Ντάφα κάνουν πράγματα για τον 
Ντάφα  σήμερα,  ορισμένοι  από  εσάς  είστε  υπεύθυνοι  στο  να  απασχολείστε  με  πολλές 
εργασίες  ταυτόχρονα.  Και  υπάρχουν  πράγματα  που  πρέπει  να  χειριστείτε  στο  σπίτι, 
πράγματα  του  Ντάφα,  πράγματα  σχετιζόμενα  με  την  δουλειά,  και  κοινωνικά  ή  άλλα 
πράγματα, τα οποία όλα σας επιβαρύνουν αρκετά. Το βλέπω αυτό. Αλλά όπως και να' χει,  
έχετε καταφέρει να σκέφτεστε τα πράγματα του Ντάφα ως τα πιο σημαντικά, και σε κρίσιμες 
στιγμές  έχετε  θυμηθεί  ότι  είστε  ένας  μαθητής  του  Ντάφα  και  πρέπει  να  χειριστείτε  τα 
πράγματα  καλά.  Από  αυτή  την  άποψη,  είστε  πραγματικά  καταπληκτικοί.  Εν  πάση 
περιπτώσει, ο Δάσκαλος το βλέπει και το γνωρίζει. Τόσα πολλά χρόνια έχουν περάσει κατά 
τη διάρκεια της ιστορίας, τα Τρία Βασίλεια υπάρχουν εδώ και τόσο καιρό, και τόσα πολλά 
αισθανόμενα όντα έχουν έρθει εδώ κατά την πάροδο του χρόνου, αλλά όλες οι ελπίδες από 
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όλες τις εποχές έχουν εναποτεθεί σε αυτήν την μια στιγμή. Αυτή η στιγμή είναι πολύτιμη 
πέρα από κάθε σύγκριση. Ολοκληρώνοντας το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής καλά είναι  
αυτό που είναι το πιο μεγαλειώδεις. Έτσι, για τον λόγο αυτό, αν και κατά το στάδιο αυτό ο 
χρόνος  σας  είναι  περιορισμένος,  και  είστε  πολύ  κουρασμένοι  και  έχετε  λίγο  χρόνο  για 
ανάπαυση, όταν ο Δάσκαλος βλέπει πόσοι από εσάς έχουν καταφέρει να τα πάνε καλά δεν 
μπορεί παρά να αισθάνεται ικανοποιημένος. Και είναι γι' αυτό τον λόγο που θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω όλους. (Μακρόσυρτο, θερμό χειροκρότημα)
 
Πολλοί άνθρωποι έχουν πει ότι ανακατευόμαστε σε πολιτικές υποθέσεις, και μερικοί μαθητές 
μας που δεν έχουν μελετήσει τον Φα επιμελώς βρίσκονται σε σύγχυση, λέγοντας, «Τα Εννέα 
Σχόλια  δεν  μας  εμπλέκουν  σε  πολιτικά  πράγματα;"  Είναι  για  χάρη  του  Ντάφα  που  η 
ανθρώπινη  κοινωνία  υπάρχει,  και  η  ιστορία  κανονίστηκε  ανάλογα.  Ξέρετε,  μπορούμε να 
ανατρέξουμε στο παράδειγμα των σοφών από την αρχαιότητα, τα μεγάλα φωτισμένα όντα 
της Αληθινής Φώτισης. Πάρτε για παράδειγμα τις πέντε χιλιάδες λέξεις που μετέδωσε ο Λάο 
Τζι:  αν  απλώς  αναλογιστούμε  τα  επιφανειακά,  τα  πιο  προφανή  πράγματα  για  τα  οποία 
μίλησε, είναι κυρίως για το πώς πρέπει να κυβερνά ένας βασιλιάς, πώς να διοικεί τη χώρα, 
και ούτω καθεξής. Αν το δούμε από μια ανθρώπινη σκοπιά, δεν είναι πολιτική; Αλλά, δεν 
είναι  πολιτική.  Θα  μπορούσαμε  βέβαια  να  δούμε  πολλά  ιστορικά  παραδείγματα.  Έχετε 
σκεφτεί το εξής: αυτό που κάνει το κακόβουλο ΚΚΚ είναι οι ενέργειες μιας κακής θρησκείας 
που ενοποιεί εκκλησία και κράτος, και ως εκ τούτου σέρνει ολόκληρο το λαό της Κίνας σε 
πολιτικές υποθέσεις. Όταν βοηθάμε τους ανθρώπους να ξεφύγουν και να δουν μέσα από το 
κακόβουλο ΚΚΚ, δεν βοηθάμε στην πραγματικότητα τους ανθρώπους να ξεφύγουν από την 
πολιτική; (Χειροκρότημα) Η πραγματικότητα είναι ότι ο θεμελιώδης στόχος μας δεν είναι να 
ανατρέψουμε  το  κακόβουλο  ΚΚΚ,  και  δεν  αγωνίζομαι  εναντίον  του  -  δεν  είναι  άξιο! 
(Χειροκρότημα)  Πώς  θα  μπορούσαν  αυτοί  που  είναι  στο  δρόμο  για  την  θεότητα  να 
εμπλακούν σε διαμάχες με τους ανθρώπους; Ακόμη και αν το κακόβουλο ΚΚΚ είναι ένα 
κακό πνεύμα και φαύλος δαίμονας, δεν είναι ακόμα άξιο. Η Επανόρθωση του Φα είναι η 
Επανόρθωση του Φα, και καθώς οι μαθητές του Ντάφα σώζουν όντα, πρέπει να διαλύσουν 
όλα τα κακά πράγματα που παρεμποδίζουν τη σωτηρία των ανθρώπων.
 
Είναι για τον σκοπό της σωτηρίας όλων των όντων και της σωτηρίας των ανθρώπων στον 
κόσμο σήμερα που βοηθάμε τους ανθρώπους να δουν το κακόβουλο ΚΚΚ για αυτό που 
είναι. Φυσικά, όσο και να προσπαθεί το ΚΚΚ να κρύψει το κακό πρόσωπο του κακόβουλου 
κακοποιού  καθεστώτος  του,  μόλις  οι  άνθρωποι  του  κόσμου  καταλάβουν  τί  είναι,  θα 
συνειδητοποιήσουν ότι είναι κακό, και ότι δεν θα συνεργαστούν με αυτό άλλο, επιλέγοντας 
αντ’ αυτού να αποσυρθούν από το Κόμμα. Και τότε είναι που θα παύσει να υπάρχει. Αλλά 
δεν είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε - ο στόχος μας είναι να σώσουμε αισθανόμενα 
όντα. Πολλά πράγματα εδώ στον ανθρώπινο κόσμο, εδώ στην ψευδαίσθηση, είναι δύσκολο 
να τα δούμε για αυτό που είναι, έτσι είναι θέμα του πώς οι άνθρωποι βλέπουν και κατανοούν 
τα πράγματα.
 
Φυσικά, ως μαθητές του Ντάφα – και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους πολλούς μαθητές που 
έχουν μελετήσει τον Φα σταθερά – μπορείτε να το κατανοήσετε αυτό. Κατά τη διάρκεια της 
αποσαφήνισης των γεγονότων, έχετε βρει πολλά παραδείγματα για να το ιστορίσετε αυτό και 
να εξηγήσατε τα πράγματα καλά. Έτσι, το μονοπάτι που έχουμε πάρει δεν ήταν λάθος, και 
είναι απλά ένα θέμα του πώς να πάτε ακόμη καλύτερα. Θα σταματήσω εδώ για σήμερα. Σας 
ευχαριστώ όλους. (Μακρόσυρτο, ζωηρό χειροκρότημα)
 
Ο Δάσκαλος  συνεχίζει  να  ακούει  και  να  βλέπει  τα  καλά πράγματα που  κάνετε.  (Θερμό 
χειροκρότημα)
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