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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  

∆ιδασκαλία του Φα που δόθηκε στο Μανχάταν 

(26 Μαρτίου 2006, Νέα Υόρκη, Ηνωµένες Πολιτείες) 

Λι Χονγκτζί 

 

 
Πάντα έχουµε καλές συγκεντρώσεις στις διασκέψεις του Φα στη Νέα Υόρκη επειδή όλοι ξέρετε ότι 

ο ∆άσκαλος ξοδεύει πολύ χρόνο στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Κάθε απόστολος του Ντάφα 

προσπαθεί όσο καλύτερα µπορεί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει στην πορεία της επικύρωσης 

του Φα, και επειδή αυτό που κάνετε αυτήν την στιγµή συνδέεται στενά µε την καλλιέργειά σας, 

στην ουσία καλλιεργείστε µε αυτόν τον τρόπο. Η µορφή που λαµβάνει η καλλιέργειά σας είναι να 

καλλιεργείστε στη συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία, και οι άνθρωποι στις διάφορες κοινωνικές 

τάξεις ή τα διάφορα επαγγέλµατα µπορούν όλοι να καλλιεργηθούν. Καθώς ανήκετε σε 

διαφορετικές κοινωνίες και κάνετε διάφορα επαγγέλµατα επικυρώνετε τον Φα και σώζετε 

αισθανόµενα όντα σε κάθε γωνιά του κόσµου. Χρησιµοποιείτε αυτήν την παρούσα µορφή 

κοινωνίας για να καλλιεργηθείτε.  

 

Αλλά αυτό το σχήµα καλλιέργειας δεν είναι στην πραγµατικότητα καλλιέργεια µε έναν χαλαρό, 

εύκολο τρόπο στη συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία. Ο ∆άσκαλος σάς έχει πει ότι «ένας Μεγάλος 

Τρόπος δεν έχει µορφή» και από µόνη της αυτή η προσέγγιση καθιστά τον δικό µας διαφορετικό 

από τους τύπους καλλιεργειών που έχουν γίνει στο παρελθόν. Ήδη όλοι το γνωρίζετε αυτό, 

πιστεύω. Αυτή η Γη έχει γίνει το σηµείο εστίασης της Επανόρθωσης του Φα του Κόσµου. Εάν είναι 

έτσι τα πράγµατα, τότε οι ζωές που είναι εδώ –περιλαµβάνοντας ακόµα και την τεράστια γκάµα 

αντικειµένων και πραγµάτων που υπάρχουν σε αυτόν εδώ τον κόσµο– είναι αδύνατο να είναι τόσο 

απλές. Τότε η σηµασία αυτών που κάνετε, είτε όταν σώζετε αισθανόµενα όντα είτε επικυρώνετε 

τον Φα, συµπεριλαµβανοµένης της προσωπικής σας καλλιέργειας, είναι απλά τεράστια. Επειδή οι 

ζωές εδώ σίγουρα δεν είναι πλέον το ίδιο απλές µε αυτές που ζούσαν σε αυτήν την γη αρχικά, µε 

την πλειοψηφία τους τώρα να είναι από τα υψηλά «επίπεδα», είναι ότι πολλά πράγµατα στη 

συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία, περιλαµβανοµένων των µορφών µε τις οποίες πολλά πράγµατα 

εµφανίζονται σε µας, δεν είναι, στην πραγµατικότητα, ούτε αυτά απλά. Εάν αυτό ισχύει, τότε για 

σκεφτείτε το: Το ότι είστε σε κάθε ένα από τα επαγγέλµατα και τις επιχειρήσεις εκεί έξω, το ότι 

βρίσκεστε σε κάθε τµήµα της κοινωνίας, και ότι είστε µέρος από το κάθε ένα κοινωνικό στρώµα 

της κοινωνίας καθώς καλλιεργείστε, πρέπει να έχει µεγαλύτερη σηµασία περιλαµβανοµένη σε 

αυτό. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση, για έναν µαθητή του Ντάφα η προσωπική καλλιέργεια 

εξυπηρετεί απλώς ως ένα βασικό θεµέλιο, ενώ η βοήθεια προς τον ∆άσκαλο, η σωτηρία των 

αισθανόµενων όντων, και η επικύρωση του Φα αποτελεί τον αληθινό σκοπό των µαθητών του 

Ντάφα, και µόνο µέσω αυτών µπορείτε να εκπληρώσετε τους όρκους που κάνατε πριν από την 

αυγή της ιστορίας. Μίλησα για αυτά τα πράγµατα όταν δίδαξα πρόσφατα τον Φα στο Λος 

Άντζελες. Μπορείτε να µπείτε στο ίντερνετ να τα διαβάσετε αν θέλετε.  

 

Σε κάθε περίπτωση, επειδή ως καλλιεργητές γνωρίζετε ότι όλα αυτά που κάνετε στην κοινωνία 

τώρα, συµπεριλαµβανοµένης της προσωπικής σας ζωής, εµπίπτουν στο επίπεδο της καλλιέργειας, 

πρέπει να λάβετε ακόµα πιο σοβαρά όλα αυτά που ξετυλίγονται γύρω σας, και να λάβετε πιο 

σοβαρά αυτήν την άµορφη µορφή καλλιέργειας που κάνετε. Υπέδειξα παλιότερα ότι πρέπει να 

κάνετε τα τρία πράγµατα καλά, δηλ., να στέλνετε ορθές σκέψεις, να µελετάτε τον Φα, και να 

διευκρινίζετε τα γεγονότα για να σώσετε αισθανόµενα όντα. Η διευκρίνιση των γεγονότων είναι 

κάτι που τα έχετε πάει πολύ καλά και έχετε εργαστεί σκληρά. Αλλά φυσικά, υπάρχει και µια µερίδα 

σπουδαστών µας που έχουν παρουσιαστεί να είναι µάλλον αµελείς και όχι τόσο φιλόπονοι πάνω σε 

αυτό. Αισθάνονται σαν είναι απλώς και µόνο κάποια υποχρέωση που πρέπει να τελειώσουν. Όµως 

δεν είναι έτσι. Είναι µόνο ότι η µορφή καλλιέργειας είναι διαφορετική εδώ. Αυτό είναι το µονοπάτι 

που η καλλιέργειά µας έχει πάρει, και µέσω του οποίου, µετά την δηµιουργία του Κόσµου, ένας 

άνθρωπος µπορεί να καλλιεργηθεί πίσω στον ουρανό. Στο παρελθόν, αυτό που κάθε τρόπος 

καλλιέργειας καλλιεργούσε ήταν η κατώτερη ψυχή, και αφότου τερµατιζόταν η ζωή κάποιου, η 
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κύρια ψυχή θα συνέχιζε στον ανθρώπινο κόσµο. Επιπλέον, κάθε µορφή καλλιέργειας και κάθε 

σύστηµα πίστης ήταν στην πραγµατικότητα απλά µία περίπτωση Θεών που εµπλουτίζουν τον 

ανθρώπινο πολιτισµό ώστε να µπορεί να καταλάβει τη θεία και πνευµατική καλλιέργεια. Αυτή 

είναι η πρώτη φορά που έχει δοθεί µία τέτοια ευκαιρία στον άνθρωπο, και αυτός είναι ο απόλυτος 

σκοπός της δηµιουργίας του κόσµου. Και τότε, όταν σκέφτεστε ότι εσείς, από όλους τους απλά 

αµέτρητους, ασύλληπτους αριθµούς αισθανόµενων όντων που υπάρχουν, ήταν να είστε ένας 

απόστολος του Ντάφα, πώς δεν θα µπορούσατε να τα πάτε καλά σε αυτό; Ακολουθήστε τις 

απαιτήσεις του Ντάφα, και εκπληρώστε τους όρκους που κάνατε πριν από την αυγή της ιστορίας. Η 

επικύρωση του Φα και η διάσωση των αισθανόµενων όντων εξωτερικά µοιάζουν ακριβώς όπως τα 

πράγµατα που συµβαίνουν στην συνηθισµένη κοινωνία. Όµως αυτό που κάνετε σε αυτήν την 

περίπτωση είναι αληθινή καλλιέργεια. Ο στόχος πίσω από αυτό είναι διαφορετικός από αυτόν πίσω 

από τις ενέργειες των συνηθισµένων ανθρώπων. Αυτό που οι συνηθισµένοι άνθρωποι θέλουν να 

κερδίσουν είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που εσείς θέλετε. Αυτό που οι καλλιεργητές 

επιδιώκουν είναι να ανυψώσουν τα επίπεδά τους, να εκπληρώσουν τους όρκους τους, και να 

επιτύχουν τελικά την Ολοκλήρωση. Ο στόχος είναι απολύτως διαφορετικός.  

 

Έχω πει επίσης ότι στην κοινωνία θα µπορούσε να υιοθετηθεί οποιαδήποτε µορφή για καλλιέργεια. 

Εάν δεν προέβαλα αυτήν την µορφή καλλιέργειας σε ολόκληρη, την ευρύτερη κοινωνία και σε 

κάθε ένα από τα πολλά επαγγέλµατά της όπως και σε κάθε µορφή κοινωνίας, και εάν απλά 

αξιοποιούσα µόνο µια µορφή ή χρησιµοποιούσα τις παλαιότερες µορφές θρησκευτικής 

καλλιέργειας, τότε αυτό θα σήµαινε ότι θα υπήρχε µόνο ένα µονοπάτι, δηλαδή για να λάβετε την 

τήβεννο. Έτσι, µία θα ήταν η µορφή που θα είχε επισυναφθεί στην καλλιέργειά µας. Αλλά αυτό δεν 

θα ήταν σε θέση να ικανοποιήσει τις τεράστιες απαιτήσεις του Ντάφα του Κόσµου ή της 

Επανόρθωσης του Φα του Κόσµου. Εάν το είχαµε κάνει έτσι, τότε πώς τα αισθανόµενα όντα που 

κατοικούν σε κάθε απόµακρη γωνιά του Κόσµου θα είχαν σωθεί; Ο Ντάφα δεν θα µπορούσε να 

έχει διαδοθεί σε όλον αυτόν τον κόσµο γρήγορα, επειδή υπάρχουν χρονικοί περιορισµοί στην 

Επανόρθωση του Φα. Τότε αυτό γίνεται ζήτηµα των αποστόλων του Ντάφα να υπολογίσουν πώς 

θα χρησιµοποιήσουν καλύτερα αυτήν την µορφή που έχουµε, και αυτό ισοδυναµεί µε το να 

περπατήσετε αυτήν την πορεία καλλιέργειας καλά. Με έναν Μεγάλο Τρόπο που δεν έχει µορφή, το 

κάθε περιβάλλον παρέχει στους µαθητές του Ντάφα ένα µέρος για καλλιέργεια. Σε κάθε ένα από 

αυτά, ένα άτοµο µπορεί να καλλιεργηθεί. Η καλλιέργεια που κάνετε σήµερα δεν είναι ο τύπος των 

υποδεέστερων-µονοπατιών που µεταδόθηκαν στον άνθρωπο ως µέρος του πολιτισµού από 

φωτισµένα όντα, όπως ήταν στο παρελθόν. Αντίθετα, το δικό µας διαδίδεται σε όλη την ανθρώπινη 

κοινωνία και ενώπιον σας και σας επιτρέπει να επιλέξετε να καλλιεργηθείτε µε τη µορφή που σάς 

ταιριάζει καλύτερα. Αν και είναι βολικό αυτό, την ίδια στιγµή, σηµαίνει ότι είναι και πολύ δύσκολο 

για τους ανθρώπους να δουν κάποιους άλλους ως αναφορά, εκτός από τα θέµατα επιµέλειας. Αυτό 

είναι κάτι που ο Ντάφα εγκαινιάζει αποκλειστικά για εσάς, και αυτό είναι πρωτοφανές. Έτσι αυτό 

είναι ένα µονοπάτι που εσείς οι ίδιοι πρέπει να φωτίσετε και να το περπατήσετε από µόνοι σας. Η 

ευθύνη που αναλαµβάνετε είναι απλά τεράστια, αν και η µορφή που παίρνουν τα πράγµατα, 

συνολικά φαίνεται συνηθισµένη. Για τους καλλιεργητές του παρελθόντος πάντα υπήρχε µόνο µία 

προσέγγιση, δηλαδή, να πάνε στα βουνά και να γίνουν ασκητές, φεύγοντας µακριά από την 

οικογένειά τους. Κάποιος έπρεπε να ξυρίσει το κεφάλι του, εάν γινόταν βουδιστής µοναχός ή, στο 

χριστιανικό ή καθολικό πλαίσιο, να γίνει µοναχός ή µοναχή, ή ενδεχοµένως ιερέας. Ακόµα και για 

µια θρησκεία που ασκούνταν από ένα ολόκληρο έθνος, θα υπήρχαν πολύ αυστηροί κανονισµοί. 

Όµως, τίποτα από αυτά δεν θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως µέθοδος καλλιέργειας για τους 

αποστόλους του Ντάφα. Η µέθοδος που η καλλιέργεια των σπουδαστών του Ντάφα υιοθετεί είναι 

άµορφη, µε όλη την συνηθισµένη κοινωνία, στην πραγµατικότητα, να χρησιµεύει ως µορφή για την 

καλλιέργειά σας. Κάθε µία από τις πορείες σας είναι διαφορετική. Οι εργασίες σας είναι 

διαφορετικές, οι τόποι στους οποίους ζείτε είναι διαφορετικοί, οι οικογένειές σας είναι η κάθε µία 

διαφορετική, και το ίδιο συµβαίνει µε τις αντίστοιχες κοινωνικές τάξεις σας, µαζί µε αυτά που 

περνάτε. Και, στην πραγµατικότητα υπάρχει πολύ περισσότερο από αυτό. Εάν η εκτεταµένη 

σηµασία αυτού που είναι πίσω από αυτό είναι πραγµατικά τεράστια, τότε η ευθύνη που επωµίζεστε 

είναι αναλόγως τεράστια. Κάθε σπουδαστής του Ντάφα επωµίζεται στην πραγµατικότητα την 

ευθύνη για ένα τεράστιο Κοσµικό σύστηµα, και εάν πρόκειται να σώσετε τα αµέτρητα 

αισθανόµενα όντα ενός τέτοιου τεράστιου συστήµατος, τότε όχι µόνο η ευθύνη είναι τεράστια, 
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αλλά γίνεται και πολύ κρίσιµο το να περπατάτε την πορεία σας σωστά. Τα όντα που µπορούν να 

σωθούν θα εναρµονιστούν µε καλοκάγαθο τρόπο, θα καθαριστούν, και θα επιδιορθωθούν από την 

Επανόρθωση του Φα. Στα διαφόρων ειδών υλικά πράγµατα εκεί, που µπορούν να κρατηθούν, θα 

αφαιρεθούν οι µη-αγνές ουσίες τους καθώς θα καθαρίζονται, µε αυτό που θα αποµείνει να είναι 

καθαρό. Γιατί αυτό είναι αυτό που η Επανόρθωση του Φα ολόκληρου του Κόσµου απαιτεί. Και 

στην πραγµατικότητα, αυτό είναι κάτι που επηρεάζετε ενεργά καθώς προχωράτε στην καλλιέργειά 

σας. Τι σηµαίνει για τους αποστόλους του Ντάφα, να έχουν αυτήν την εξαιρετική µορφή 

καλλιέργειας µαζί µε την ευθύνη που την συνοδεύει, και να έχουν έναν Φα τόσο γιγάντιο που είναι 

για την Επανόρθωση του Φα σε µια Κοσµική κλίµακα; Σηµαίνει ότι η ευθύνη είναι εκπληκτικά 

µεγάλη, διότι αυτό είναι επίσης το ιερό πεπρωµένο που σχηµατίσατε προτού καν να αρχίσει η 

ιστορία, και σφυρηλατεί την ιερή αρετή που µία ηµέρα αναµένει ένα Μεγάλο Ον. Έτσι, πώς θα 

λειτουργούσε εάν δεν θα µπορούσατε να κατορθώσετε να τα πάτε καλά; Μπορείτε απλώς και µόνο 

να φανταστείτε ποιος βαθµός ουράνιας τάξης σάς αναµένει αφότου καλλιεργηθείτε στην 

Ολοκλήρωση. Γι’ αυτό οι απαιτήσεις από εσάς στη διαδικασία της καλλιέργειας είναι υψηλές. Και 

µε αυτές τις υψηλές απαιτήσεις, δεν υπάρχει κανένα εξωτερικό πράγµα µε οποιοδήποτε είδος 

µορφής που να σας περιορίζει. Όποια επίβλεψη υπάρχει, γίνεται αόριστα στη συνηθισµένη 

κοινωνία. Το µόνο που έχουµε είναι ο Φα.  

 

Το να έχουµε µια χαλαρή προσέγγιση για την καλλιέργεια στη συνηθισµένη κοινωνία, µπορεί να 

εµφανίζεται χαλαρή, αλλά για σκεφτείτε το: τα πρότυπα που απαιτείται από εσάς να ικανοποιήσετε 

–το να έχετε ορθές σκέψεις και ορθές πράξεις καθώς εξασκείτε την καλλιέργειά σας– είναι στην 

πραγµατικότητα πολύ αυστηρά, διότι όλα αυτά στηρίζονται στην θέλησή σας όσον αφορά τον Φα, 

να καλλιεργηθείτε αληθινά και γνήσια. Εδώ εν µέσω του καθηµερινού κόσµου, το να περπατήσετε 

την πορεία σας σωστά και να υπερβείτε τους συνηθισµένους ανθρώπους καθώς µπαίνετε σε αυτό 

το περίπλοκο περιβάλλον, όλο εξαρτάται από εσάς. Για παράδειγµα, όλα αυτά που οι συνηθισµένοι 

άνθρωποι επιδιώκουν, όλα αυτά που οι συνηθισµένοι άνθρωποι θέλουν να κερδίσουν, όλα αυτά για 

τα οποία οι συνηθισµένοι άνθρωποι ενεργούν, και πάει λέγοντας, είναι όλα αυτά τα οποία εσείς 

πρέπει να αποµακρύνετε µε την καλλιέργεια. Αλλά, επειδή ακόµα χρειάζεται να παραµένετε µεταξύ 

των συνηθισµένων ανθρώπων µέχρι η καλλιέργειά σας να φθάσει την Ολοκλήρωση, πρέπει να 

φθάσετε σε µια κατάσταση κατά την οποία µπορεί να έχετε αυτά τα πράγµατα αλλά δεν έχετε 

καµία επιθυµία για αυτά, [µία κατάσταση] κατά την οποία θα µπορείτε να κάνετε αυτά τα 

πράγµατα αλλά χωρίς προσκόλληση. Ή βλέποντάς το από µία άλλη προοπτική, όλα αυτά τα 

πράγµατα που οι συνηθισµένοι άνθρωποι κάνουν χρησιµεύουν στο να δίνουν σε εσάς ένα 

περιβάλλον καλλιέργειας. Τέτοια είναι η πορεία που προχωράτε. Σε µία τέτοια πορεία, το 

πρόβληµα που τείνει να εµφανίζεται πιο έντονα είναι ότι χαλαρώνετε πολύ και επιστρέφετε στους 

συνηθισµένους τρόπους. Και αυτό είναι ιδιαίτερα έτσι στην περίοδο της επικύρωσης του Φα, όπου 

είστε ακόµα πιο επιρρεπείς να αποθαρρυνθείτε όταν βρίσκεστε αντιµέτωποι µε τόση πολλή πίεση 

και δοκιµασίες κάθε είδους. Όµως εσείς σε τελική ανάλυση είστε απόστολοι του Ντάφα που 

έκαναν όρκους από πολύ παλιά, και οι ζωές σας συνυπάρχουν µε τον Ντάφα. Με έναν τόσο 

τεράστιο Φα εδώ, ο Φα θα είναι µαζί σας όταν οι σκέψεις σας θα είναι ορθές, και αυτή είναι η 

µέγιστη εξασφάλιση. Αλλά από την άλλη, εάν οι ορθές σκέψεις σας είναι ανεπαρκείς και όχι 

σύµφωνα µε τον Φα, θα αποκοπείτε από την δύναµη του Φα, και θα σας φανεί πως είστε µόνος και 

δεν έχετε καµία βοήθεια. Ωστόσο και αν τα πράγµατα που κάνετε είναι πράγµατα του Ντάφα, 

πρέπει ακόµα να συµβαδίζετε µε τον Φα, ειδάλλως η δύναµη του Φα δεν θα είναι εκεί. Αυτή τη 

στιγµή, τα πηγαίνετε περίφηµα γενικά. Αλλά, η καλλιέργεια είναι και µια διαδικασία αποβολής, 

φυσικά, και έτσι εκείνοι που δεν θα «πιάσουν την  βάση» σίγουρα θα πεταχτούν έξω κατά τη 

διαδροµή. Αυτό είναι φυσιολογικό. Συνολικά, οι απόστολοι του Ντάφα τα πάνε εξαίσια, και καθώς 

έχετε προχωρήσει σταθερά, η πλειοψηφία τα έχει καταφέρει. Φυσικά, υπάρχουν και εκείνοι που 

έχουν µείνει πίσω, όπως υπάρχουν και εκείνοι που ξεκινούν ξανά και καλύπτουν την διαφορά. Και 

αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι αυτό που µπορεί να ειδωθεί σε αυτήν τη διαδικασία 

καλλιέργειας. Και όσο δεν έχουν τελειώσει τα πράγµατα αυτό είναι, για τους καλλιεργητές όπως 

επίσης και για τα αισθανόµενα όντα, µια µεγάλη ευκαιρία.  

 

Γι’ αυτό λέω ότι παρά το γεγονός ότι, µε αυτήν την χαλαρωµένη προσέγγιση στην καλλιέργεια, 

φαίνεται να µην υπάρχει κανένας κανονισµός, καµία εντολή, κανένα σύστηµα κανόνων, και 
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κανένας που να σας κρατά σε πειθαρχεία, οι απαιτήσεις στην πραγµατικότητα είναι εξαιρετικά 

υψηλές, διότι εσείς οι ίδιοι πρέπει να πειθαρχείτε τους εαυτούς σας και εσείς οι ίδιοι από µόνοι σας 

να φθάσετε τα πρότυπα. Αλλά, ακριβώς επειδή η ευθύνη είναι τεράστια και η θέση στην οποία θα 

καλλιεργηθείτε θα είναι υψηλή, θα ήταν αδύνατο ενδεχοµένως να µην υπάρχει ένας διάβολος τόσο 

τερατώδης στην ανθρώπινη κοινωνία ώστε να δηµιουργεί άµεσα πρόβληµα για εσάς. Να ο λόγος 

που οι παλαιές δυνάµεις δηµιούργησαν το κακό ΚΚΚ – για να δουν εάν θα µπορούσατε ακόµα να 

καλλιεργηθείτε την ώρα που διώκεστε. Εάν θα µπορούσατε να προχωρήσετε κατευθείαν πάνω, θα 

σας αναγνώριζαν, και εάν δεν θα µπορούσατε, θα σήµαινε ότι δεν ήσασταν καλός. Φυσικά, εγώ δεν 

τα αναγνωρίζω αυτά. Αλλά, έχουν προχωρήσει µε αυτόν τον τρόπο, και έχουν πράγµατι γίνει η 

αιτία για µερικούς ανθρώπους να χάσουν όλες τις ορθές σκέψεις τους και να πέσουν στην παγίδα 

τους.  

 

Ένα άλλο πράγµα είναι ότι οι προκλήσεις που έρχονται στην επιφάνεια στην πραγµατική, 

καθηµερινή σας ζωή είναι ευκαιρίες καλλιέργειας που δηµιουργούνται για εσάς και που παρέχονται 

σε εσάς καθώς οι ανθρώπινες προσκολλήσεις σας δελεάζονται και επηρεάζονται από το προσωπικό 

κέρδος σε αυτήν την κοσµική κοινωνία. Αυτό είναι πραγµατικά το δυσκολότερο. Αυτό είναι 

ακριβώς γιατί κανένας στο παρελθόν δεν είχε τολµήσει να καλλιεργηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. 

Αυτός που επιθυµούσε να καλλιεργηθεί θα άφηνε την οικογένεια και το σπίτι του και θα 

προσπαθούσε να φύγει από τα εγκόσµια. Με αυτόν τον τρόπο – ελεύθερος από την παρέµβαση του 

καθηµερινού κόσµου– θα µπορούσε να είναι γαλήνιος και ήρεµος. ∆εν θα αντιµετώπιζε ενοχλητικά 

πράγµατα, ούτε θα συναντούσε αυτά τα πράγµατα που υπάρχουν στην κοσµική κοινωνία και που 

έχουν να κάνουν µε το προσωπικό κέρδος ή που ανακατώνουν τα ανθρώπινα συναισθήµατα. 

Εποµένως για έναν καλλιεργητή, οποιαδήποτε κι αν ήταν η µέθοδος µε την οποία αυτός 

καλλιεργούταν, το επίπεδό του, κατά γενική οµολογία, θα περιοριζόταν, και το επίπεδο στο οποίο 

θα είχε καλλιεργηθεί δεν θα ήταν τόσο υψηλό. Αυτό επειδή είχε τους συγκεκριµένους, 

καθορισµένους κανόνες. Απέφευγε τα αντίξοα περιβάλλοντα και τις συγκρούσεις. Στην περίπτωσή 

σας όµως, οι συγκρούσεις και οι πραγµατικότητες της κοινωνίας που µπορεί να σας ταλαντεύσουν 

αντιµετωπίζονται κατά πρόσωπο, όπως ακριβώς και όλες οι διάφορες προκλήσεις που τίθενται από 

το προσωπικό κέρδος και την ανθρώπινη προσκόλληση. Έτσι µπορεί να ειπωθεί ότι τίποτα δεν 

είναι δυσκολότερο από την καλλιέργεια στον ανθρώπινο κόσµο. ∆εν υπάρχει µέθοδος καλλιέργειας 

πιο σκληρή.  

 

Θέλω να ακούσετε προσεκτικά, τώρα. Οι άνθρωποι συνήθιζαν να µιλούν για αυτό ή εκείνο το είδος 

καλλιέργειας που είναι δύσκολο, την καλλιέργεια για δεκαετίες, για µια ολόκληρη ζωή, ή ακόµα 

και πολλές ζωές. Αλλά στην πραγµατικότητα η διάρκεια τραβούσε σε τέτοιο µάκρος επειδή 

αποτύγχαναν να αντιµετωπίσουν άµεσα τον πειρασµό και οι δοκιµασίες τους δεν ήταν τόσο 

τεράστιες. Με την καλλιέργεια που κάνετε τώρα, δεν υπάρχουν καθόλου ορατές απαιτήσεις ή 

περιορισµοί από την άποψη της µορφής καλλιέργειας. Ωστόσο, καλλιεργούµενοι σε αυτήν την 

κοσµική κοινωνία, αντιµετωπίζετε τους πειρασµούς σε πολλά µέτωπα, και σε κάθε στιγµή και σε 

κάθε περιστατικό υπάρχει το ζήτηµα τού εάν κρίνεστε ικανός. Γι’ αυτό λέω ότι µόνο όταν κάποιος 

περνά από όλο αυτό, αυτός είναι αληθινά εξαιρετικός. Κανένας δεν κατόρθωσε να καλλιεργηθεί 

έτσι στην ιστορία, και κανένας δεν έχει προσπαθήσει τόσο πολύ. Ούτε οι Θεοί κατηύθυναν τους 

ανθρώπους να δοκιµάσουν αυτήν την προσέγγιση. Επιπλέον, ο κόσµος γύρω σας είναι απίστευτα 

βρωµερός, και ακόµα υπάρχει και η δίωξη από το Κακό και η πίεση τροµακτικών περιστάσεων.  

 

Γιατί λέω ότι οι απαιτήσεις για την Ολοκλήρωση ενός αποστόλου του Ντάφα είναι υψηλές; Ή ότι η 

ευθύνη που επωµίζεται είναι µεγάλη; Αυτό είναι το γιατί. Και µαζί µε αυτό, καθώς καλλιεργείστε 

σε ένα περιβάλλον όπως αυτό, θα υπάρξει ένας µεγάλος αριθµός σπουδαστών των οποίων η 

κατάσταση είναι τέτοια που καλλιεργούνται σε µια κατάσταση άγνοιας [της αληθινής εικόνας των 

πραγµάτων]. Την ίδια στιγµή υπάρχουν σπουδαστές που µπορεί, ως ένα ορισµένο βαθµό, ή ενώ 

είναι σε διαφορετικές καταστάσεις, ή οπτικά, να έρχονται σε κάποιου είδους επαφή µε πράγµατα 

από άλλες διαστάσεις. Η πορεία κάθε σπουδαστή είναι διαφορετική, και το ίδιο συµβαίνει µε την 

κατάσταση κάθε σπουδαστή. Στην πραγµατικότητα, οτιδήποτε µπορεί να ξέρετε είναι ακόµα 

εξαιρετικά περιορισµένο, αφού τις θαυµάσιες σκηνές της Επανόρθωσης του Φα του Κόσµου καθώς 

επίσης και τις θαυµάσιες θέες των σωµάτων των αποστόλων του Ντάφα που µετασχηµατίζονται 
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µέσω της καλλιέργειας κατά την Επανόρθωση του Φα είναι πολύ δύσκολο για εσάς να τις δείτε. 

Αυτή η µορφή άγνοιας είναι από µόνη της µια µεγάλη πρόκληση για τους σπουδαστές µας. Εάν 

καλλιεργούσασταν σε µια θρησκεία, και είχατε υιοθετήσει οποιαδήποτε από εκείνα τα σχήµατα 

καλλιέργειας που απαιτούν από κάποιον να αποφύγει τον καθηµερινό κόσµο, δεν θα έµοιαζε 

καθόλου µε τον τρόπο καλλιέργειας που οι σηµερινοί απόστολοι του Ντάφα έχουν. Σε εκείνους 

τους περασµένους, οι ακόλουθοι ήταν σε θέση να ξεκλειδώσουν τις υπερφυσικές δυνάµεις τους 

στον έναν ή τον άλλο βαθµό, και το να κατέχουν εκείνες τις µαγικές δυνάµεις ήταν ένας τρόπος να 

κεντριστεί ο ακόλουθος να επιµείνει. Όµως πολλοί απόστολοι του Ντάφα δεν µπορούν να 

αντιληφθούν τον µετασχηµατισµό τους, ούτε την επιτυχία όλων αυτών που έχουν κάνει, εξ αιτίας 

της κακής παρέµβασης από τις παλαιές δυνάµεις που οδηγεί τους σπουδαστές µας να υποβάλλονται 

στις πιο απαιτητικές καταστάσεις καλλιέργειας. Έτσι κάτω από αυτές τις συνθήκες, ένας θα πρέπει 

ακόµα να είναι αυστηρός µε τον εαυτό του και να βαδίζει το µονοπάτι του καλά. Όταν είστε σε 

θέση να προχωράτε προς τα εµπρός και να επικυρώνετε τον Φα ενώ διώκεστε από το κακόβουλο 

ΚΚΚ, όταν είστε σε θέση να είστε ακόµα σταθεροί ακόµη και όταν αντιµετωπίζετε πίεση και η ζωή 

σας τίθεται σε κίνδυνο, όταν βρίσκεστε αντιµέτωποι µε πολλούς ανθρώπους σε αυτόν τον κόσµο 

που δεν καταλαβαίνουν την αλήθεια και είναι παραπλανηµένοι, και όταν υποβάλλεστε στην πίεση 

να ακούτε όλα τα είδη παρατηρήσεων από τους ανθρώπους σε αυτόν τον κόσµο  – δεν είστε απλά 

εξαιρετικοί; Είστε αληθινά καταπληκτικοί. Όποιος µπορεί να κατορθώσει να καλλιεργηθεί κάτω 

από τέτοιες συνθήκες πρέπει να επιτύχει την Ολοκλήρωση, και πρέπει να έχει µια πολύ υψηλή 

ουράνια τάξη, γιατί στην ιστορία δεν υπήρξε ποτέ κάτι τόσο τεράστια προκλητικό. Κανένας δεν 

ήταν τόσο τολµηρός να δοκιµάσει αυτό το είδος πορείας. (Χειροκρότηµα)  

 

Τίποτα σηµαντικό που συµβαίνει στην ανθρώπινη κοινωνία δεν είναι κατά τύχη. Κοιτάζοντάς το 

από µέσα, ένας άνθρωπος κάνει κάτι όταν θέλει. Αλλά στην πραγµατικότητα, δεν είναι αυτός που 

το κάνει αυτό. Εάν δεν ήταν οι παράγοντες των Θεών στο παρασκήνιο, οι άνθρωποι πραγµατικά 

δεν θα ήταν σε θέση να κάνουν τίποτα. Και αυτό ισχύει για όλα στη σηµερινή κοινωνία. Για 

παράδειγµα, όταν µια µεγάλη εταιρία σε αυτόν τον κόσµο τείνει να αναπτυχθεί έτσι, ή όταν ένας 

άνθρωπος είναι σε θέση να δηµιουργήσει κάτι µέσω της επιστηµονικής έρευνας, ή ο τρόπος µε τον 

οποίο η κοινωνία λειτουργεί, η κατάσταση στην οποία τα ανθρώπινα όντα υπάρχουν – τίποτα από 

αυτά δεν είναι τόσο απλό. Ιδιαίτερα όταν κάποιο γεγονός είναι σε θέση να επηρεάσει τη µορφή της 

κοινωνίας, µπορείτε να είστε βέβαιοι ότι είναι οι παράγοντες των Θεών που «εργάζονται» στο 

παρασκήνιο. Φυσικά, σας έχω πει παλιότερα ότι ένα µεγάλο µέρος από αυτό που ξετυλίγεται στην 

ανθρώπινη κοινωνία συνδέεται άµεσα µε την Επανόρθωση του Φα. Σκεφτείτε το ήρεµα, και θα 

δείτε ότι κάθε έθνος που δηµιουργήθηκε, ότι καθετί που συµβαίνει σε ολόκληρο αυτόν τον κόσµο, 

ότι ακόµη και η ισορροπία δυνάµεων µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων σήµερα, όπως και το πόσα 

πράγµατα είναι περιπλεγµένα ανάµεσα – όλα αυτά συνδέονται άµεσα µε την σηµερινή 

Επανόρθωση του Φα και µε την επικύρωση του Φα των αποστόλων του Ντάφα. Κι όµως καθώς οι 

απόστολοι του Ντάφα πηγαίνουν να διευκρινίσουν τα γεγονότα και να εκθέσουν την κακή δίωξη 

του αχρείου ΚΚΚ, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι πρόθυµοι να ακούσουν και που φτάνουν 

ακόµη να δικαιολογούν την κατάσταση χρησιµοποιώντας τα πράγµατα που το κακό CCP εµπότισε 

σε αυτούς. Αλλά τίποτα από αυτά δεν είναι σύµπτωση. Σκεφτείτε το, δεν συµβαίνουν αυτά τα κακά 

πράγµατα επειδή οι παλαιές δυνάµεις του Κόσµου τα ελέγχουν; Οι παλαιές δυνάµεις δεν θέλουν να 

χρησιµοποιήσουν τις ιδέες και τις αντιλήψεις τους για να κατευθύνουν την πορεία της 

Επανόρθωσης του Φα και της καλλιέργειας των σπουδαστών του Ντάφα; Εφόσον η Επανόρθωση 

του Φα έχει επιπτώσεις σε κάθε ον στον Κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων των παλαιών δυνάµεων, θα 

µπορούσε αυτός που δεν είναι καθαρός, ή αρκετά καθαρός, να το καταλάβει αυτό; Οι σκέψεις που 

έχει ένα ον στα υψηλά επίπεδα θα παραγάγουν µια επίδραση στα πεδία πιο κάτω. Όταν ένα 

συνηθισµένο άτοµο σχηµατίζει µια ιδέα στο κεφάλι του, αυτό δεν ασκεί καµία επίδραση στους 

άλλους, αν και θα έχει επίδραση σε αυτόν τον ίδιο µέχρι ενός ορισµένου ή άλλου βαθµού. Αλλά 

στην περίπτωση ενός όντος υψηλού επιπέδου, και µόνο µία σκέψη έχει επιπτώσεις σε όλα τα 

αισθανόµενα όντα στα πλαίσια του σύµπαντός του. Και µε ένα ον ενός ακόµα υψηλότερου 

επιπέδου, µία σκέψη θα έχει αντηχήσεις σε ένα ολόκληρο σύµπαν τεράστιου πεδίου. Τέτοια όντα 

δεν θα έκαναν, φυσικά, άµεσα, επιβλαβή πράγµατα στα αισθανόµενα όντα στα πεδία κάτω από 

αυτούς, αλλά εκείνη η µία σκέψη τους συµφωνεί ακριβώς µε τις επιθυµίες των σάπιων δαιµόνων 

στα πεδία πιο κάτω, και είναι µόνο όταν οι σάπιοι δαίµονες έχουν µια υποστήριξη όπως αυτήν που 
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τολµούν να διώξουν τους αποστόλους του Ντάφα τόσο άγρια. Έτσι, εάν στην Επανόρθωση του Φα 

θέλουν να διατηρήσουν την δίωξη, να κρατούν ναρκωµένους τους ανθρώπους του κόσµου, ή να 

κάνουν τους ανθρώπους να µην πολυενδιαφέρονται για τη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ, αυτά είναι 

εύκολα για αυτούς. Θέλουν να αποτρέψουν τους ανθρώπους από το να µάθουν την αληθινή εικόνα 

της δίωξης του Φάλουν Γκονγκ. Το κίνητρό τους για την διατήρηση της δίωξης είναι υποθετικά για 

να «εξετάσουν» τους σπουδαστές του Ντάφα, και για να το κάνουν αυτό, πρέπει να συνεχίσουν να 

διατηρούν το κλίµα του τρόµου. Το κάνουν αυτό επειδή υπάρχει ακόµα µια µερίδα των αποστόλων 

του Ντάφα µας που έχουν αποτύχει να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες και που δεν έχουν 

καλλιεργηθεί αρκετά καλά. Υπάρχει µια άλλη µερίδα που έχουν περπατήσει προς τα εµπρός ο ένας 

µετά τον άλλον και υπάρχει µια µερίδα αισθανόµενων όντων που πρέπει ακόµα να σωθούν. Αυτές 

οι ανεπάρκειες µεταξύ των σπουδαστών µας τους έχουν δώσει κάτι να πιαστούν, και είναι αυτό που 

τις έχει ενθαρρύνει να ενεργούν τόσο επιπόλαια. Στα λόγια, δεν θα δίσταζαν να θυσιάσουν τις ζωές 

τους για χάρη της Επανόρθωσης του Φα. Αλλά, στην πραγµατικότητα, δεν διστάζουν να κάνουν 

οτιδήποτε για χάρη της επίτευξης των δικών τους στόχων, και αυτό έχει υποβάλλει την 

Επανόρθωση του Φα σε µια τεράστια δοκιµασία, και έχει ακόµα επηρεάσει και την πορεία της.  

 

Αυτό σηµαίνει, ότι τίποτα που συναντάτε κατά τη διάσωση των αισθανόµενων όντων και την 

επικύρωση του Φα δεν είναι συµπτωµατικό. Τίποτα δεν είναι τόσο απλό, είτε κάτι φαίνεται 

δευτερεύον και το τι σκέψεις έχει κάποιος, είτε η ποικιλία των ανθρώπων και των πραγµάτων που 

συναντάτε όταν διευκρινίζετε την αλήθεια. Αλλά, είναι µόνο αποδεκτό όταν χειρίζεστε τα 

πράγµατα µε έλεος στην καρδιά σας. Μην ενοχλείστε όταν οι άνθρωποι έχουν µια ορισµένη 

τοποθέτηση ή παρανοήσεις. Όταν ενεργείτε µόνο για να σώσετε τον άνθρωπο, για να σωθούν τα 

αισθανόµενα όντα, τότε νοµίζω ότι ο αντίκτυπος από αυτό µπορεί να τα αλλάξει όλα. Εάν, ωστόσο, 

καθώς διευκρινίζετε την αλήθεια το µυαλό σας επηρεάζεται από συνηθισµένες ανθρώπινες 

προσκολλήσεις, τότε δεν θα είστε σε θέση να επιτύχετε τίποτα. Όταν στη διευκρίνισή σας της 

αλήθειας συναντάτε συνηθισµένους ανθρώπους, που έχουν ακούσει και πιστέψει τα ψέµατα και την 

προπαγάνδα που διαδίδονται εξ αρχής από το κακό ΚΚΚ µέσω των µέσων του, να έχουν 

εσφαλµένες εκτιµήσεις για τους αποστόλους του Ντάφα, να είναι σκληροί προς εσάς, ή να µην 

θέλουν να σας ακούσουν, τότε, εάν τα συναισθήµατά σας ανακατευτούν από αυτούς, και 

αισθάνεστε παρεξηγηµένοι, αναστατωµένοι, και ίσως ακόµη και ότι όλα αυτά δεν είναι λογικά, 

τότε δεν θα είστε σε θέση να διευκρινίσετε την αλήθεια ούτε να σώσετε αυτούς τους ανθρώπους. 

Στην πραγµατικότητα, το Κακό χρησιµοποιεί συνεχώς τις λαθεµένες εκτιµήσεις που οι 

συνηθισµένοι άνθρωποι έχουν για τους αποστόλους του Ντάφα, ως τρόπο να κάνουν τον άνθρωπο 

να αισθανθεί όλο και περισσότερο σε διαφωνία µε εσας. Αλλά εάν οι ορθές σκέψεις σας είναι 

ισχυρές, το Κακό θα διαλυθεί. Η δύναµη της αληθινής συµπόνιας µπορεί να διαλύσει όλους τους 

παρεκκλίνοντες παράγοντες, και όταν µιλάτε µε έναν άνθρωπο θα εκπέµπετε την ενέργεια που 

εξωτερικά διαλύει όλα τα κακά πράγµατα, και το Κακό στις άλλες διαστάσεις δεν θα τολµά να 

πλησιάσει ή να ελέγξει εκείνον τον άνθρωπο άλλο. Όταν τότε επιχειρηµατολογήσετε µε αυτόν τον 

άνθρωπο, θα ακούσει, και θα είστε σε θέση να εξαλείψετε τα ψέµατα που έχουν εµποτιστεί µέσα σε 

αυτόν από το Κακό ΚΚΚ, αφαιρώντας έτσι τα εµπόδια στο µυαλό του.  

 

∆εν θα πω σήµερα περισσότερα, επειδή πριν λίγο καιρό δίδαξα τον Φα στο Λος Άντζελες και 

δηµοσιεύθηκε στο ίντερνετ µόλις σήµερα. Αλλά υπάρχει ένα πράγµα που θα επιθυµούσα να 

µοιραστώ µαζί σας. Πολλοί Θεοί ψιθυρίζουν στο αυτί µου: «οι απόστολοι σου του Ντάφα δεν 

αντέχουν κανέναν που είναι επικριτικός προς αυτούς. Μόνο µια λέξη και εκρήγνυνται. Πώς θα 

µπορούσε να λειτουργήσει εάν οι άλλοι δεν επιτρέπονται να τους επικρίνουν; Πώς υποτίθεται ότι 

καλλιεργούνται εάν δεν µπορούν να αντέξουν την κριτική; Τι είδους καλλιεργητές είναι αυτοί;» και 

άλλα τέτοια πάνω σε αυτό. Θα µπορούσα να πω παλιότερα ότι υπήρχαν πολλές µορφές 

παρέµβασης, και ότι δεν ήσασταν ακόµα ώριµοι όσων αφορούσαν στα πράγµατα που έπρεπε να 

κάνετε κατά την αντιµετώπιση της δίωξης. Έτσι, προκειµένου να σας έχω να τα καταφέρετε καλά 

µε τα πράγµατα σχετικά µε την επικύρωση του Φα και τη διάσωση των αισθανόµενων όντων, για 

όλο αυτό το διάστηµα δεν µίλησα ποτέ για αυτήν την πτυχή του Φα και δεν τόνισα ποτέ αυτό το 

ζήτηµα κατά τις οµιλίες µου σε σας. Αλλά τώρα αυτό είναι κάτι πολύ εµφανές, και κάτι που πρέπει 

να πάρετε υπόψη σας. Όλοι ξέρετε, αφού είστε καλλιεργητές, την αρχή «να µην επιστρέφετε 

χτύπηµα όταν σας χτυπούν, και να µην αντιµιλάτε όταν σας προσβάλλουν» και ότι όταν ένας 



7 

καλλιεργητής αληθινά υφίσταται κάποια µορφή απώλειας απλά γελάει µε αυτό. Αυτή είναι η 

κατάσταση που πρέπει να έχετε, και αυτό είναι που πρέπει να επιτύχετε, διότι εσείς δεν είστε 

συνηθισµένοι άνθρωποι αλλά επιδιώκετε να ξεπεράσετε την δική τους κατάσταση ύπαρξης. Πρέπει 

να κρατιόσαστε σε υψηλά πρότυπα, και όχι σε εκείνα των συνηθισµένων ανθρώπων. Έτσι πρέπει 

να επιτύχετε αυτό που περιέγραψα.  

 

Σε αυτά τα χρόνια έχετε κάνει πολλά εκπληκτικά πράγµατα, και η χάρη είναι απλώς απεριόριστη. 

Αλλά λέγοντας αυτό, υπάρχουν πράγµατι επίσης κάποιοι σπουδαστές που έχουν αναπτύξει µια 

συγκεκριµένη συνήθεια, δηλαδή, αν και διαβάζουν τον Φα καθηµερινά, στην πραγµατικότητα δεν 

έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ σύµφωνα µε αυτά που µόλις είπα. Επίσης έχω ανακαλύψει ότι σε 

πολλές περιπτώσεις αυτό το πράγµα επεκτείνεται ακόµα. Σε µερικές µεµονωµένες περιπτώσεις ο 

άνθρωπος έχει φτάσει να είναι τόσο ευερέθιστος που κανένας δεν µπορεί να τον πλησιάσει. Τη 

στιγµή που ακούει κάτι έστω και ελάχιστα δυσάρεστο, δεν µπορεί να το αντέξει. Ξεσπάει τη στιγµή 

που οι προσκολλήσεις του ξεσηκώνονται. Αυτό το πράγµα τώρα έχει γίνει δύσκολο να αποσπαστεί, 

και µεγάλο. Οι άλλοι δεν µπορούν να πουν ούτε µια επικριτική λέξη για αυτόν, δεν µπορεί να 

αντέξει καµία κριτική, και ακόµα κι αν κάνει κάτι λανθασµένο δεν θα ακούσει ούτε λέξη για αυτό. 

Πώς όµως θα µπορούσε αυτό να λειτουργήσει; Πώς είναι δυνατόν αυτός να είναι καλλιεργητής; 

Ακόµα κι αν κάνετε πράγµατα του Ντάφα ή πράγµατα για να σώσετε τους ανθρώπους, πρέπει 

ακόµα να είστε καλλιεργητής στη διαδικασία. ∆εν µπορείτε να τα κάνετε αυτά ως συνηθισµένος 

άνθρωπος. Και µε µερικούς, φτάνει ακόµη και στο σηµείο ότι εάν κάνουν κάτι λανθασµένο και οι 

άλλοι τους το υποδείχνουν ευγενικά, αρχίζουν τις δικαιολογίες. Μόλις το λάθος τους εµφανίζεται 

αυτοί προσπαθούν να το υποβαθµίσουν, λέγοντας ωµά ψέµατα προσπαθώντας να βρουν κάποια 

εξωτερική αιτία για αυτό. Είναι αυτό το είδος συµπεριφοράς, το οποίο είναι χειρότερο ακόµη και 

από συνηθισµένους ανθρώπους, αυτό που ταιριάζει σε έναν απόστολο του Ντάφα; Οι καλλιεργητές 

πρέπει να είναι σε θέση να δέχονται την κριτική των άλλων, και αυτό διατυπώνεται και στο βιβλίο. 

Υπάρχουν επίσης µερικοί σπουδαστές που µετατοπίζουν την επίπληξη, προσπαθώντας να 

αποδώσουν οποιοδήποτε πρόβληµα προκύπτει στον έναν ή τον άλλον λόγο. Και εάν πραγµατικά 

δεν υπάρχει κάποιος λόγος, θα φτιάξουν έναν (όλοι γελούν), λέγοντας πράγµατα όπως: «δεν 

καταλαβαίνετε ποια ήταν η κατάσταση τότε.» Και τότε συνεχίζουν µε κάποιες ανοησίες ή άλλα 

τέτοια. (Όλοι γελούν) και αυτό είναι η απαρχή των προβληµάτων. Στις πιο βαριές περιπτώσεις, το 

άτοµο δεν θα έχει καν πάρει µέρος σε αυτό τελικά. Ξέρετε πώς σας βλέπουν οι Θεοί σε αυτές τις 

περιπτώσεις; Οι παλαιές δυνάµεις θα σας θυµηθούν διότι µόλις αυτό συµβαίνει, η συµπεριφορά σας 

γίνεται εκείνη τη στιγµή µια λαβή για αυτούς να πιαστούν. Και αυτό που σας περιµένει µετά είναι 

προβλήµατα. Όταν το σίνσινγκ σας δεν ανταποκρίνεται από αυτή την άποψη, θα φέρουν µεγάλο 

πρόβληµα για εσάς. Προσέξτε.   

 

Όταν δίδασκα τον Φα τελευταία, είπα ότι αφού ο δάσκαλος είχε µιλήσει για αυτό το θέµα όλοι θα 

το συναντούσατε αφότου φύγετε. Και πράγµατι, µερικοί άνθρωποι έπεσαν πάνω του τη στιγµή που 

έφευγαν από την περιοχή της διάσκεψης. Όταν µία σύγκρουση έρχεται δεν θα σας δοθεί ο χρόνος 

να προετοιµαστείτε. Έρχονται πάντα όταν δεν έχετε ούτε µία πιθανότητα να προετοιµαστείτε 

διανοητικά. Κανένας δεν θα σας πει: «Είµαι εδώ για να σε εξετάσω. Σε επικρίνω ώστε να 

µπορέσεις να ανυψώσεις το σίνσινγκ σου.» Στην πραγµατικότητα, ούτε το άλλο εµπλεκόµενο 

µέρος στην σύγκρουση θα το αντιληφθεί, αφού αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη περνούν από 

κοινού από µια δοκιµή του σίνσινγκ τους. Θα δούµε εάν µπορείτε να το χειριστείτε σωστά αφότου ο 

δάσκαλος τελειώσει την διδασκαλία του Φα σήµερα. ∆εν θα υπάρξει καµία διανοητική 

προετοιµασία, καµία πρόβα, και καµία προειδοποίηση – οι συγκρούσεις θα ξεσπάσουν ξαφνικά, 

και θα είναι ακριβώς όπως τις συγκρούσεις των συνηθισµένων ανθρώπων. Φυσικά, θέτοντας αυτό 

το ζήτηµα, ελπίζω ότι τώρα που µίλησα για αυτό θα προσπαθήσετε κάνοντας καλλιέργεια επί 

αυτού όταν γυρίσετε στα σπίτια σας. Οποιοσδήποτε τύπος συνήθειας που σχηµατίζετε είναι στην 

πραγµατικότητα ένα υλικό προϊόν. Στις άλλες διαστάσεις αυτό το υλικό υπάρχει εκεί, και µόνο εξ 

αιτίας αυτού εκδηλώνεται αυτή η κατάσταση εδώ σε αυτήν την διάσταση. Αυτό το πράγµα είναι 

σαν µια νάρκη, η οποία πυροδοτείται τη στιγµή που την αγγίζετε. Έτσι δεν θα λειτουργήσει εάν δεν 

αφαιρέσετε αυτήν τη νάρκη. Κατά συνέπεια, σε οποιαδήποτε περιοχή κι αν ζείτε, όποιος κι αν 

είστε, όσον καλλιεργείτε τον Ντάφα, αρχίζοντας από αυτήν την στιγµή, θα αφαιρέσω αυτήν την 

υλική ουσία για εσάς. (Χειροκρότηµα)  
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Θα αφαιρέσω αυτή την υλική ουσία, αλλά οι σχετιζόµενες συνήθειες και τα γνωρίσµατα που έχετε 

σχηµατίσει πρέπει να αποβληθούν από εσάς. Και όσο για τις συνήθειες που σχηµατίσατε µε την 

πάροδο του χρόνου, προέρχονται από τις διάφορες προσκολλήσεις σας. Εκείνοι που είναι 

προσκολληµένοι στο να διατηρήσουν την υπόληψή τους θα τους συµβεί να ακούσουν πράγµατα 

που θα τους γελοιοποιήσουν, χτυπώντας σας επάνω σε αυτή την προσκόλληση που σας αναγκάζει 

να µην είστε σε θέση να αντέχετε τις επικριτικές παρατηρήσεις των άλλων. Υπάρχουν επίσης 

άνθρωποι που νοµίζουν ότι αφού είναι συντονιστές κάποιων εργασιών, πρέπει να εξαιρούνται από 

την κριτική. Επίσης κάποιοι άλλοι που έχουν επιπλέον ταλέντα στον έναν ή στον άλλο βαθµό δεν 

ανέχονται την κριτική από τους άλλους. Μια άλλη οµάδα δεν θα ακούσει κανέναν εµµένοντας στη 

διατήρηση µιας αρνητικής άποψης για το άλλο άτοµο. Εµφανίζεται µε όλα τα σχήµατα και τα 

µεγέθη. Το να είστε απρόθυµοι να ακούσετε τις παρατηρήσεις των άλλων προέρχεται από µια 

σειρά προσκολλήσεων. Όποια κι αν είναι η περίπτωση, είστε όλοι απόστολοι του Ντάφα, και δεν 

έχει σηµασία ποιες ευθύνες αναλαµβάνετε: είστε όλοι καλλιεργητές, και ο ∆άσκαλος αναλαµβάνει 

την ευθύνη για την καλλιέργειά σας. Είστε το ίδιο µε τον καθένα που καλλιεργείται, καλλιεργώντας 

τον εαυτό σας και επιθυµώντας να φθάσετε τελικά στην Ολοκλήρωση, έτσι και εσείς επίσης θα 

πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη για την καλλιέργειά σας. Ίσως όταν φύγετε από εδώ σήµερα 

κάποιος να πει κάτι προσβλητικό για εσάς. ∆είτε ποιος εκρήγνυται εάν αυτό συµβεί. (Ο ∆άσκαλος 

γελάει) (Όλοι γελούν) 

 

Έτσι θα είναι τα πράγµατα για εσάς, αρχίζοντας από τώρα. Το εάν έχετε δίκιο ή όχι δεν είναι 

σηµαντικό για έναν καλλιεργητή. Μην διαφωνείτε δεξιά και αριστερά, και µην δίνετε έµφαση στο 

ποιος είναι σωστός και ποιος λάθος. Μερικοί άνθρωποι πάντα τονίζουν ότι έχουν δίκιο, αλλά 

ακόµα κι αν έχετε δίκιο, ακόµα κι αν δεν κάνετε λάθος, και τι µ’ αυτό; Έχετε βελτιωθεί βάσει του 

Φα; Η ίδια η πράξη της χρησιµοποίησης της ανθρώπινης σκέψης για να τονίσετε ποιος έχει δίκιο 

και ποιος άδικο είναι από µόνη της λάθος. Κι αυτό γιατί χρησιµοποιείτε τη λογική των 

συνηθισµένων ανθρώπων για να αξιολογήσετε τον εαυτό σας, και χρησιµοποιείτε αυτήν την λογική 

για να προβάλετε απαιτήσεις από τους άλλους. Όπως το βλέπουν οι Θεοί, για έναν καλλιεργητή το 

να έχει δίκιο ή άδικο στον ανθρώπινο κόσµο δεν είναι σηµαντικό ούτε στο ελάχιστο, ενώ η 

εξάλειψη των προσκολλήσεων που προέρχονται από την ανθρώπινη σκέψη είναι το σηµαντικό, και 

είναι ακριβώς το να κατορθώσετε να αποβάλετε αυτές τις προσκολλήσεις που είναι ριζωµένες στην 

ανθρώπινη σκέψη σας καθώς καλλιεργείστε, αυτό µετράει ως σηµαντικό. (Χειροκρότηµα) Εάν 

µπορείτε να καταφέρετε να χειριστείτε τα πράγµατα ήρεµα ανεξάρτητα από το πόσο αδικηµένοι 

µπορεί να νοιώθετε, εάν µπορείτε να παραµείνετε ασυγκίνητοι και να µην προσπαθήσετε να βρείτε 

κάποιο είδος δικαιολογίας να υπερασπίσετε τον εαυτό σας, τότε µε πολλά πράγµατα δεν θα 

χρειαστεί καν να διαπληκτιστείτε. Αυτό είναι επειδή στην πορεία καλλιέργειάς σας δεν υπάρχει 

τίποτα που να είναι κατά τύχη. Έτσι, όταν µπαίνετε σε µια έντονη αντιπαράθεση που ξεσηκώνει τα 

πράγµατα µέσα σας, ή µπλέκεστε σε διαµάχη για κάτι που αφορά ζωτικής σηµασίας συµφέροντά 

σας, ίσως οι παράγοντες πίσω από αυτό να τέθηκαν εκεί από τον ∆άσκαλο. Ίσως να αναστατώνεστε 

µόνο στην περίπτωση κάποιου που σας λέει κάτι που πραγµατικά σας προκαλεί ή σας χτυπά σε 

ευαίσθητο σηµείο. Και ίσως ο άνθρωπος αυτός πραγµατικά να σας συµπεριφέρθηκε άδικα. Αλλά, 

εκείνες οι λέξεις δεν ειπώθηκαν απαραιτήτως από εκείνο τον άνθρωπο. Ίσως ειπώθηκαν από εµένα. 

(Όλοι γελούν) Θέλω να δω πώς θα χειριστείτε τότε τα πράγµατα. Όταν θα κουτουλάτε τα κεφάλια 

σας µε εκείνον τον άνθρωπο, στην πραγµατικότητα θα το κουτουλάτε µε εµένα. (Ο ∆άσκαλος 

γελάει) (Όλοι γελούν, χειροκροτούν) Αυτά είναι όλα για σήµερα. Μπορώ εντελώς να αφαιρέσω 

αυτήν την υλική ουσία για εσάς, αλλά οι συνήθειες που σχηµατίστηκαν είναι κάτι που σίγουρα 

εσείς πρέπει να αφαιρέσετε – αναµφίβολα και απόλυτα. (Χειροκρότηµα)  

 

Είχα δει από πολύ νωρίς αυτό το πρόβληµα, αλλά δεν το ανέφερα ποτέ. Και γιατί αυτό; Επειδή 

καθώς οι απόστολοι του Ντάφα καταγίνονται µε την επικύρωση του Φα, αυτό µε το οποίο έρχονται 

αντιµέτωποι είναι όλες οι µορφές παρέµβασης από το κακό ΚΚΚ καθώς επίσης και τη χρήση από 

µέρους του των µηχανισµών προπαγάνδας ενός ολόκληρου έθνους. Και έπειτα υπάρχουν οι 

χιλιάδες εφηµερίδες και οι εκατοντάδες ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί που το κακό ΚΚΚ 

ελέγχει, εφαρµόζοντας ταυτόχρονα µια ολοµέτωπη πίεση στο Φάλουν Γκονγκ, µαζί µε τη χρήση 

ειδικών πρακτόρων για να σπείρει ασυµφωνία, την πραγµατοποίηση παντός είδους διαπλοκών, και 
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µε το γεγονός ότι όλα αυτά που εκθέτει είναι συκοφαντίες και ψέµατα. Επιπλέον, υπάρχει το 

γεγονός των ανθρώπων όλου του κόσµου που έχουν δηλητηριαστεί, και οι απόστολοι του Ντάφα 

που πρέπει να διευκρινίσουν την αλήθεια σε περίπου 7 δισεκατοµµύρια ανθρώπους. Έτσι, εάν δεν 

έχουν µια άφοβη θέληση γεννηµένη από ορθές σκέψεις, δεν θα είναι ικανοί να σώσουν 

αισθανόµενα όντα και να επικυρώσουν τον Φα. Γι’ αυτό, δεν ελάµβανα υπόψη αυτό που εκείνοι οι 

Θεοί µού έλεγαν κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, και δεν είχα διδάξει αυτό το τµήµα του Φα. 

Εάν οι απόστολοι του Ντάφα ήταν όλοι ιδιαίτερα καλοί και δεν έλεγαν ούτε µία λέξη όταν οι 

άνθρωποι ήταν επικριτικοί προς αυτούς, ακόµα και όταν το Κακό τους συκοφαντούσε, αυτό θα 

ήταν καταστρεπτικό για τη διευκρίνισή µας της αλήθειας και της διάσωσης των ανθρώπων, και 

ακόµα περισσότερο για την έκθεσή µας του Κακού. Γι’ αυτό δεν δίδαξα αυτό το τµήµα του Φα. 

Ήταν εξαιτίας αυτού που απέφευγα να µιλήσω για αυτό όλο αυτόν τον καιρό. Ο λόγος που µιλώ 

τώρα για αυτό είναι ότι κάνοντάς το έτσι δεν θα συµβιβάσει την δράση σας σε αυτό το σηµείο. Οι 

απόστολοι του Ντάφα τώρα είναι ώριµοι καθώς αντιµετωπίζουν το Κακό, και η διευκρίνισή τους 

της αλήθειας δεν θα επηρεαστεί. Τώρα είστε λογικοί και νηφάλιοι, και αφότου περάσατε από όλο 

αυτό που έχετε αυτά τα χρόνια, τώρα ξέρετε πώς να κάνετε τα πράγµατα. Η οµιλία µου για αυτό σε 

αυτό το σηµείο δεν θα προκαλέσει ζηµιά στη διευκρίνισή σας της αλήθειας. Έτσι, από τώρα και 

στο εξής, πρέπει να κάνετε αυτό ένα σηµείο εστίασης στην καλλιέργειά σας.  

 

Παρόµοια πράγµατα σας είπα και την τελευταία φορά, που µίλησα στη διάσκεψη του Φα στο Λος 

Άντζελες, ότι θα τα συναντούσατε αυτά µετά. Προσωπικά είδα κάµποσες τέτοιες περιπτώσεις. 

(Όλοι γελούν) Τα πράγµατα εµφανίστηκαν πολύ έντονα. Αν και τα πράγµατα εµφανίστηκαν πολύ 

έντονα, οι παρατηρήσεις που τα πυροδότησαν στην πραγµατικότητα δεν ήταν τίποτα. Κι όµως 

µερικοί σπουδαστές δεν µπορούσαν να το αντέξουν και εξερράγησαν. Αµέσως ξεκίνησαν 

λογοµαχία µε τον άλλο άνθρωπο, και η συµπεριφορά τους δεν έµοιαζε καθόλου µε την κατάσταση 

ενός καλλιεργητή. Φυσικά, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν έχετε καλλιεργηθεί καλά. Όµως όπως µόλις 

υπέδειξα, αυτό δεν είναι δικό σας λάθος, γιατί ο ∆άσκαλος δεν καταπιάστηκε µε αυτό το πράγµα, 

ώστε να σας επιτρέψει να διευκρινίσετε την αλήθεια. Εάν το είχα εξετάσει από πριν αυτό, και κατά 

συνέπεια αποδίδατε έτσι υποτονικά καθώς διευκρινίζατε την αλήθεια, ο αντίκτυπός σας θα ήταν 

µικρός. Αλλά από ό,τι φαίνεται, η συνήθεια που έχετε σχηµατίσει είναι τώρα αληθινά δύσκολο να 

σπάσει. Αν και η υλική ουσία δεν είναι πλέον εκεί, ακόµα υπολείπεστε όταν αντιµετωπίζετε αυτά 

τα πράγµατα. Έχω συναντήσει κάµποσα τέτοια περιστατικά, και είπα σε αυτούς: «Παρευρεθήκατε 

στη διάσκεψη του Φα στο Λος Άντζελες;» Χωρίς να χρειαστεί να πω κάτι παραπάνω, το έπιασαν: 

«Ω, το χειρίστηκα λάθος. ∆άσκαλε, έκανα λάθος.» (Όλοι γελούν) Αυτό επειδή σε τελική ανάλυση 

είναι καλλιεργητής, και αφότου αντιληφθεί το ζήτηµα θα αλλάξει. Όλοι θέλουν να τα πάνε καλά. 

Είναι µόνο ότι όταν µια διαµάχη ξεσπά, έρχεται απροσδόκητα. ∆εν µπορείτε να περιµένετε να 

προειδοποιηθείτε και να σας δοθεί η ευκαιρία να προετοιµαστείτε. ∆εν υπάρχει τέτοιο πράγµα – θα 

σας πιάσει απροετοίµαστους. Φυσικά, µια µεγάλη παγοκολώνα δεν σχηµατίζεται σε µια νύχτα, 

έτσι, αν και η υλική ουσία έχει αφαιρεθεί, οι συνήθειες που έχετε σχηµατίσει και ορισµένα άλλα 

πράγµατα, θα κάνουν [λέξεις αντιλογίας] να αναπηδήσουν από το στόµα σας. Έχουν γίνει 

συνήθειες, και έτσι αν θέλετε να τις αποβάλετε δεν είναι τόσο εύκολο. Ωστόσο πρέπει να τις 

αποβάλετε.  

 

Ξέρω ότι µε αυτήν την διαδικασία είναι πολύ πιθανό να µην τα πάτε καλά τη στιγµή που βγαίνετε 

απ’ την πόρτα, αλλά µην αποθαρρύνεστε. Ο ∆άσκαλος ξέρει ότι καθώς συνεχίζετε να 

καλλιεργείστε, στο τέλος, θα κατορθώσετε να τα πάτε καλά. Αυτά είναι πράγµατα που συµβαίνουν 

στη διαδικασία της καλλιέργειας. Αλλά, δεν πρέπει να αφεθείτε να γίνετε νωθροί. ∆εν θα 

λειτουργήσει εάν πείτε: «θα του δώσω λίγο χρόνο!» Ως καλλιεργητές, πρέπει να είστε εργατικοί. 

Το καλύτερο θα ήταν να τα καταφέρνατε από την πρώτη κιόλας δοκιµή. [Αν δεν γίνει αυτό,] είναι 

επίσης αποδεκτό εάν τα πάτε σταδιακά καλύτερα. Από αυτήν την ηµέρα και στο εξής, είναι 

επιτακτικό να δίνετε πραγµατικά προσοχή σε αυτό – ιδιαίτερα όταν απαιτείται οι απόστολοι του 

Ντάφα να συνεργάζονται για πράγµατα. Αφαίρεσα από σας οτιδήποτε που δεν πρέπει να έχει 

παραµείνει µέσα σας καθώς καλλιεργείστε, µε εξαίρεση αυτό το µικρό πράγµα, το οποίο άφησα 

εκεί παλιότερα για να µην συµβιβαστείτε στη διευκρίνισή σας της αλήθειας. Συνήθιζα να µιλώ για 

πράγµατα όπως [το να δεχόµαστε την κριτική] επανειληµµένως τις πρώτες µέρες, πριν από τις 20 

Ιουλίου του 1999. Ο λόγος ήταν ότι εκείνη τη στιγµή σκεφτόµουν, ότι εάν οι παλαιοί παράγοντες 
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ήταν να κάνουν κάτι, εάν επρόκειτο να τραβήξουν πραγµατικά εκείνη την ίδια παλιά ιστορία πάνω 

στους αποστόλους του Ντάφα µας, πολλοί απόστολοι µπορεί, επειδή δεν είχαν χτίσει µια καλή 

βάση, να µην τα βγάλουν πέρα µε αυτό και να σταµατήσουν την καλλιέργειά τους, να µην τα 

καταφέρουν και να πέσουν. Έτσι έδωσα έµφαση σε κάµποσα πράγµατα πίσω τότε, και δίδαξα 

σχετικά περισσότερα, µιλώντας πολύ για την καλλιέργεια του σίνσινγκ. Μετά την 20 Ιουλίου 1999, 

έπαψα να αναφέρω τέτοια πράγµατα – ιδιαίτερα αυτό το πρόβληµα που συζητάµε σήµερα – για τον 

λόγο που µοιράστηκα µαζί σας. Έτσι, από αυτήν την ηµέρα και στο εξής όλοι πρέπει να τα πάτε 

καλά σχετικά µε αυτό. Έχω δει ότι µερικοί άνθρωποι πραγµατικά έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά 

µε αυτό, ενώ άλλοι, αν και φαίνεται ότι το έχουν εγκαταλείψει, δεν έχουν πάει στην ουσία τόσο 

βαθιά µέσα και αγωνίζονται ακόµα µε αυτό στα µυαλά τους. (Ο ∆άσκαλος γελάει) (Το ακροατήριο 

γελάει) ∆εν λένε κουβέντα, και φαίνονται τέλεια ήρεµοι, αλλά µέσα τους στην πραγµατικότητα 

είναι αναστατωµένοι και απλά συγκρατιούνται. (Ο ∆άσκαλος γελάει) Τουλάχιστον αυτό δείχνει ότι 

µπορούν να µείνουν ήρεµοι. Και αυτό είναι το πρώτο βήµα. Επειδή οι απόστολοι του Ντάφα είναι 

σε διαφορετικά επίπεδα, θα εφαρµοστούν διαφορετικές απαιτήσεις καλλιέργειας. Αυτό σηµαίνει 

ότι σε κάποιον που τα πάει καλά µπορούν να δοθούν απαιτήσεις που είναι ελαφρώς υψηλότερες, 

και έτσι να µπορεί να βελτιωθεί πολύ γρηγορότερα. Έτσι ακριβώς είναι η καλλιέργεια. Εάν η 

δοκιµασία που κανονίστηκε για εσάς είναι πολύ µικρή, τότε µπορείτε να κάνετε µόνο ένα µικρό 

βήµα µε αυτήν. Εάν η δοκιµασία που κανονίστηκε είναι µεγάλη, τότε θα είναι ένα άλµα προς τα 

εµπρός αυτό που θα κάνετε. 

 

Ένα άλλο πράγµα που θέλω να αναφέρω είναι ότι, ως απόστολοι του Ντάφα, πρέπει να δίνετε 

προσοχή στα πράγµατα στην καθηµερινή ζωή σας. Όπως ξέρετε, οι ανάρµοστες σχέσεις µεταξύ 

των ανθρώπων που δεν είναι σύζυγοι είναι αµαρτία για τα ανθρώπινα όντα. Υπονοµεύει τον θεσµό 

της οικογένειας καθώς επίσης και των ηθικών σχέσεων. Παλιότερα, στο πρώτο στάδιο, είχα 

ανιχνεύσει ήδη αυτό το πρόβληµα. ∆ηλαδή, ότι µε την καλλιέργεια στη συνηθισµένη ανθρώπινη 

κοινωνία, οι µέγιστες προκλήσεις είναι οι σεξουαλικοί πειρασµοί που τίθενται από τη συνηθισµένη 

κοινωνία όταν ο κόσµος είναι σε αταξία. Οι απαιτήσεις για αυτά πράγµατα ήταν εξαιρετικά 

αυστηρές για τους καλλιεργητές. Ανεξάρτητα από το ποια πρακτική ήταν, αυτό αντιµετωπιζόταν 

πολύ σοβαρά. Στο παρελθόν, εάν κάποιος που είχε λάβει την τήβεννο παραβίαζε τις διατάξεις σε 

αυτά τα πράγµατα, αυτό θα σήµαινε το τέλος της καλλιέργειάς του. Και εάν κάποιος αθάνατος 

καθοδηγούσε την καλλιέργεια ενός µαθητή στα βουνά και ο µαθητής έκανε αυτό το λάθος, αυτό 

σήµαινε ότι θα καταστρεφόταν για πάντα. Είναι κάτι τόσο σοβαρό. Εσείς είστε απόστολοι του 

Ντάφα που καλλιεργείστε στον Μεγάλο Νόµο, που κάνει αυτό που κάνετε ακόµα πιο ιερό, όµως 

µερικοί σπουδαστές έχουν δώσει πολύ λίγη προσοχή σε αυτό. ∆εν έχει καµία σηµασία ποιες είναι 

οι επικρατούσες αξίες στον σηµερινό ανθρώπινο κόσµο ή το πώς οι άνθρωποι αντιµετωπίζουν αυτά 

τα πράγµατα: ένας καλλιεργητής πρέπει να έχει υψηλά πρότυπα και να εξετάζει αυτά τα θέµατα µε 

ένα υψηλότερο σύνολο αρχών, κρατώντας τον εαυτό του στις απαιτήσεις των Θεών. Ακόµη και 

εδώ µεταξύ των ανθρώπων οι ανάρµοστες σεξουαλικές σχέσεις είναι εγκληµατικό. Μια θεία 

ύπαρξη δεν θα έκανε ποτέ κάτι τόσο βρωµερό. Και δεν είναι οι καλλιεργητές στην πορεία προς τη 

θεότητα; ∆εν βαδίζουν οι καλλιεργητές ένα θείο µονοπάτι; Γιατί τότε δεν µπορείτε να πράξετε 

όπως µια θεία ύπαρξη; Γιατί δεν µπορείτε να ενεργήσετε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις για µια θεία 

ύπαρξη; Πώς είναι δυνατόν κάποιοι άνθρωποι να συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο λάθος; Θα 

µπορούσε αυτό να είναι ποτέ αποδεκτό;  

 

Όπως ξέρετε, γνωρίζουµε ότι το τέλος που ειπώθηκε στις προφητείες του παρελθόντος προοριζόταν 

για τους σηµερινούς ανθρώπους να ακούσουν. Πολλές προφητείες έκαναν νύξη για το πώς, στο 

τέλος, εκείνοι που θα παρέµεναν θα ήταν οι αγνοί, και τα σώµατά τους θα ήταν αγνά. Θεωρούσαν 

τη διατήρηση της αγνότητας ως το πιο σηµαντικό, µε τίποτα να µην συγκρίνεται µαζί του σε 

σοβαρότητα. Έτσι εκείνοι που θα παρέµεναν θα ήταν οπωσδήποτε τέτοιοι άνθρωποι, και αυτό που 

είναι σίγουρο είναι ότι ένας που καλλιεργούταν επιτυχώς θα ήταν έτσι. Και αυτοί που επρόκειτο να 

παραµείνουν σε αυτήν την γη θα ήταν σίγουρα αυτού του είδους. Τότε για σκεφτείτε αυτό: Πώς οι 

Θεοί του Κόσµου θα σας θεωρήσουν όταν βλέπουν έναν απόστολο του Ντάφα να κάνει τέτοια 

πράγµατα; Συνειδητοποιείτε πόσο φοβερό είναι τη στιγµή που κάνετε αυτά τα πράγµατα, 

λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που έχουν για εκείνους που µια ηµέρα θα είναι Θεοί; Τη στιγµή 

που κάποιος τα πάει στραβά µε αυτό το ζήτηµα, όλοι οι Θεοί στους ουρανούς θεωρούν ότι πρέπει 
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αναµφίβολα να πεταχτείτε κάτω, γιατί δεν µπορείτε καθόλου να εγκριθείτε ή να αναγνωριστείτε. 

Κατά συνέπεια, στις δοκιµασίες τις οποίες θα συναντήσετε από εδώ και στο εξής, σε πολλές 

περιπτώσεις οι παράγοντες που θα εµπλέκονται θα προέρχονται από εκείνους τους Θεούς που 

έχουν πρωταρχικά αναλάβει να σας ρίξουν κάτω. Σκεφτείτε πόση πολλή δυσκολία θα προσθέσετε 

στην καλλιέργειά σας! Και µετά θα σας αναγκάσουν να κάνετε την ίδια αµαρτία ξανά και ξανά ενώ 

θα αρνούνται να βελτιώσουν λίγο-λίγο τους τρόπους σας καθώς το επαναλαµβάνετε. Στο τέλος, οι 

συγκρούσεις του σίνσινγκ θα σας οδηγήσουν σε µια παρεκκλίνουσα ερµηνεία των πραγµάτων. [Κι 

αυτό επειδή] θα ψάχνετε και θα βρίσκετε δικαιολογίες για τον εαυτό σας, ξανά και ξανά, κι αυτό θα 

οδηγήσει στην διεστραµµένη κατανόησή σας. Τότε τελικά, δεν θα αναγνωρίζετε καν τις 

διδασκαλίες του Ντάφα, και στο τέλος θα πάτε στην αντίθετη κατεύθυνση. Νοµίζετε ότι, όλοι 

εκείνοι οι άνθρωποι που έφθασαν σε παρεκκλίνουσες κατανοήσεις, αληθινά το ήθελαν; Σε πολλές 

περιπτώσεις ήταν ότι ο άνθρωπος δεν τα πήγαινε καλά από κάποια άποψη και το Κακό 

εκµεταλλεύτηκε έτσι εκείνο το άνοιγµα. Αυτό που σηµαίνει αυτό είναι, ότι εκείνα τα κακά όντα 

εκµεταλλεύονται ακριβώς αυτές τις αδυναµίες σας, και γαντζώνονται αµείλικτα σε αυτά τα 

πράγµατά σας. Μόλις δουν ότι είστε µια µάταιη αποτυχία, ότι µε βάση τα πρότυπά τους δεν 

µπορείτε να καλλιεργηθείτε, θα ψάξουν σίγουρα τους τρόπους για να σας ρίξουν κάτω, και να σας 

καταστρέψουν. Φυσικά θα το κάνουν, αν και ξέρουν ότι ο Λι Χονγκτζί δεν θα παρατήσει έτσι τους 

µαθητές του και θα συνεχίσει να προσπαθεί να τους σώσει. Όµως, καταλαβαίνετε ότι θα οδηγήσουν 

αυτό το άτοµο στην άλλη πλευρά, αναγκάζοντας τον να κάνει πράγµατα που θα προδίνουν τους 

αποστόλους του Ντάφα και τον Ντάφα, µετατρέποντάς τον σε εργαλείο για το Κακό. Και όταν 

κάποιος έχει διαπράξει µια ασυγχώρητη αµαρτία ενάντια στον Ντάφα, πώς θα µπορούσε να σωθεί; 

Θέλουν να οδηγήσουν τους ανθρώπους που διαπράττουν το λάθος που συζητάµε, σε αυτό το 

σηµείο. Και όταν κάποιος πραγµατικά φθάνει σε αυτό το σηµείο, πραγµατικά δεν θα µπορεί να 

σωθεί, γιατί δεν θα έχει κανέναν τρόπο να το ξεπληρώσει. Πώς θα µπορούσε µετά να σωθεί; Η 

Επανόρθωση του Φα έχει πρότυπα, και το ίδιο ισχύει για την καλλιέργεια των σπουδαστών του 

Ντάφα. Συνεπώς γιατί δεν µπορείτε να είστε προσεκτικοί µε αυτό το ζήτηµα; Ντροπιάζετε τον 

∆άσκαλο, και ντροπιάζετε τους αποστόλους του Ντάφα. Τόσο βαρύς είναι ο αντίκτυπος.  

 

Υπάρχει άλλο ένα θέµα. Θυµηθείτε ότι κάνετε την καλλιέργειά σας στη συνηθισµένη ανθρώπινη 

κοινωνία. Από την αρχή κιόλας δεν τα έχετε πάει καλά όσον αφορά το ζήτηµα τού όταν έχετε 

οικογενειακά µέλη που δεν καλλιεργούνται. Η έκφραση που χρησιµοποίησα νωρίτερα ισχύει και 

εδώ – µια µεγάλη παγοκολώνα δεν σχηµατίζεται σε µια νύχτα. Αφότου αποτύχετε να χειριστείτε τα 

πράγµατα καλά αρχικά, η αγανάκτηση αρχίζει να συσσωρεύεται µέχρι που γίνεται πολύ σοβαρή, 

και θα γίνει, µε την πάροδο του χρόνου, ένα χάσµα που θα µοιάζει απολύτως αγεφύρωτο. Αυτό το 

είδος κατάστασης θα φέρει δυσκολία στους αποστόλους του Ντάφα καθώς προσπαθούν να 

επικυρώσουν τον Φα. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, το πρόβληµα εναπόκειται στον µαθητή µας του 

Ντάφα. Είναι επειδή δεν χειριστήκατε την κατάσταση καλά αρχικά που έχει µετατραπεί σε αυτό 

που έχει γίνει τώρα. Με πολλά πράγµατα, φαίνεται ότι εάν µπορείτε να ισορροπήσετε τα πράγµατα 

καλά και να τακτοποιήσετε τις υποθέσεις σας σωστά, δεν θα υπάρξουν καθόλου καθυστερήσεις και 

να εκδηλωθούν στα πράγµατα του Ντάφα που κάνετε. [Τα προβλήµατα] προκύπτουν ακριβώς 

επειδή δεν διαχειρίζεστε τα πράγµατα καλά και δεν δίνετε σηµασία σε αυτό που µόλις περιέγραψα.  

 

Όλοι ξέρετε ότι η Επανόρθωση του Φα και η καλλιέργεια είναι σοβαρές, µε όποιον καλλιεργείται 

να επιτυχαίνει την ανώτατη τάξη του. Τα οικογενειακά µέλη και οι συγγενείς σας θα ευλογηθούν 

µε καλές ανταµοιβές εάν κατορθώσετε να πετύχετε στην καλλιέργειά σας. Αλλά σίγουρα δεν είναι 

ότι οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γονείς, ή τα παιδιά που δεν καλλιεργούνται µπορούν να έρθουν και 

αυτοί µαζί σας στην Ολοκλήρωση. Εφόσον αυτός ο άνθρωπος, που είναι ένα ανεξάρτητο ον, δεν 

καλλιεργεί, οτιδήποτε προορίζεται για αυτόν θα είναι για αυτόν. ∆εν µπορείτε να τον 

αντικαταστήσετε ή να πάρετε τα πράγµατά του. Εάν ο άνθρωπος δεν προσπαθεί να βλάψει τον Φα, 

αν και δεν καλλιεργεί, θα συγκεντρώσει καλή τύχη εάν εσείς Ολοκληρωθείτε, µε µερικούς 

ανθρώπους πιθανόν ακόµη και να έλθουν στον παράδεισό σας για να είναι αισθανόµενα όντα εκεί. 

Είναι επίσης πιθανό µια ηµέρα να απολαύσουν καλή τύχη στον ανθρώπινο κόσµο. Πρέπει να δούµε 

πού θα τον πάει η προκαθορισµένη σχέση του. Ως αποτέλεσµα τού ότι εσείς έχετε καλλιεργηθεί 

επιτυχώς εδώ σε αυτό το περιβάλλον, η οικογένειά σας και οι συγγενείς –όπως και οι πρόγονοί 

σας– θα ωφεληθούν. Αντιθέτως, οι πρόγονοι εκείνων που διώκουν τους αποστόλους του Ντάφα και 



12 

παρεµποδίζουν την Επανόρθωση του Φα θα χρεωθούν µε µια αµαρτία και θα σταλούν στην 

κόλαση. Εάν µπορείτε να βοηθήσετε τα µέλη της οικογένειάς σας να αρχίσουν καλλιέργεια, αυτό 

φυσικά είναι το καλύτερο. Αλλά εάν δεν µπορούν να καλλιεργηθούν, τότε πρέπει να εξασφαλίσετε 

ότι είναι όντα που µπορούν να σωθούν, και τουλάχιστον, να είναι καλοί άνθρωποι έτσι ώστε να 

µπορούν να απολαύσουν καλές ανταµοιβές µια ηµέρα. Μερικοί από τους σπουδαστές µας δεν 

χειρίστηκαν τα πράγµατα καλά εξαρχής, και παραµέλησαν αυτό που έχω συζητήσει. Ο κύριος 

λόγος ήταν η αντίληψη ότι ο άνθρωπος αυτός είναι το σόι σας, ο γονέας σας, ή το παιδί σας, και η 

καλλιέργεια του Ντάφα είναι το πιο σπουδαίο πράγµα, έτσι, εφόσον εσείς είστε ο επικεφαλής, εσείς 

θα τους κάνετε να καλλιεργηθούν. Ως αποτέλεσµα, οι λέξεις σας κατανοούνται ως 

καταναγκαστικές ή σαν οι άνθρωποι να πρέπει να σας ακούσουν. Στην κρίσιµη στιγµή για την ζωή 

µιας ύπαρξης, κανένας δεν µπορεί να τον αντικαταστήσει. Αυτό που λέτε δεν µετρά. Μπορείτε να 

τους αντικαταστήσετε όσον αφορά τα κοσµικά ανθρώπινα θέµατα, και ίσως να µπορείτε ακόµη και 

να αποφασίσετε πράγµατα για αυτούς. Αλλά, όταν τα κρίσιµα πράγµατα που αφορούν την ίδια την 

ύπαρξη αυτού του ανθρώπου εµπλέκονται, τότε το να αποφασίσει δεν είναι κάτι τόσο απλό όπως µε 

εκείνα τα άλλα θέµατα. Ένας άνθρωπος δεν γεννιέται µόνο µία φορά. Ίσως σε αυτήν την ζωή αυτός 

ο άνθρωπος να είναι οικογενειακό σας µέλος, αλλά την επόµενη φορά θα είναι στην οικογένεια 

κάποιου άλλου, και ακόµα πιο µετά ποιος ξέρει που θα µετενσαρκωθεί. [Η σύνδεσή σας ως 

οικογένεια τώρα] δεν είναι παρά σχέση µόνο µιας ζωής. Τότε πώς θα µπορούσατε να λάβετε εκ 

µέρους του την απόφαση που καθορίζει την αιώνια µοίρα της ζωής του; Μόνο όταν έχετε αληθινά 

στην καρδιά σας την επιθυµία να σώσετε αυτόν τον άνθρωπο, και τον θεωρείτε ως ένα 

αισθανόµενο ον για να το σώσετε, θα δείτε πράγµατα να αλλάζουν. Αυτό µας λέει, ότι υπάρχουν 

διαφορές στο πώς οι άνθρωποι χειρίζονται πολλά πράγµατα. Κατά συνέπεια οι εκβάσεις είναι 

διαφορετικές.  

 

Φυσικά, υπάρχουν επίσης µερικοί νέοι απόστολοι του Ντάφα που έχουν παντρευτεί µε µη-

ασκούµενους, και σε µερικές περιπτώσεις πραγµατικά φτάνουν να παραπλανούνται από το 

συναίσθηµα, να γίνονται περισσότερο συνηθισµένοι ακόµη και από ένα συνηθισµένο άτοµο. Σε 

µερικές περιπτώσεις η παρέµβαση που παρουσιάζεται στον άνθρωπο είναι αρκετά µεγάλη. Ο 

άνθρωπος έπειτα αισθάνεται ότι είναι πρόθυµος αλλά όχι ικανός [για να κάνει τα πράγµατα που 

πρέπει να κάνει]: φοβάται ότι η σχέση του ζεύγους θα επηρεαστεί, όµως επίσης φοβάται ότι δεν τα 

πάει πολύ καλά µε τα πράγµατα του Ντάφα, και ξέρει ότι όλο αυτό έχει επιπτώσεις στην 

καλλιέργειά του. Τελικά αυτό καθιστά αυτόν τον άνθρωπο διανοητικά και φυσικά εξαντληµένο, 

καθώς επίσης και µπερδεµένο για το τι πρέπει να κάνει. Στην πραγµατικότητα, εάν µπορείτε να 

κατορθώσετε να συγκεντρώσετε τον εαυτό σας και να το σκεφτείτε, θα δείτε ότι όλο είναι 

επιλύσιµο. Εφόσον αυτός ο Φα έχει διαβιβαστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο στον ανθρώπινο κόσµο, και 

εφόσον µια µέθοδος καλλιέργειας όπως αυτή που σας τοποθετεί στην συνηθισµένη κοινωνία 

επιλέχτηκε, τότε είναι σίγουρο ότι οτιδήποτε µε το οποίο έρχεστε αντιµέτωποι στην συνηθισµένη 

ανθρώπινη κοινωνία µπορεί να επιλυθεί. Εξαρτάται µόνο από το πώς, σε αυτήν την περίπτωση, 

βλέπετε τα µέλη της οικογενείας σας. Είστε ικανοί να χειριστείτε τα πράγµατα µε ορθές σκέψεις; 

Είστε ικανοί να τους βοηθήσετε να αποκτήσουν διαύγεια µιλώντας τους µε την ορθή πίστη ενός 

καλλιεργητή; Εάν µπορείτε να χειριστείτε τα πράγµατα καλά, τα πράγµατα θα πάνε καλά. Εάν δεν 

µπορείτε να τα χειριστείτε καλά, θα είναι το αντίθετο.  

 

Όλο αυτό στην πραγµατικότητα ισχύει και για τη διευκρίνισή σας της αλήθειας. Εάν είστε σε θέση 

να έχετε συµπόνια στις καρδιές σας απέναντι σε όλους καθώς αλληλεπιδράτε µε τον άνθρωπο, 

ανεξάρτητα από την στάση του, τότε στα βάθη της ψυχής του, ή από την πλευρά της ύπαρξής του 

που ξέρει, θα καταλάβει. Εάν κάνετε τα πράγµατα µε έναν επιπόλαιο τρόπο, ή ακόµα χειρότερα, 

επιτρέπετε στην αντιµετώπιση των συνηθισµένων ανθρώπων να σας επηρεάζει, τότε σίγουρα τα 

αποτελέσµατα δεν θα είναι καλά. Πώς θα µπορούσατε να είστε τόσο απερίσκεπτοι µε κάτι τόσο 

ιερό, κάτι που καθορίζει το µέλλον µιας ύπαρξης; Ή να το χειρίζεστε τόσο σκάρτα; Πώς µπορείτε 

να επιτρέπετε στις νοοτροπίες των συνηθισµένων ανθρώπων να έχουν επιπτώσεις πάνω σας; Αν και 

αυτό που κάνουµε το αποκαλούµε «διευκρίνιση της αλήθειας», δεν σώζετε στην πραγµατικότητα 

τους ανθρώπους; ∆εν τους παρέχετε λύτρωση; Κι όµως, παρ’ όλα αυτά δεν τους σώζετε, και στην 

πραγµατικότητα, σέρνεστε από αυτούς. Ο λόγος που είναι σε θέση να περιορίσουν τις σκέψεις σας 

είναι επειδή έχετε τις προσκολλήσεις. Εάν δεν τις είχατε, δεν θα επηρεαζόσασταν από αυτόν. Εάν 
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πραγµατικά µπορείτε να είστε λογικοί και να έχετε ορθές σκέψεις όταν διευκρινίζετε την αλήθεια, 

τα αποτελέσµατα θα είναι διαφορετικά. 

 

Πολλοί απόστολοί µας του Ντάφα δεν σκέφτηκαν καθόλου την µεγάλη απόσταση που έπρεπε να 

ταξιδέψουν για να παρευρεθούν σε αυτήν την διάσκεψη του Φα, και δεν ήταν εύκολο για αυτούς 

επειδή έχουν όλοι τις δουλειές τους και έπρεπε να χρησιµοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους στο 

Σαββατοκύριακο για να πετάξουν ως εδώ και πίσω. Πιθανότατα θα έχουν πολλά πράγµατα που θα 

επιθυµούσαν να συζητήσουν µε τον ∆άσκαλο τώρα που είναι εδώ, και ίσως να έχουν µερικές 

ερωτήσεις που επιθυµούν να διατυπώσουν. Επειδή µόλις ολοκληρώσαµε τη διάσκεψη του Φα στο 

Λος Άντζελες, και αυτή τη στιγµή αναθεωρείται για να δηµοσιευτεί τυπωµένη, δεν θα πω 

περισσότερα σήµερα για να µην είναι πραγµατικά πολλά για εσάς ώστε να τα αφοµοιώσετε. Επειδή 

περισσότερες διασκέψεις του Φα γίνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα µιλήσω πάλι µια 

άλλη φορά. (Χειροκρότηµα)  

 

Θα πω µόνο κάτι ακόµα εν παρόδω. Η ένταση της διευκρίνισής µας της αλήθειας πρέπει να 

αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, έτσι δεν πρέπει να χαλαρώνετε – καθόλου δεν πρέπει. Εάν η 

ανθρωπότητα πραγµατικά δοκίµαζε κάτι σαν κι αυτό που έχουν περιγράψει οι προφητείες, θα ήταν 

πολύ αργά για µεταµέλεια. ∆εν πρέπει να απογοητεύσετε τα αισθανόµενα όντα, ούτε να αποτύχετε 

να τιµήσετε τον όρκο που κάνατε πριν από την αυγή της ιστορίας. Και εφόσον αυτή η κακή δίωξη 

δεν έχει τελειώσει ακόµα, δεν έχουµε απολύτως κανέναν λόγο να χαλαρώσουµε. Ως απόστολοι του 

Ντάφα, δεν κάνετε στην πραγµατικότητα αυτό που κάνετε για τους άλλους, και ούτε είναι για τον 

Ντάφα. Ακόµα λιγότερο είναι για µένα, τον ∆άσκαλό σας. Όλα αυτά που κάνετε συµπληρώνουν 

την καλλιέργειά σας, διότι αυτή είναι η µορφή που η καλλιέργειά µας παίρνει – ένα άµορφο είδος 

µορφής. Όλα αυτά που αντιµετωπίζετε στην κοινωνία είναι µέσα στα πλαίσια της καλλιέργειάς σας, 

και προορίζονται ακριβώς για να φανεί το πώς χειρίζεστε τα πράγµατα. Συνεπώς το ότι ερχόµαστε 

αντιµέτωποι µε αυτήν τη δίωξη είναι, φυσικά, επίσης στα πλαίσια της καλλιέργειάς σας. Έτσι, το 

να κατορθώσετε να βαδίσετε την πορεία σας καλά στον χρόνο που ακολουθεί ισοδυναµεί µε το να 

κατορθώσετε να καλλιεργηθείτε καλά. Όσον αφορά σε µερικά αποµονωµένα ζητήµατα που έχουν 

προκύψει, προτιµώ να µην πω τίποτα περισσότερο, διότι έχετε αποκτήσει την ηρεµία, ξέρετε ότι 

τίποτα δεν είναι κατά τύχη και ότι υπάρχει ένας λόγος. Η ελπίδα µου είναι ότι οι ορθές σκέψεις σας 

µπορούν να είναι ισχυρότερες, ότι µπορείτε να είστε πιο επιµελείς στην καλλιέργειά σας, και να 

µην επιτρέπετε στο Κακό να εκµεταλλεύεται τα κενά σας. Εάν οι απόστολοί µας του Ντάφα 

µπορούν να κατορθώσουν να το κάνουν αυτό, θα υποστείτε λιγότερη ζηµιά. Η διευκρίνιση των 

γεγονότων εγκαίρως σε αυτό το σηµείο απαιτεί πάρα πολύ εργατικό δυναµικό, και εάν πρόκειται να 

σωθούν αισθανόµενα όντα, θα χρειαστεί η συµµετοχή περισσότερων ανθρώπων. Περισσότεροι 

άνθρωποι πρέπει να συµµετέχουν στα διάφορα πρότζεκτ που στοχεύουν να αποτινάξουν τη δίωξη 

του κακού. Υπό αυτό το φως, τότε, πολλή δύναµη χάνεται όταν υπάρχει ένα άτοµο λιγότερο, και 

πολλή δύναµη κερδίζεται όταν υπάρχει ένα ζευγάρι χέρια παραπάνω. Έτσι δεν θέλω να αφήσω 

ούτε έναν πίσω, ούτε θέλω να τους χάσω ή να τους αφήσω να αναχωρήσουν πάρα πολύ σύντοµα. 

∆εν υπάρχει πλέον ζήτηµα για την επίτευξη της Ολοκλήρωσης των αποστόλων του Ντάφα. 

Ωστόσο, εάν ήταν να αναχωρήσετε πολύ νωρίς, θα υπονόµευε αυτό που οι απόστολοι του Ντάφα 

προσπαθούν να επιτύχουν, και θα ισοδυναµούσε µε το επιτραπεί στις παλαιές δυνάµεις να 

εκµεταλλευτούν τα κενά σας. Είµαστε σε µια στιγµή που το εργατικό δυναµικό πραγµατικά 

χρειάζεται. Μην επιτρέψετε αυτό το είδος απώλειας να συµβεί. Θα ήθελα να δω τον καθένα σας να 

κάνει ό,τι καλύτερο µπορεί για να τα πάει καλά, να έχει άφθονες ορθές σκέψεις, και να αποφεύγει 

οποιεσδήποτε απώλειες.  

 

Αυτά είναι όλα που θα πω. Σας ευχαριστώ όλους. (Βροντερό χειροκρότηµα από όλους τους 

παρόντες) 


