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Φάλουν Ντάφα – ∆ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο
∆ιδάσκοντας τον Φα στο Συνέδριο του Φα, στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ
(22 Ιουλίου 2006, Ουάσινγκτον, ΗΠΑ)

Λι Χονγκτζί
(Ενθουσιώδες χειροκρότηµα)
Σας χαιρετώ όλους! (Οι µαθητές απαντούν, «Σας χαιρετούµε, ∆άσκαλε!»)
Αρκετοί άνθρωποι έχουν έρθει σε αυτό το συνέδριο του Φα. Μαθητές από πολλές περιοχές
έχουν έρθει. Μία συνεδριακή αίθουσα, δεν µπορούσε να σας χωρέσει όλους, συνεπώς
οργανώθηκε σε περισσότερες συνεδριακές αίθουσες. Έχοντας καλλιεργηθεί ως µαθητές του
Ντάφα µέχρι σήµερα, έχετε γίνει όλο και περισσότερο ξεκάθαροι, στο τί είναι ο Ντάφα που
καλλιεργείτε, πιο ξεκάθαροι στις ευθύνες των µαθητών του Ντάφα και πιο ξεκάθαροι για τη
σπουδαιότητα όλων αυτών που οι µαθητές του Ντάφα κάνουν σήµερα. Γι’ αυτό έχετε γίνει
ακόµα πιο ώριµοι και τα πηγαίνετε όλο και καλύτερα στη διάσωση των αισθανόµενων όντων,
στην ατοµική σας καλλιέργεια και στην επικύρωση του Ντάφα, ως απόστολοι του Ντάφα, της
περιόδου της Επανόρθωσης του Φα. Αυτό µπορεί να φανεί καθαρά, στις αλλαγές που
πραγµατοποιούνται στη γενική κατάσταση των πραγµάτων.
Εποµένως, η γενική κατάσταση αυτή τη στιγµή είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση µε τότε
που ξεκίνησε η κακή δίωξη. Η δίωξη του Φάλουν Γκονγκ από το κακό, δεν κατόρθωσε να
ανατρέψει το Φάλουν Γκονγκ, αλλά αντίθετα, αυτοί οι ίδιοι έχουν ανατραπεί. (Χειροκρότηµα)
Αυτό δεν είναι απλά µια δίωξη ενάντια σε µια οµάδα ανθρώπων στη συνηθισµένη ανθρώπινη
κοινωνία, ούτε απλά µια δίωξη ενάντια σε µια οµάδα καλλιεργητών. Αυτό είναι µία έκθεση
αναµέτρησης µεταξύ καλού και κακού στο σύµπαν και είναι µια έκθεση αναµέτρησης,
µεταξύ όντων που έχουν επηρεαστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της Επανόρθωσης του
Φα και τα οποία είναι εγωιστικά, που κάνουν τα πράγµατα για χάρη τους και που έχουν
αποκλίνει, και της ίδιας της Επανόρθωσης του Φα. Είπα από πολύ καιρό πριν ότι η
Επανόρθωση του Φα σίγουρα θα πετύχαινε και ότι κανένας δεν θα µπορούσε να την
σταµατήσει. (Χειροκρότηµα) Αυτό δεν είναι κάποιο απλό ζήτηµα καλλιέργειας ούτε είναι ένα
απλό θέµα που έχει να κάνει µε µια οµάδα καλοσυνάτων πολιτών που εδώ στην ανθρώπινη
κοινωνία είναι Φάλουν Γκονγκ. Αντίθετα, αυτό είναι ένας µικρόκοσµος της Επανόρθωσης
του Φα του Κόσµου, όπως απεικονίζεται στην ανθρώπινη κοινωνία, και µέσα στην
ανθρώπινη κοινωνία είναι το σηµείο εστίασης όλων αυτών που συµβαίνουν στο σύµπαν. Από
αυτό που διαδραµατίζεται στη συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία, µπορούµε να δούµε τη
γενική κατάσταση όλης της Επανόρθωσης του Φα ολόκληρου του Κόσµου. Αν και δεν είναι
µια µεγάλη και θεαµατική έκθεση, κάτι εκτεταµένο και εκθαµβωτικό – όπως είναι στο
σύµπαν – είναι η εκδήλωση της αναµέτρησης µεταξύ του καλού και του κακού που
συµπυκνώνεται κάτω στην ανθρώπινη κοινωνία, και κάποιος µπορεί να δει την παρέµβαση
που τα στρεβλωµένα όντα έχουν προκαλέσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της
Επανόρθωσης του Φα.
Υπάρχει κάτι που είπα πριν, που ήταν: «Αν οι ουρανοί θέλουν να κάνουν κάτι, κανείς δεν
µπορεί να το σταµατήσει». (Χειροκρότηµα) Οπότε, τι νοµίζετε για αυτό το µικροσκοπικό
κακό Κόµµα; Τι θα µπορούσε να κάνει; Εάν η καλλιέργεια των αποστόλων του Ντάφα,
επρόκειτο να τελειώσει σήµερα, εάν µόνο τόσοι άνθρωποι επρόκειτο να σωθούν – εάν ο
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αριθµός των ανθρώπων που ήταν να σωθούν παγκόσµια ήταν µόνο τόσο µεγάλος – και αν
όλα ήταν να τελειώσουν σε αυτό το σηµείο, σε λιγότερο από µία ηµέρα το κακό Κόµµα θα
είχε αποσυντεθεί. (χειροκρότηµα) Κι αυτό επειδή ο σκοπός της ύπαρξής του, οι λόγοι που η
ιστορία το δηµιούργησε από την αρχή και η διαδικασία συντήρησής του, ήταν όλα για χάρη
της επικύρωσης του Φα από τους αποστόλους του Ντάφα σήµερα. Αυτό είναι που οι παλαιές
δυνάµεις κανόνισαν. Όταν δεν θα είναι χρήσιµο πλέον, γιατί να κρατηθεί; ∆εν είναι τίποτα
στο σύµπαν. Μόνο η καλλιέργεια των αποστόλων του Ντάφα και η διάσωση των
αισθανόµενων όντων, είναι χειροπιαστή και πραγµατική. Μόνο η ανύψωση των επιπέδων των
αποστόλων του Ντάφα και µόνο η πανίσχυρη αρετή που οι απόστολοι του Ντάφα έχουν
καθιερώσει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας είναι αιώνια. Αυτοί είναι για το µέλλον.
Ποια σηµασία έχουν τα άλλα πράγµατα, τότε; Καµία απολύτως. Οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε
που είχαν επίδραση παρέµβασης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα αποσυντεθούν και
θα καταστραφούν εντελώς, καθώς θα ξεπληρώνουν τα χρέη τους.
Φυσικά, όλα όσα οι µαθητές του Ντάφα επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της
καλλιέργειας και της επικύρωσης του Φα, µπορούν µόνο να θεωρηθούν, εκδηλώσεις ενώ
είναι σε κατάσταση καλλιέργειας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας υπάρχουν βέβαια
εκείνοι που τα πάνε καλά και εκείνοι που τα πάνε λίγο χειρότερα, εκείνοι που δεν είναι
στέρεοι και γίνονται ασταθείς και φυσικά υπάρχουν και εκείνοι που είναι πολύ σταθεροί και
καλοί. Όλα αυτά είναι εκδηλώσεις σε αυτή την διαδικασία και έτσι είναι το πώς η
καλλιέργεια προχωρά. Αυτές είναι διαφορετικές από τις δοκιµασίες του σίνσινγκ πάνω στο
κάθε άτοµο που συναντούσαµε στα σχήµατα καλλιέργειας του παρελθόντος. Όλοι ξέρετε για
εκείνα τα παλιά σχήµατα καλλιέργειας. Σε κάθε περίπτωση, οι σίνσινγκ δοκιµασίες που
συναντούσαν, όπως καλλιεργούνταν, όλες αφορούσαν τα ζητήµατα του κάθε ατόµου. Τώρα
τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Ο Φα είναι απέραντος και ο κύριος στόχος, είναι η
Επανόρθωση του Φα του Κόσµου. Αυτό που εκτίθεται καθώς οι µαθητές του Ντάφα
καλλιεργούνται, είναι απολύτως διαφορετικό, από αυτό των προηγούµενων καλλιεργειών,
όπου ο στόχος ήταν η ολοκλήρωσή κάποιου.
Έχω πει πολύ καιρό πριν, ότι η καλλιέργεια που οι µαθητές του Ντάφα ασκούν, παίρνει το
σχήµα της καλλιέργειας, που προσαρµόζεται στη συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία στο
µέγιστο βαθµό: ένας καλλιεργείται ενώ προσαρµόζεται, στον τρόπο των καθηµερινών
ανθρώπων, στον µέγιστο βαθµό. Συνεπώς, ο τύπος καλλιέργειας που προσαρµόζεται στον
τρόπο της συνηθισµένης ανθρώπινης κοινωνίας, συνεπάγεται αυτόν τον τύπο καλλιέργειας. Η
κατάσταση της καλλιέργειας είναι διαφορετική, από οποιαδήποτε µέθοδο καλλιέργειας ή
κατάσταση στην ιστορία. Εάν προσπαθούσατε να χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε άλλη
µέθοδο καλλιέργειας ή τρόπο καλλιέργειας ως αναφορά, δεν θα βρίσκατε κάτι παρόµοιο,
διότι αυτό δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν. Ποτέ δεν έχει υπάρξει κάτι τόσο τεράστιο όσο η
Επανόρθωση του Φα, ούτε έχει ποτέ υπάρξει κάτι, που να σφυρηλατεί µια τέτοια µεγάλη
οµάδα όντων και σε µια τέτοια υψηλή θέση επίτευξης. Επίσης, το πιο κρίσιµο σηµείο είναι,
ότι κανένα άτοµο δεν είχε πετύχει ποτέ στην καλλιέργεια. Αυτοί που πέτυχαν, ήταν όλες
βοηθητικές ψυχές. Ποτέ στην ιστορία δεν έχει συµβεί, ένα ανθρώπινο ον, να γίνεται µια θεία
ύπαρξη, έτσι [αυτό που κάνουµε] δεν ταιριάζει µε κανένα σχήµα καλλιέργειας του
παρελθόντος. Σε αυτό το περιβάλλον καλλιέργειας και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
καλλιέργειας των µαθητών του Ντάφα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου συνεργάζεστε καλά και
άλλες όχι και µερικές φορές αντιµετωπίζετε µία συνεχή τάση συγκρούσεων και εντάσεων.
Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις στις οποίες οι µαθητές του Ντάφα, είναι σε θέση να επιλύουν
προβλήµατα, καθώς προοδεύουν µαζί, ακόµα και αν κύµατα συγκρούσεων και τα παρόµοια
συνεχίζουν να προκύπτουν. Μερικές φορές οι εκδηλώσεις είναι έντονες, µερικές φορές είναι
ήπιες και µερικές φορές µετά από µια χρονική περίοδο καλλιέργειας, τα πράγµατα
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επαναλαµβάνονται και εµφανίζονται νέες συγκρούσεις και εντάσεις, ακόµη και πιο σοβαρές
από πριν. Μερικοί άνθρωποι µπορεί να σκεφτούν: «Μα τι γίνεται; Καλλιεργούµαστε ξανά και
ξανά και όµως αυτές οι συγκρούσεις και όλα αυτά είναι ακόµα τόσο έντονα. Γιατί υπάρχουν
ακόµα συγκρούσεις µετά από όλη αυτή την καλλιέργεια; Καλλιεργούµαστε και
καλλιεργούµαστε, όµως γιατί φαίνεται ότι δεν είµαστε ούτε καν τόσο καλοί όπως πριν; Μετά
από τόση καλλιέργεια, γιατί συµβαίνει να µη µπορούµε να δούµε οποιαδήποτε βελτίωση;»
Πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή τη σκέψη. Στην πραγµατικότητα αυτό είναι ένα λανθασµένο
συµπέρασµα, και αντανακλά µια πλήρη έλλειψη κατανόησης της µορφής, που η καλλιέργεια
των µαθητών του Ντάφα λαµβάνει.
Έχω πει ότι οι µαθητές του Ντάφα, είναι να καλλιεργηθούν στη συνηθισµένη ανθρώπινη
κοινωνία, και ενώ αυτό άνοιξε τον πιο κατάλληλο τρόπο – [επιτρέποντας στους ανθρώπους]
να καλλιεργηθούν σε Θεούς και Φο, χωρίς να εγκαταλείψουν την κοινωνία – όπως ξέρετε, τα
διαφορετικά πράγµατα που αναδύονται, όταν οι συνηθισµένες κοινωνικού-τύπου
προσκολλήσεις συγκρούονται η µία µε την άλλη και η κατάσταση που οι άνθρωποι
αντιµετωπίζουν στις πραγµατικότητες της κοινωνίας, καθώς η ηθική φθίνει και καταρρέει,
αυτά θέτουν τεράστιες προκλήσεις. Και δεν είναι µόνο αυτό. Στα µάτια των Θεών, αυτό το
µέρος είναι επικίνδυνο και βρώµικο και το κάρµα είναι παντού. Το κάρµα, που οι άνθρωποι
κουβαλούν στα σώµατά τους είναι τόσο µεγάλο, που στάζει από πάνω τους, ακόµη και καθώς
περπατούν στον δρόµο. Και έπειτα υπάρχουν και οι κακοί δαίµονες των συναισθηµάτων
(τσινγκ) και των σάπιων φαντασµάτων που γεµίζουν τον ανθρώπινο κόσµο. Όλα αυτά τα
πράγµατα είναι ύλη στο χαµηλότερο επίπεδο που έχει διαστρεβλωθεί. Συνεπώς, ένα
περιβάλλον όπως αυτό, όσον αφορά την καλλιέργεια, θέτει όχι µόνο µία δοκιµασία, για το
εάν µπορείτε να βελτιωθείτε εδώ, αλλά επιπλέον θα µόλυνε σοβαρά το µέρος σας που έχει
επιτυχώς καλλιεργηθεί στη διαδικασία της βελτίωσής σας. Αυτό θα ήταν κάτι εντελώς
αναπόφευκτο. Θα µπορούσε ένα άτοµο να καλλιεργηθεί µε αυτόν τον τρόπο; Θα συνεχίζατε
να καλλιεργείστε και θα συνεχίζατε να µολύνεστε, και όσο α συνεχίζατε να καλλιεργείστε
τόσο θα συνεχίζατε να µολύνεστε, ξανά και ξανά. Θα µπορούσατε να πετύχετε στην
καλλιέργεια µε αυτόν τον τρόπο; ∆εν θα µπορούσατε. Έτσι το έλαβα υπόψη αυτό, όταν
καθόριζα αυτή τη µορφή καλλιέργειας. Έτσι, κατά τη διαδικασία καλλιέργειας, µόλις ένας
καλλιεργητής καλλιεργήσει επιτυχώς ένα µέρος, µε το επίπεδό του να ανυψώνεται και µε τον
ίδιο να περνά κάποιες δοκιµασίες, αυτό το µέρος αµέσως διαχωρίζεται, µε έναν τρόπο που
δεν περιορίζεται στον χρόνο. (χειροκρότηµα). [Αυτό το µέρος] δεν έχει πλέον οποιαδήποτε
επαφή µε τον ανθρώπινο κόσµο και είναι διαχωρισµένο από ένα τεράστιο πεδίο χώρου και
χρόνου. Παραδείγµατος χάριν µπορεί να διαχωριστεί εκατοµµύρια ή δεκάδες εκατοµµύρια
έτη αργότερα. Θα µπορούσατε τότε να το µολύνετε; Είναι κάτι απρόσιτο. Θα µπορούσε να
είναι µόνο κάποια εκατοστά µακριά, αλλά οι τεράστιες χωρικές και χρονικές διαφορές έχουν
ως αποτέλεσµα σε αυτήν την διάσταση, να µη µπορεί να παρέµβει ούτε στο ελάχιστο στο
µέρος του µαθητή του Ντάφα, που έχει καλλιεργηθεί επιτυχώς. Απλώς επεξηγώ την ιδέα –
είναι διαχωρισµένο. Έτσι, όσο κάποια µέρη συνεχίζουν να καλλιεργούνται πλήρως, συνεχώς
διαχωρίζονται. Όσο κάποια µέρη συνεχίζουν να καλλιεργούνται πλήρως, διαχωρίζονται
συνεχώς. Το µέρος που δεν έχει καλλιεργηθεί πλήρως, εν τω µεταξύ, υποβάλλεται συνεχώς
σε καλλιέργεια µέχρι το σηµείο, όπου τίποτα δεν θα παραµείνει και όλα θα έχουν
καλλιεργηθεί επιτυχώς. Αυτή είναι η πορεία καλλιέργειας που είναι κανονισµένο να πάρετε.
Εποµένως καθώς περνάτε από αυτή τη διαδικασία, σκεφτείτε το: ∆εν είναι το κοµµάτι σας
που παρουσιάζεται στη συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία – ένα κοµµάτι που δεν έχει
καλλιεργηθεί επιτυχώς – το κοµµάτι ενός ανθρώπου που καλλιεργείται; Εφόσον πρόκειται
για έναν άνθρωπο που καλλιεργείται θα έχει ανθρώπινες σκέψεις και συµπεριφορά. Εφόσον
πρόκειται για έναν άνθρωπο που καλλιεργείται θα έχει όλα τα είδη κακών ανθρώπινων

4

σκέψεων, που είτε σχηµατίστηκαν µε τον καιρό, είτε προκλήθηκαν εξ αρχής από νέα
µόλυνση στην κοινωνία. Τότε ως καλλιεργητής, [µπορεί να σκεφτείτε:] «Τί µετράει ως
καλλιέργεια;» Λοιπόν, το να κάνετε τα πράγµατα, που οι µαθητές του Ντάφα, είναι να
κάνουν, όπως πράγµατα που επικυρώνουν τον Φα και αυτά για τη διάσωση αισθανόµενων
όντων, µεταξύ άλλων, είναι η οφειλόµενη ευθύνη σας και η καθιέρωση ισχυρής αρετής."
Αλλά το να είστε σε θέση να βελτιωθείτε, είναι το πιο κρίσιµο. Κι αυτό διότι αν δεν
βελτιώνεστε, δεν θα είστε σε θέση να κάνετε οποιαδήποτε από αυτά τα πράγµατα καλά. Έτσι
όταν είστε αυστηροί µε τον εαυτό σας, ανακαλύπτετε τις ανεπάρκειές σας και συνεχώς τις
εγκαταλείπετε, τότε καλλιεργείστε. Εάν, καθώς περνάτε µια δοκιµασία φτάνετε να
καταλάβετε κάτι και να γίνετε πιο ξεκάθαροι πάνω σε αυτό και χειριστείτε τα πράγµατα
καλά, τότε θα έχετε ανυψωθεί. Το κοµµάτι που θα έχει ανυψωθεί διαχωρίζεται και µε
περισσότερη ανύψωση, µεγαλύτερο θα είναι και το κοµµάτι που θα διαχωριστεί. Εν τω
µεταξύ, αυτό που αποµένει είναι για άλλη µια φορά η πλευρά, που δεν έχει καλλιεργηθεί
πλήρως. Επειδή είναι η πλευρά, που ακόµα δεν έχει καλλιεργηθεί πλήρως, αυτό το κοµµάτι
είναι ακόµα στον ανθρώπινο κόσµο. Σκεφτείτε τότε: δεν µοιάζει σαν αυτό το άτοµο να
καλλιεργείται πάντα – και ότι το κάνει χωρίς αποτέλεσµα – και χωρίς οποιεσδήποτε
χαρακτηριστικές βελτιώσεις; Και γιατί δεν µπορεί να επιδείξει τη θεία πλευρά του; Όταν ένα
άτοµο έχει καλλιεργηθεί καλά, αυτό που µόνο µπορείτε να δείτε, εξετάζοντας την επιφάνεια,
είναι ότι αυτό το άτοµο είναι πολύ επιµελής. Επιµελής, σηµαίνει, ότι είναι σε θέση να
προσέχει πολύ, τα λόγια και τις πράξεις του κάθε στιγµή, να προσέχει πολύ τις σκέψεις του
και να είναι σε θέση να είναι αυστηρός µε τον εαυτό του και συνήθως να είναι ικανός να
διευθύνει αυστηρά τον εαυτό του. Αυτό σηµαίνει να είναι κάποιος επιµελής στην
καλλιέργεια. Όσο κάποιος καλλιεργείται ακόµα, η θεία πλευρά του δεν µπορεί να φανεί και
δεν θα δείτε την αληθινή εµφάνιση ενός Θεού στην ανθρώπινη κοινωνία. Η καλλιέργεια µε
αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει ότι, η πλευρά που έχει καλλιεργηθεί πλήρως δεν θα µολυνθεί,
διασφαλίζει ότι αυτό το άτοµο µπορεί να συνεχίσει να καλλιεργείται µην βλέποντας την
αλήθεια σε αυτό το ψευδαισθησιακό περιβάλλον και διασφαλίζει ότι οι µαθητές του Ντάφα,
θα είναι σε θέση να επικυρώσουν µια ακόµα υψηλότερη Θέση Επίτευξης. Την ίδια στιγµή,
διασφαλίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ανθρώπινος κόσµος δεν θα
επηρεαστεί ή παραλλαχτεί από τη θεία πλευρά. Όταν ένας άνθρωπος προχωρά σταθερά
µπροστά µε αυτόν τον τρόπο, είναι σε θέση να καλλιεργηθείτε ακούραστα σε αυτό το
διωκόµενο και σκληρό περιβάλλον και είναι σε θέση να είναι επιµελής, κατορθώνοντας
ακόµη και να σώσει αισθανόµενα όντα και να τα πάει ακόµα καλύτερα, δεν είναι αυτό
εκπληκτικό;
Αυτό είναι που οι µαθητές του Ντάφα αντιµετωπίζουν σήµερα, και είναι µια µορφή
καλλιέργειας που επέρχεται από την παρέµβαση των παλαιών δυνάµεων και της παρέας τους.
Έτσι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καλλιέργειάς σας, για όσο η πλευρά σας που έχει
καλλιεργηθεί πλήρως θα ανυψώνεται και θα διαχωρίζεται, όσα δεν έχετε καλλιεργήσει
πλήρως, θα εκδηλώνονται ακόµα. Οι ανθρώπινες προσκολλήσεις θα εκτίθενται ακόµα, όπως
επίσης και τα κακά στοιχεία. Όταν εντάσεις ή συγκρούσεις προκύπτουν, δεν µπορεί να
ειπωθεί ότι οι µαθητές του Ντάφα δεν έχουν καλλιεργηθεί καλά, ούτε µπορεί να λέγεται αυτό
ή εκείνο, για αυτή τη συγκεκριµένη οµάδα καλλιεργητών και ούτε µπορεί να ειπωθεί ότι τα
άτοµα που περιλαµβάνονται δεν είναι επιµελή. ∆εν µπορείτε καθόλου να δείτε την πλευρά
που έχει καλλιεργηθεί πλήρως. Εκείνη η πλευρά έχει γίνει θεία και µόνο η πλευρά που δεν
έχει καλλιεργηθεί πλήρως εκτίθεται. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι καλλιεργούνται αληθινά. Όχι
µόνο καλλιεργούνται, έχουν ήδη καθιερώσει την µεγαλειώδη Θέση Επίτευξής τους και
γιγαντιαίες αλλαγές σε ολόκληρα τα σώµατά τους, µε πολλά µέρη των σωµάτων τους να
έχουν καλλιεργηθεί σε Θεούς. Μπορούν οι συνηθισµένοι άνθρωποι να συγκριθούν µε αυτούς
τους µαθητές του Ντάφα; Όχι.
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Εάν ψάξουµε µια στιγµή, σε ποιες ακριβώς καταστάσεις αυτές οι συγκρούσεις και τα
πράγµατα προκύπτουν, είναι και πάλι διαφορετικές από αυτές που εµφανίζονται στη
συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία. Οι συγκρούσεις και οι εντάσεις που οι µαθητές του Ντάφα
συναντούν είναι µόνο χάριν της καλλιέργειας και χάριν της επικύρωσης του Φα. Ακόµα κι αν
ανθρώπινες προσκολλήσεις, η προσκόλληση της επίδειξης, οι προσκολλήσεις του κάθε
ατόµου και τα στοιχεία των ανθρώπων που θέλουν να επικυρώσουν τον εαυτό τους
περιλαµβάνονται, [οι µαθητές του Ντάφα] ξέρουν για αυτά και µόλις αποκαλυφθούν, θα τα
διορθώσουν. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από των κοινών ανθρώπων. Έτσι θα υπάρξουν
προβλήµατα µεταξύ των µαθητών του Ντάφα και επιπλέον, αυτά τα πράγµατα
διαδραµατίζουν έναν επιπρόσθετο ρόλο. Πιο συγκεκριµένα, µόλις οι διαµάχες και οι εντάσεις
εµφανιστούν, θα έχουν επιπτώσεις σε άλλους ανθρώπους. Μόλις οι άλλοι το προσέξουν, η
σύγκρουση ή η ένταση θα δυναµώσει, πράγµα που θα κάνει µετά τους καλλιεργητές που
έχουν αναµιχθεί, να το προσέξουν. Εάν [ένας καλλιεργητής] µπορεί να δει µέσα του, καθώς
το περνάει αυτό, θα είναι σε θέση να βρει τις ανεπάρκειές του. Εάν η σύγκρουση ή η ένταση
δεν έβγαινε στην επιφάνεια ή δεν εµφανιζόταν, δεν θα ήσασταν σε θέση να ανακαλύψετε τις
προσκολλήσεις σας και να τις προσδιορίσετε. Όταν όλα είναι ήρεµα και οµαλά, πώς µπορείτε
να καλλιεργηθείτε;
Υπάρχουν πολλές θρησκευτικές οµάδες σήµερα που λένε: «Ω!, κοιτάξτε πόσο καλά είναι τα
πράγµατα µε εµάς εδώ. Όλοι εδώ φροντίζουν και αγαπούν ο ένας τον άλλον.» Τι είναι όµως
αυτό που αγαπούν; (γέλια από το ακροατήριο) Αγαπούν τις προσκολλήσεις, αγαπούν την
ευτυχία στον θνητό κόσµο και αγαπούν τη διατήρηση αυτής της ανθρώπινης ευχαρίστησης
µεταξύ των ανθρώπων. Είναι αυτό καλλιέργεια; Όχι δεν είναι! Απολύτως όχι. Αυτό είναι
µόνο µια ασπίδα που χρησιµοποιείται για να προστατεύσει τις ανθρώπινες προσκολλήσεις.
Ελπίζω ότι τα προβλήµατα µεταξύ των µαθητών του Ντάφα [να ελαττώνονται] όλο και
περισσότερο. Αλλά όταν αυτής της φύσης τα πράγµατα, είναι όσο το δυνατόν πιο λίγα, είναι
διότι ένα περιβάλλον και µία κατάσταση έχουν δηµιουργηθεί από το ότι είστε σε θέση να
ψάχνετε εσωτερικά και να είστε σε εγρήγορση, όταν προκύπτουν αυτές οι εντάσεις. Αυτή
είναι η επιθυµία µου και θα ήταν ό, τι καλύτερο εάν ο καθένας θα µπορούσε να το επιτύχει.
Τί συµβαίνει εάν οι άνθρωποι δεν µπορούν να το επιτύχουν; Ακόµα κι αν δεν µπορούν να το
επιτύχουν, είναι ακόµα καλλιέργεια. Είναι µόνο ότι δεν είναι αρκετά επιµελής σε αυτή την
κατάσταση που είναι το περιβάλλον της καλλιέργειάς µας. Όµως καλλιεργούνται ακόµα.
Αυτή είναι ακριβώς η κατάσταση του περιβάλλοντος καλλιέργειας που οι µαθητές του Ντάφα
έχουν στο τρέχον στάδιο. Επιτρέψτε µου να το πω σε όλους σας ξανά: όταν συγκρούσεις ή
εντάσεις παρουσιάζονται, δεν υπάρχει τίποτα να φοβάστε – απλά καλλιεργηθείτε και πάτε τα
καλά. Ακόµη και για εκείνους στην Κίνα, που δεν τα έχουν πάει καλά ή δεν τα έχουν πάει
αρκετά καλά ή που έχουν κάνει ακόµη και πολύ κακά πράγµατα, πριν αυτή η υπόθεση να
τελειώσει, αυτά τα πράγµατα είναι ακόµα εκδηλώσεις στην προσωπική καλλιέργεια. Αλλά ο
χρόνος δεν περιµένει για κανέναν και υπάρχουν όλο και λιγότερες ευκαιρίες.
Καθώς ένας άνθρωπος καλλιεργείται σε έναν Θεό, κατά τη διαδικασία αυτής της πάλης της
καρδιάς, της γεµάτης αγωνία διαδικασίας απαλλαγής από τις προσκολλήσεις – σκεφτείτε το ο
καθένας – τί πράγµατα θα είναι ικανός να εκθέσει; Μπορεί οτιδήποτε. Αλλά µόλις το
αντιληφθεί, µπορεί να το διορθώσει. Και γιατί µπορεί να το κάνει αυτό; ∆εν γίνεται για να
γίνει ένα καλό συνηθισµένο άτοµο, αλλά αντίθετα, για να καλλιεργηθεί ως την Ολοκλήρωση.
(χειροκρότηµα) Αυτό είναι κάτι ιερό και αυτό είναι η πορεία προς τη θέωση. Είναι
διαφορετικό από αυτό που συµβαίνει σε οποιαδήποτε διαφωνία, που οι συνηθισµένοι
άνθρωποι έχουν. Η µορφή που παίρνει δεν θα είναι καθόλου διαφορετική, αλλά η αφετηρία
και ο στόχος θα είναι διαφορετικά και ακόµη και τα πράγµατα που οι άνθρωποι κάνουν και οι
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νοητικές καταστάσεις που οι άνθρωποι είναι σε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν θα είναι ακριβώς
τα ίδια. Έτσι πρέπει να το αναγνωρίζετε αυτό. Επειδή σήµερα πηγαίνω σε µεγαλύτερο βάθος
µιλώντας για το σχήµα και την κατάσταση της καλλιέργειας, όταν συνεργάζεστε ο ένας µε
τον άλλον [από τώρα και στο εξής] εσείς δεν πρέπει να έχετε την προσκόλληση να είστε
επιφυλακτικοί µε τους άλλους. (χειροκρότηµα) Είτε είναι όταν κατηγορείτε ο ένας τον άλλον,
µε τις ανθρώπινες προσκολλήσεις να αποµακρύνετε ο ένας τον άλλον, είτε οποιαδήποτε άλλη
κατάσταση - µπορώ να σας πω, όλα αυτά είναι νέες προσκολλήσεις, που εµφανίστηκαν, και
που οφείλονται στην µη κατανόησή σας της µορφής της καλλιέργειας [του Ντάφα]. ∆εν είναι
έτσι; Ναι, έτσι είναι. Έτσι, µην αναπτύξετε µια νέα προσκόλληση, ως αποτέλεσµα της µη
κατανόησης της κατάστασης της καλλιέργειας. Η ίδια αυτή προσκόλληση θα ήταν ένα
γιγαντιαίο εµπόδιο για να προχωρήσετε στην καλλιέργειά σας, έτσι πρέπει επίσης να την
ξεφορτωθείτε.
Πολλές συγκρούσεις και εντάσεις εµφανίζονται καθώς οι µαθητές καλλιεργούνται. Όταν
υπάρχουν πάρα πολλές προσκολλήσεις που δεν µπορείτε να εγκαταλείψετε, [το περιβάλλον
καλλιέργειάς σας] δεν θα είναι καλό. Εάν ισχύει το αντίθετο, τότε θα είναι άριστα. Εάν δεν
ψάχνετε µέσα σας, όταν εµφανίζονται προβλήµατα και συγκρούσεις, αυτά θα ενταθούν και
αυτό οφείλεται στις δικές σας προσκολλήσεις. Μερικά γίνονται όλο και περισσότερο έντονα,
και αυτά στην πραγµατικότητα προκαλούνται από το ότι το άτοµο δεν έχει καλλιεργηθεί
καλά. Αυτό συνεχίζεται έως ότου [η σύγκρουση] δεν µπορεί να επιλυθεί και αυτό το άτοµο
είναι ταραγµένο και ενοχληµένο από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Τι πρέπει να γίνει
τότε; [Αποφασίζουν:] «Να πάµε να ρωτήσουµε τον ∆άσκαλο.» Κάθε φορά που τα πράγµατα
ξεφεύγουν από τον έλεγχο, οι άνθρωποι ψάχνουν τον ∆άσκαλο. Είναι πάντα, επειδή δεν
µπορούν να το ξεπεράσουν ή δεν θέλουν να το ξεπεράσουν που ψάχνουν τον ∆άσκαλο.
Επιδιώκετε ο ∆άσκαλος να καλλιεργηθεί; (Ο ∆άσκαλος χαµογελά) (γέλια στο ακροατήριο) Ή
είστε εσείς που καλλιεργείστε; (χειροκρότηµα)
Η καλλιέργεια είναι να καλλιεργεί ο καθένας τον εαυτό του. Ανεξάρτητα από τι κατάσταση
προκύπτει, πρέπει να κοιτάζετε βαθιά µέσα σας. Μπορώ να σας πω, εάν ένα συνηθισµένο
άτοµο είναι σε θέση να εξετάζει τον εαυτό του, όποτε αντιµετωπίζει προβλήµατα, θα γίνει
αυτό που οι απλοί άνθρωποι ονοµάζουν σοφό. Όταν ένας µαθητής του Ντάφα, περνά µια
δυσκολία µε κάτι και χρειάζεται να ξανασκεφτεί τα πράγµατα, πρέπει να ξεκινήσει
εξετάζοντας πρώτα τον εαυτό του και να κάνει τα πράγµατα σύµφωνα µε το περιβάλλον που
απαιτείται για τους µαθητές του Ντάφα και την Επανόρθωση του Φα. Όταν ένα πρόβληµα
εµφανίζεται, είναι διότι αυτό το άτοµο ενεργεί επίµονα ενάντια στις αρχές του Φα. Εντοπίστε
πού είναι το πρόβληµα, εγκαταλείποντας αυτή την επιµονή και τακτοποιήστε τα πράγµατα.
Όταν αντιµετωπίζετε κάτι, η καλύτερη προσέγγιση δεν είναι να κατηγορείτε και να
ανταγωνίζεστε µε τους άλλους, επιβάλλοντας την άποψή σας, και να βιάζεστε για τη λύση.
Εγκαταλείψετε την προσκόλληση σας, κάντε ένα βήµα πίσω και µετά επιλύστε το.
(χειροκρότηµα) Εάν όποτε συµβαίνει κάτι, εσείς αµέσως πάτε στο ποιος έχει δίκιο, τίνος είναι
το πρόβληµα και πώς τα έχετε κάνει, τότε, ενώ στην επιφάνεια µοιάζει ότι επιλύετε τη
σύγκρουση ή την ένταση, στην πραγµατικότητα δεν είναι καθόλου έτσι. Επιφανειακά
φαίνονται όλα πολύ λογικά, αλλά στην πραγµατικότητα αυτό δεν είναι λογικό καθόλου. ∆εν
έχετε κάνει ούτε ένα βήµα πίσω, εγκαταλείποντας εντελώς την προσκόλλησή σας και να
ξανασκεφτείτε το ζήτηµα. Μόνο όταν ένα άτοµο ήρεµα και ειρηνικά αποσύρεται από µια
σύγκρουση και µετά την εξετάσει, τότε µπορεί να την επιλύσει πραγµατικά.
Εάν µπορείτε να συµπεριφερθείτε µε αυτόν τον τρόπο, µε οτιδήποτε αντιµετωπίζετε, το
λιγότερο θα βρίσκετε έναν τρόπο να επιλύετε το πρόβληµα. ∆ιαφορετικά πώς θα µπορούσατε
να το επιλύσετε; Όταν ένα άτοµο τα ρίχνει στους άλλους και είναι εριστικό, όσο περισσότερο
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θέλει να το επιλύσει, τόσο λιγότερο θα είναι ικανός να το κάνει. Σε αυτό το σενάριο, δεν
έχετε στην πραγµατικότητα ακόµα παρατήσει αυτή την προσκόλληση και επιβάλετε την
άποψή σας στους γύρω και επιµένετε να αποδείξετε ποιος είναι σωστός και ποιος λάθος.
Ακόµα κι αν έχετε κάνει λάθη, επιµένετε να αποδείξετε τα λάθη των άλλων. Όταν αυτή είναι
η προσέγγιση, δεν θα είστε σε θέση να επιλύσετε το πρόβληµα. Πολλά πράγµατα καταλήγουν
έτσι. Και όταν το πρόβληµα δεν µπορεί να επιλυθεί, θέλετε να βρείτε τον ∆άσκαλο. Συχνά
υπάρχουν λόγοι, που δεν θέλω να συναντιέµαι µε µαθητές, αν και στην πραγµατικότητα
αληθινά επιθυµώ να είµαι µαζί σας. (χειροκρότηµα) Έχετε δει πώς έχουν γίνει οι άνθρωποι
στη σηµερινή κοινωνία. ∆εν θέλω καν να κοιτάξω τις βρώµικες σκέψεις και τη συµπεριφορά
τους. Προτιµώ να συναναστρέφοµαι µε µαθητές του Ντάφα. Αλλά µόλις συναντιέµαι µαζί
σας, µου θέτετε πολλές ερωτήσεις (γέλια στο ακροατήριο) και µεταθέτετε σε µένα, πολλά
πράγµατα, που θα έπρεπε εσείς να δουλέψετε, καθώς καλλιεργείστε. Έτσι δεν έχω επιλογή
και γι’ αυτό δεν τολµώ να συναντηθώ µαζί σας. (γέλια στο ακροατήριο)
Εάν όλοι σας ήσασταν ικανοί να εξετάζατε τον εαυτό σας εσωτερικά, πολλά προβλήµατα θα
επιλύονταν, δεν θα υπήρχαν τόσες πολλές εντάσεις και συνεπώς δεν θα ξεσπούσαν τέτοιες
έντονες καταστάσεις. Ακόµη κι αν ο ∆άσκαλος το έχει πει αυτό, πρόκειται για καλλιέργεια
ανθρώπινων όντων, εν τέλει. Ακόµα κι αν οι µαθητές του Ντάφα έχουν διανύσει µία τόσο
µακρά πορεία και έχουν καλλιεργηθεί έως εδώ που είναι σήµερα, είναι παρ όλα αυτά, ακόµα
ανθρώπινα όντα που καλλιεργούνται. Οι καλές πλευρές είναι θείες και έχουν διαχωριστεί,
έτσι ανθρώπινες προσκολλήσεις ακόµα παρουσιάζονται. Φτάνουν στο σηµείο, όπου µερικοί
µαθητές µε ρωτούν: «∆άσκαλε, έχω καλλιεργηθεί για τόσο µεγάλο διάστηµα. Γιατί αυτές οι
κακές σκέψεις µου είναι ακόµα τόσο ισχυρές; Γιατί δεν έχω µπορέσει ακόµα να τις
αποβάλω;» Αυτό ισχύει. Εφόσον δεν έχετε τελειώσει την καλλιέργειά σας, είστε εν µέσω της
µόλυνσης [που περιέγραψα]. Εφόσον δεν έχετε ολοκληρώσει την καλλιέργεια και τα παλαιά
στοιχεία σας δεν έχουν αφαιρεθεί εντελώς, αυτά τα στοιχεία θα φανερωθούν. Μόνο όταν θα
έχουν χαθεί, δεν θα υπάρξουν άλλα προβλήµατα. Ακόµα κι αν το έχω πει αυτό, κανένας δεν
θα πρέπει να χαλαρώσει και να σκεφτεί: «Α!, ώστε έτσι είναι. Στην περίπτωση αυτή, δεν έχω
τίποτα για να ανησυχώ. (Γέλια στο ακροατήριο) Εάν προκύψει, ας είναι έτσι. ∆εν θα
ανησυχήσω πλέον για αυτό.» Αυτό δεν είναι σωστό! Η καλλιέργεια είναι το πρώτο και το
κυριότερο. Μόλις πριν είπα, ότι εάν δεν είστε σε θέση να το καταστείλετε, εάν δεν µπορείτε
να κοιτάξετε και να ψάξετε µέσα σας όταν αντιµετωπίζετε εντάσεις ή συγκρούσεις, εάν δεν
µπορείτε να αλλάξετε τον εαυτό σας και να αφαιρέσετε τις ανθρώπινες προσκολλήσεις, τότε
δεν θα έχετε µέρη που θα είναι πλήρως καλλιεργηµένα και γίνονται θεία, και αυτό που θα
κάνετε δεν µπορεί να ονοµαστεί καλλιέργεια. Έτσι πρέπει να καλλιεργείτε συνεχώς την
πλευρά σας, που δεν έχει καλλιεργηθεί πλήρως, έτσι ώστε να επιτύχει τη θεότητα και να είναι
πλήρως καλλιεργηµένη και θα πρέπει να είστε αυστηροί µε τον εαυτό σας – µόνο τότε είναι
καλλιέργεια. ∆ιαφορετικά, ποιό το νόηµα της καλλιέργειας;
Ξέρετε, πολλές θρησκείες έχουν φθάσει στην εποχή του Τέλους του Νόµου. ∆εν είναι ότι οι
άνθρωποι θέλουν αληθινά να ενεργούν έτσι. Οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι είναι σε σύγχυση
και θολωµένοι. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι το να κάνεις πράγµατα είναι καλλιέργεια και τη
συντήρηση θρησκευτικών σχηµάτων, ότι είναι καλλιέργεια. Στην πραγµατικότητα, οι Θεοί
δεν δίνουν καµία σηµασία σε αυτά τα πράγµατα. Θεωρούν σηµαντικό µόνο τη βελτίωση του
νου των ανθρώπων, διότι αυτό είναι αληθινή βελτίωση. Το περιβάλλον [που δηµιουργήθηκε
από τα θρησκευτικά σχήµατα] προοριζόταν µόνο να παρέχει στους καλλιεργητές ή σε
εκείνους που πιστεύουν στον Βούδα ή στον Θεό, ένα περιβάλλον στο οποίο θα βελτιώνονται
µαζί και που οι άνθρωποι θα µπορούν να µάθουν ο ένας από τον άλλον. Είναι ακριβώς όπως
µε τους µαθητές του Ντάφα που συγκεντρώνονται στα συνέδρια του Φα, που
συγκεντρώνονται για να µελετήσουν τον Φα και να ανταλλάξουν εµπειρίες και που κάνουν
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τις ασκήσεις µαζί. Οι µαθητές του Ντάφα, ξοδεύουν λίγο σχετικά χρόνο σε ένα τέτοιο
περιβάλλον και όµως αυτές είναι οι µόνες ευκαιρίες που έχετε να συζητήσετε πράγµατα και
να µάθετε ο ένας από τον άλλον. Περισσότερες ευκαιρίες [για αλληλεπίδραση] και
περισσότερος χρόνος ξοδεύονται στη συνηθισµένη κοινωνία, και οι εντάσεις και οι
συγκρούσεις που αντιµετωπίζετε προκύπτουν κυρίως στη συνηθισµένη κοινωνία. Αυτή είναι
ακριβώς η µορφή που η καλλιέργειά σας [παίρνει]. Εποµένως δεν µπορεί να ειπωθεί ότι δεν
έχετε καλλιεργηθεί καλά, ούτε ότι οι µαθητές του Ντάφα δεν είναι επιµελείς. Θα υπάρξουν
συγκρούσεις και προβλήµατα µεταξύ των ανθρώπων. Το σηµαντικό είναι το πώς τα
χειρίζεστε.
Μόλις τώρα συζήτησα αυτό το θέµα µαζί σας, λίγο εκτενέστερα. Στην πραγµατικότητα, όλος
ο Φα, που έχω διδάξει είναι από τον έναν τόµο του Φα. Ρίξτε µια πιο προσεκτική µατιά στο
Τζούαν Φάλουν και [θα δείτε ότι] όλος ο Φα που έχω διδάξει µετά από τη δηµοσίευση του
βιβλίου είναι µια επεξήγηση του Τζούαν Φάλουν. Εάν δεν το πιστεύετε, πρέπει να πάτε και
να κοιτάξετε. Η καλλιέργεια σύµφωνα µε το Τζούαν Φάλουν, θα σας οδηγήσει σε επιτυχία
στην καλλιέργεια. (Χειροκρότηµα)
Επιτρέψτε µου να εκµεταλλευθώ αυτήν την ευκαιρία να αναφέρω κάτι. Όταν οι µαθητές του
Ντάφα κάνουν πράγµατα µαζί, πρέπει πραγµατικά να συνεργάζεστε καλά ο ένας µε τον
άλλον. Οι αλλαγές στη γενική κατάσταση των πραγµάτων είναι µεγάλες. Έχετε δει ότι πολλά
πράγµατα αντιµετωπίζουν ακόµα εµπόδια, αλλά µόλις όλα αυτά τα εµπόδια αποµακρυνθούν,
αυτή η υπόθεση θα τελειώσει. Η τρέχουσα κατάσταση πραγµάτων οφείλεται ακριβώς σε αυτά
τα πράγµατα που δεν έχουν ακόµα καθαριστεί, στο ότι υπάρχουν ακόµα πολλοί άνθρωποι
που είναι χαµένοι λόγω των ψεµάτων και στο ότι είναι ακόµα πολλοί που είναι απρόθυµοι να
µάθουν την αλήθεια. Αλλά αυτή η κατάσταση «λειώνει» συνεχώς, σαν τον πάγο. Μόλις
«λειώσει» τελείως, αυτό το περιβάλλον δεν θα υπάρχει πλέον. Εκείνοι που θα θέλουν να
καλλιεργηθούν και να βελτιωθούν δεν θα έχουν κανένα περιβάλλον στο οποίο να µπορούν να
το κάνουν. Εκείνοι που θα θέλουν να σώσουν αισθανόµενα όντα, θα διαπιστώσουν ότι τα
ανθρώπινα όντα όλα καταλαβαίνουν τα πράγµατα και έτσι δεν θα υπάρχει ανάγκη να το
κάνουν αυτό. Με άλλα λόγια, µόλις αληθινά φθάσει αυτό το σηµείο, δεν θα έχει αποµείνει
τίποτα πλέον να κάνετε. Έτσι είναι ακριβώς διότι αυτή τη στιγµή υπάρχουν πολλά πράγµατα,
που χρειάζεται να γίνουν και πολλοί άνθρωποι ακόµα δεν γνωρίζουν [τι πραγµατικά
συµβαίνει] που έχουµε αυτήν την κατάσταση που βλέπουµε σήµερα και υπάρχει η ανάγκη για
εσάς να κάνετε πράγµατα. Και οι αλλαγές σε αυτήν την κατάσταση είναι µε τη σειρά τους
αναπόσπαστες µε κάθε τι που οι µαθητές του Ντάφα συνεισφέρουν καθώς διευκρινίζουν την
αλήθεια και σώζουν αισθανόµενα όντα. Φυσικά, η επίδραση από την κατάσταση της
Επανόρθωσης του Φα είναι µέρος αυτού επίσης, αλλά, εάν οι µαθητές του Ντάφα δεν
διευκρινίζουν όλοι την αλήθεια σε κάθε άνθρωπο ή δεν διευκρινίζουν την αλήθεια στην
κοινωνία τότε όσον αφορά τη διαδικασία για τον µετασχηµατισµό του νου των καθηµερινών
ανθρώπων στο επιφανειακό επίπεδο, δεν θα είναι κάτι που οι Θεοί θα κάνουν στο κάθε άτοµο
ξεχωριστά. Έτσι τα πράγµατα που περιλαµβάνουν το επιφανειακό επίπεδο των ανθρώπινων
όντων, πρέπει να γίνουν από τους µαθητές του Ντάφα.
Οι άνθρωποι µε προκαθορισµένες σχέσεις και εκείνοι που µπορούν να σωθούν, µπορεί να
συµβεί – να συµβεί από τα Σώµατα του Νόµου του ∆ασκάλου, τους ορθούς Θεούς ή το
απέραντο πεδίο που ο Ντάφα έχει διαµορφώσει στον κόσµο – να εµφανιστούν ακριβώς εδώ
µπροστά σας σε ένα οποιοδήποτε περιβάλλον ώστε να τους παρασχεθεί η πιθανότητα να
µάθουν την αλήθεια. Αλλά εσείς θα πρέπει να το κάνετε πράξη και δεν λειτουργεί εάν δεν
είστε εκεί έξω, να κάνετε πράγµατα. Ακόµα κι αν η γενική κατάσταση πραγµάτων έχει
υποστεί τεράστιες αλλαγές, η πίεση [από αυτό που υπάρχει] µπροστά σας, δεν έχει ελαττωθεί.
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Η διάσωση των ανθρώπων ακριβώς αυτή τη στιγµή είναι ένα πολύ επείγον θέµα. Υπάρχουν
ακόµα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν δει την αλήθεια. Αυτό που ισχύει για το πώς οι κοινοί
άνθρωποι είναι, είναι το ίδιο µε το πώς οι διάφορες κυβερνήσεις θα συµπεριφερθούν:
ανεξάρτητα από το εάν έχουν σωστές κατανοήσεις ή όχι, και ανεξάρτητα από το ποια είδη
σκέψεων έχουν, όταν τους παρουσιάζονται τα γεγονότα θα πειστούν και πρέπει να εξετάσουν
τα πράγµατα ορθά. Είτε πρόκειται για καλλιέργεια είτε διάσωση αισθανόµενων όντων – ο
στόχος είναι ο νους του ατόµου, όχι κάποια οντότητα. Τα πράγµατα δεν έχουν τακτοποιηθεί,
µε κάποια ορισµένη εθνικότητα να υποδεικνύεται να κρατηθεί ή κάποια άλλη να απορριφθεί.
Σίγουρα δεν είναι έτσι. ∆εν έχει σηµασία το από ποια χώρα ένα άτοµο είναι ή σε ποιο µέρος
του κόσµου ζει, [οι προσπάθειές µας] στοχεύουν µόνο στον νου του ατόµου, όχι κάποια
οντότητα.
Πολλοί από τους µαθητές µας του Ντάφα έχουν δει αληθινές σκηνές από το µέλλον. Αυτές
δεν είναι ψεύτικες. Βήµα το βήµα, µε τις αλλαγές που έρχονται συν τω χρόνω, αυτά τα
πράγµατα διαγράφονται όλο πιο κοντά. Έτσι, ως µαθητές του Ντάφα πρέπει να κάνετε καλά,
αυτά που είναι να κάνετε. Μην ανησυχείτε για αυτά που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον,
είναι αρκετό εάν ξέρετε µέσα σας, αυτό που πρέπει να κάνετε, έχοντας τον Φα στο µυαλό
σας, κάνοντας ό, τι χρειάζεται να γίνει και κάνοντας ό, τι επιθυµείτε να κάνετε, εφόσον ο
Ντάφα το χρειάζεται. (Χειροκρότηµα) Μην πάτε στα άκρα µε τίποτα. Κάνετε τα πράγµατα
λογικά και µε καθαρό νου. Αυτή είναι η ισχυρή αρετή ενός µαθητή του Ντάφα. Όποιος
κατορθώνει να παραµένει σταθερός, ενώ ακολουθεί αυτό το µέσα-στη-συνηθισµένη-κοινωνία
σχήµα καλλιέργειας, αυτό το άτοµο κάνει αληθινά το καλύτερο, µέσα σε αυτό το σχήµα
καλλιέργειας. Εάν µέσα σε αυτό το πλαίσιο κάποιος εκθέτει συµπεριφορά που δεν συµφωνεί
µε αυτό το σχήµα και ενεργεί αντίθετα µε αυτό, τότε ίσως αυτό το άτοµο δεν τα έχει πάει
αρκετά καλά. Επειδή η καλλιέργεια των µαθητών του Ντάφα πραγµατοποιείται µε ένα σχήµα
όπως αυτό, αυτό το σχήµα είναι σε θέση να σφυρηλατήσει τους µαθητές του Ντάφα και
µπορεί να δηµιουργήσει απίστευτα υψηλές, µελλοντικές Θέσεις Επίτευξης. Η αναχώρηση
από αυτό το σχήµα ή η µη συµµόρφωση µε αυτό, θα εµποδίσει την καλλιέργειά σας. Αυτά
στην πραγµατικότητα είναι προϊόντα προσκολλήσεων.
Είπα αυτά τα πράγµατα και συζήτησα µαζί σας για αυτά τα ζητήµατα σήµερα, επειδή αυτή τη
στιγµή υπάρχουν πολλά πράγµατα που δεν έχουν γίνει αρκετά καλά και υπάρχουν πολλά
εµφανή προβλήµατα. Έχουν υπάρξει καταστάσεις, που δεν είναι ικανοποιητικές καθώς
συνεργάζεστε µαζί και έτσι ο ∆άσκαλος ανέφερε αυτά τα πράγµατα. Σήµερα ήρθα κυρίως να
σας δω όλους. Το συνέδριο του Φα είναι µια καλή ευκαιρία για εσάς να συζητήσετε και να
µάθετε ο ένας απ’ τον άλλον. Ο ∆άσκαλος δεν θα µιλήσει περισσότερο. Θα ολοκληρώσω
εδώ. Σας ευχαριστώ! (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα)
Είµαι πολύ ευτυχής που σας βλέπω.(Χειροκρότηµα) Κάθε φορά που σας βλέπω, [µπορώ να
πω ότι] έχει υπάρξει µια εντυπωσιακή αλλαγή στην ευρύτερη κατάσταση και τη γενική
παρούσα κατάσταση. Είναι όπως κάθε φορά, έτσι θα πω ότι το περιβάλλον που οι µαθητές
του Ντάφα έχουν, µπορεί να σφυρηλατήσει τους ανθρώπους. Ως µαθητής του Ντάφα σε αυτή
την κοινωνία, ανεξάρτητα απ’ το σε ποιο περιβάλλον ή σε ποιο σηµείο της κοινωνίας
βρίσκεστε, διαδραµατίζετε έναν θετικό ρόλο. Ανεξάρτητα από το εάν διευκρινίζετε την
αλήθεια και επικυρώνετε τον Φα ή κάνετε πράγµατα που δεν συνδέονται άµεσα µε τον
Ντάφα, παρόλα αυτά σώζετε αισθανόµενα όντα και διαδραµατίζετε τεράστιους ρόλους
(Χειροκρότηµα) και αυτό συµβαίνει, διότι οι ορθές σκέψεις και το πεδίο της συµπόνιας σας
έχουν µια θετική επίδραση. Ελπίζω ότι θα τα πάτε ακόµα καλύτερα στον χρόνο που
ακολουθεί. (Χειροκρότηµα) Όλα όσα οι µαθητές του Ντάφα έχουν καταφέρει σύντοµα θα
αποκαλυφθούν. Σας ευχαριστώ! (Παρατεταµένο χειροκρότηµα)

