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Φάλουν Ντάφα – ∆ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο
∆ιδασκαλία του Φα στο Συνέδριο της Νέας Υόρκης το 2008
(24 Μαΐου 2008, Μανχάταν, Νέα Υόρκη)
Λι Χονγκτζί

(Θυελλώδεις επευφηµίες, ενθουσιώδες χειροκρότηµα)
Καλησπέρα σας! (Απόστολοι: Καλησπέρα ∆άσκαλε!» Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) Έχετε δουλέψει
σκληρά! (Χειροκρότηµα)
Έχετε δουλέψει αληθινά σκληρά. Προέρχεστε από διαφορετικές περιοχές και χώρες, και είστε από
διαφορετικές φυλές. Απόστολοι του Ντάφα βρίσκονται τώρα σε περίπου κάθε γωνιά του κόσµου.
Όλοι επωµίζεστε τις µεγαλύτερες ευθύνες των αποστόλων του Ντάφα: είστε η ελπίδα των
αισθανόµενων όντων για σωτηρία. Πολλοί άνθρωποι έχουν σωθεί ως αποτέλεσµα της δικής σας
διευκρίνησης των γεγονότων και ως αποτέλεσµα των πράξεών σας και της συµπεριφοράς σας στον
κόσµο. Γι’ αυτό εκ µέρους εκείνων των αισθανόµενων όντων σας ευχαριστώ! (οι απόστολοι
χειροκροτούν ως δείγµα σεβασµού).
Τώρα είναι η τελική στιγµή που ολοκληρώνει διευθετήσεις που είναι αιώνες παλιές. Η εξέλιξη της
ιστορίας µέχρι αυτού του σηµείου σήµερα δεν υπήρξε εύκολη, καθώς ήταν γεµάτη µε δυσκολίες και
ανεβοκατεβάσµατα. Από τις αρχαίες εποχές µέχρι σήµερα, οι πολυάριθµοι θεοί παρακολουθούν και
ακολουθούν από κοντά αυτήν την υπόθεση, και δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την τελική φάση.
Παρακολουθούν προσεκτικά κάθε πράξη και σκέψη των απόστολων του Ντάφα. Στην αρχή υπήρχαν
πολλά άγνωστα – Ποιο θα ήταν το αποτέλεσµα της µετάδοσης του Φα σε αυτόν τον κόσµο; Θα
µπορούσε αυτή η µεγάλη προσδοκία που προέχει της ιστορίας να πετύχει; Θα µπορούσαν οι
απόστολοι του Ντάφα να είναι ικανοί να εκπληρώσουν τις αποστολές τους την τελική περίοδο; και Θα
κατάφερναν να τα πάνε καλά; Υπήρχε επίσης το βασικό ζήτηµα της επιτυχίας ή της αποτυχίας, και αν
τα Τρία Βασίλεια θα έπρεπε να διατηρηθούν. Και επιπρόσθετα, αν και στους απόστολους του Ντάφα
έχει δοθεί η αποστολή να επικυρώσουν τον Φα, παρέµενε να φανεί εάν πράγµατι θα µπορούσαν να τα
καταφέρουν. Είναι ευχάριστο ότι τα έχετε καταφέρει. Άσχετα από τις δυσκολίες ή τα
ανεβοκατεβάσµατα οι απόστολοι του Ντάφα τα έχουν καταφέρει κατά τη διάρκεια της πορείας, και εκ
των υστέρων [κρίνοντας] αυτά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά µέσα για να σας ατσαλώσουν. Σας έχουν
κάνει πιο ώριµο και σας έχουν βοηθήσει να αφαιρέσετε τις ανθρώπινες προσκολλήσεις σας κατά τη
διαδικασία, κορυφώνοντας την πρόοδο σας προς την Ολοκλήρωση. Αυτό είναι το µονοπάτι που έχετε
ταξιδέψει. Όταν κοιτάξετε πίσω θα δείτε ότι έτσι είναι.
Άσχετα µε το τι έχετε συναντήσει καθώς συνεχίζετε να επικυρώνετε τον Φα, είναι όλα, σας λέω, καλό
πράγµα – και αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε αυτά τα χρόνια της δίωξης – διότι αυτά τα πράγµατα έχουν
προκύψει ειδικά επειδή ασκείτε καλλιέργεια. Εκείνες οι δοκιµασίες και τα βάσανα, άσχετα από το
πόσο µεγάλα ή δύσκολα τα βρίσκετε, είναι καλά πράγµατα, γιατί συµβαίνουν µόνο επειδή
καλλιεργήστε. Ένας άνθρωπος µπορεί να εξαλείψει κάρµα και να χάσει ανθρώπινες προσκολλήσεις
όταν περνά µέσα από δοκιµασίες, και µέσα από τις δοκιµασίες µπορεί να βελτιωθεί. Είτε το κίνητρο
σας είναι να σώσετε αισθανόµενα όντα, είτε να επικυρώσετε τον Φα, είτε να προοδεύσετε στην
καλλιέργειά σας, υπάρχουν δοκιµασίες το ίδιο. ∆εν πρόκειται υποτίθεται ότι πρέπει να υποχωρήσουν
επειδή απλώς σκέπτεστε: «αυτό το κάνω για το Ντάφα» ή «αυτό το κάνω για να σώσω αισθανόµενα
όντα». Γνωρίζετε ότι ο ∆άσκαλος µπορεί να το βλέπει έτσι, αλλά οι δυνάµεις του παλιού Κόσµου και
τα όντα του δεν το βλέπουν έτσι, και αυτό είναι κοµµάτι της πρόκλησης που αντιµετωπίζετε. Είναι
ακριβώς εξαιτίας αυτού που προκύπτουν αυτές οι δοκιµασίες, και αυτό είναι το δυσκολότερο πράγµα
που οι απόστολοι του Ντάφα πρέπει να αντιµετωπίσουν. Η ικανότητα των ανθρώπων να
καταλαβαίνουν πράγµατα ή η έλλειψη αυτής, και οι διαφορετικές σκέψεις και απόψεις των
αισθανόµενων όντων πάνω σε αυτό, έχουν γίνει προκλήσεις για εσάς καθώς επικυρώνετε τον Φα και
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σώζετε τα αισθανόµενα όντα αυτού του κόσµου. Αλλά άσχετα από το πώς έχουν συµπεριφερθεί,
ακόµη χρειάζεται να τους σώσουµε, γιατί η έλλειψη κατανόησής τους οφείλεται στο ότι είναι χαµένοι
στην ψευδαίσθηση. Προκαλούν δοκιµασίες για τους απόστολους του Ντάφα γιατί δεν µπορούν να
δουν τα πράγµατα όπως πραγµατικά είναι. Όποιος και να είναι ο λόγος που ήρθαν εδώ χιλιετηρίδες ή
αιώνες πριν, και αυτοί το ίδιο, περιµένουν αυτή την τελική περίοδο. ∆εν µπορούµε να αποφασίσουµε
να µην τους σώσουµε επειδή συµπεριφέρθηκαν άσχηµα σε µια µόνο ζωή ή έκαναν κάποιο
συγκεκριµένο πράγµα λάθος. Όταν ο ∆άσκαλος εξετάζει ένα ζωντανό ον, [αυτό που λαµβάνει υπόψη
του] επεκτείνεται σε ολόκληρη την πορεία της ύπαρξης αυτού του όντος. Αν κάποιος έκανε πολλά
σπουδαία πράγµατα στην ιστορία, και ακόµη είχε πολλά σπουδαία κατορθώµατα στην υπηρεσία της
επικύρωσης του Φα, µπορούµε να µην τον σώσουµε απλά επειδή συµπεριφέρθηκε άσχηµα σε αυτήν
την ζωή;
Ναι, ορισµένοι έχουν συµπεριφερθεί τόσο άσχηµα που έχασαν την προκαθορισµένη σχέση τους, την
ευκαιρία τους, καθιστώντας εαυτούς εκτός σωτηρίας. Αλλά εσείς δεν µπορείτε, ως απόστολοι του
Ντάφα που καλλιεργήστε µέσα στην ψευδαίσθηση και σώζετε ανθρώπους που είναι στην
ψευδαίσθηση, να πείτε για ποιον ισχύει αυτό. Έτσι θα συναντήσετε δοκιµασίες και θα αντιµετωπίσετε
ανθρώπους που δεν µπορούν να λογικευτούν. Η αλήθεια είναι ότι µερικοί άνθρωποι απλά δεν µπορούν
να σωθούν και δεν είναι άξιοι να σωθούν. Θα τους συναντήσετε. Αλλά µην επιτρέψετε αυτές τις
περιπτώσεις να επηρεάσουν την διευκρίνησή σας των γεγονότων ή το πώς τα πηγαίνετε µε αυτό, και
µην τις αφήσετε να αλλάξουν το σωστό τρόπο που κάνετε πράγµατα. Σε αυτόν τον κόσµο, οι
δοκιµασίες που αντιµετωπίζει ο ∆άσκαλος, όπως και η πίεση που τις συνοδεύει, έρχονται µε αριθµούς
µεγαλύτερους από δέκα χιλιάδες κάθε µέρα, όµως κανείς δεν έχει καταφέρει να µε κάνει να
ταλαντευτώ και αυτό δεν µπορεί να γίνει. Κανείς δεν µπορεί να αλλάξει αυτό που θέλω να κάνω.
Κανείς δεν µπορεί να το αλλάξει άσχετα από το ποια µορφή παίρνουν οι δοκιµασίες που
αντιµετωπίζω. Το ίδιο ισχύει για την δική σας επικύρωση του Φα. Αλλά στην περίπτωση σας, καθώς
επικυρώνετε τον Φα και σώζετε ανθρώπους, είστε ακόµη καλλιεργητής, και οι καλλιεργητές έχουν
ανθρώπινες προσκολλήσεις διαφορετικά θα ήταν θεοί. Θα µπορούσε ένας θεός να ασκεί καλλιέργεια;
Οι θεοί δεν µπορούν να καλλιεργηθούν. Μόνο αυτοί µε ανθρώπινα σώµατα µπορούν να
καλλιεργηθούν, και µόνο αυτό µπορεί να ονοµαστεί καλλιέργεια. Έτσι, ακριβώς επειδή έχετε αυτό το
ανθρώπινο σώµα, έχετε την ευκαιρία να καλλιεργηθείτε και να βελτιωθείτε. Αυτή η ευκαιρία είναι
εξαιρετικά δύσκολο να απαντηθεί και είναι [εξαιρετικά] πολύτιµη – ιδίως όταν οι απόστολοι του
Ντάφα έχουν µια τόσο µεγάλη αποστολή. Έτσι στην καλλιέργειά σας, άσχετα από το τι δοκιµασία
συναντάτε ή τι είδους δυσκολία αντιµετωπίζετε, δεν µπορείτε να επιτρέψετε σε αυτά τα πράγµατα να
αλλάξουν [την πορεία σας].
Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό κατά τη διάρκεια αυτών των αρκετών χρόνων στα οποία διώκουν
απόστολους του Ντάφα, όπου στην επιφάνεια φαίνεται ότι ένα κακόβουλο Κόµµα διώκει Κινέζους,
διώκει καλλιεργητές, όταν στην πραγµατικότητα τίποτα σε αυτόν τον κόσµο δεν µπορεί να διατηρηθεί
ή να υπάρξει χωρίς να υπάρχουν Κοσµικοί παράγοντες πίσω από τις σκηνές, χωρίς να υπάρχουν
µικρόκοσµοι παράγοντες. Οι παράγοντες πίσω από το κακόβουλο Κόµµα είναι µοχθηρά όντα που
προσλαµβάνουν την επιφανειακή εµφάνιση ενός κακού κόκκινου δράκου, αλλά περιλαµβάνουν πολλά
µόρια, σωµατίδια, και κάποια χαµηλού επίπεδου, σάπια δαιµονικά όντα – ένα βρωµερό συνοθύλευµα.
Αυτά είναι που χρησιµοποιούν οι παλαιές δυνάµεις για να παρέµβουν µε τους απόστολους του Ντάφα.
Πρόσφατα, τραµπούκοι του κακόβουλου Κόµµατος επιτέθηκαν στους απόστολους του Ντάφα στο
«Κέντρο Παραίτησης από το Κόµµα» στο Φλάσινγκ, της Νέας Υόρκης. Παρόµοια περιστατικά
συνέβησαν και σε άλλες περιοχές, όµως, όπως µπορεί να έχετε δει, δεν ήταν τόσο σοβαρά. Από την
όψη αυτού, η πρόθεση των κακών ανθρώπων ήταν να στήσουν µια επίθεση εναντίον σας, ελπίζοντας
να σας διασκορπίσουν και να σας σταµατήσουν από το να οργανώνετε δραστηριότητες παραίτησης
από το Κόµµα. Φοβούνται καθώς [το κέντρο] είναι ένα αγκάθι στο πλευρό τους. Η παρουσία του
κοινού στο «Κέντρο Παραίτησης από το Κόµµα» ή στο «Κέντρο για την Παραίτηση από το αχρείο
ΚΚΚ» είναι µια ατέλειωτη πηγή εκνευρισµού και οργής για αυτούς. Το γεγονός είναι, ότι αυτό είναι
ένα πολύ δυνατό µέρος εξόντωσης του κακού, και γι’ αυτό το φοβούνται. Έτσι αν το δείτε από µια
θετική σκοπιά, τι είναι το «Κέντρο Παραίτησης από το Κόµµα»; ∆εν είναι ένα µέρος για τη σωτηρία
των αισθανόµενων όντων; ∆εν υπάρχει τίποτα πιο τροµακτικό για το κακό. Αυτό που θέλω να πω
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είναι, ότι µετά τις επιθέσεις και τις αναστατώσεις πού συνέβησαν, είχαµε – όπως πάντα – κάποιους
ανθρώπους που δεν καλλιεργούνται επιµελώς ή που έχουν πολλές ανθρώπινες προσκολλήσεις. Αυτοί
κοιτάνε τα πράγµατα µε ανθρώπινο σκεπτικό. Το καλό και το κακό δεν εκθέτουν τους εαυτούς τους
ακριβώς για να τα δει το κοινό; ∆εν διακρίνονται αυτοί που µπορούν να σωθούν και τοποθετούνται
στην άκρη; Όπως είπα νωρίτερα, κάποια όντα δεν αξίζουν να σωθούν. Μπορείτε να διευκρινίσετε τα
γεγονότα σε κάθε άνθρωπο, αλλά δεν θα σωθεί κάθε άτοµο στο δρόµο, καθώς µερικοί από αυτούς δεν
το αξίζουν πλέον. Στις κρίσιµες περιστάσεις, το αποτέλεσµα προσδιορίζεται από το πώς ένα άτοµο
τοποθετεί τον εαυτό του και [από το] πώς κάθε άτοµο χειρίζεται τα πράγµατα. Μήπως πράγµατι οι
πράξεις ενός ανθρώπου πηγάζουν από τις καλές ή τις κακές σκέψεις; Οι θεοί παρακολουθούν τι
σκέπτεται κάθε άτοµο και αποφασίζουν αν αυτό το άτοµο πρόκειται να διατηρηθεί. Από την άλλη
πλευρά, δεν είναι αυτά τα γεγονότα από µόνα τους [που παρέχουν µια ευκαιρία] για να σωθούν τα
αισθανόµενα όντα που µπορούν να σωθούν; Θα µπορούσε οτιδήποτε συµβαίνει στην καλλιέργεια του
Ντάφα, στην Επανόρθωση του Φα ή στην επικύρωση του Φα να συµβαίνει απλά από τύχη; ∆εν σώζει
από µόνο του αυτό το περιστατικό αισθανόµενα όντα; Έχει δηµιουργήσει τόσο µεγάλο αντίκτυπο στην
ανθρώπινη κοινωνία και ο καθένας αντανακλάται επάνω του. Όπως έχω αναφέρει παλιά, το κακό
ΚΚΚ θα µπορούσε να αποφύγει τα προβλήµατα αν δεν έκανε τίποτα· όποτε κάνει κάτι κακό, και ιδίως
στους απόστολους του Ντάφα καταλήγει σε σκάνδαλο και φιάσκο για το ίδιο, και καταλήγει να βοηθά
τους απόστολους του Ντάφα µε αυτό που κάνουν. Εκείνοι οι µαθητές που έχουν πολλές ανθρώπινες
προσκολλήσεις χρειάζεται να θυµούνται τα λόγια µου. Ίσως να είστε ξεκάθαροι σε αυτό τώρα, αλλά
µην ξεχάσετε αυτό που είπα, και, αµέσως µόλις συµβεί κάτι, δείτε πάλι τα πράγµατα µε ανθρώπινο
σκεπτικό.
Τελικά η προσπάθεια τους απέτυχε και απέτυχε παταγωδώς – είναι σαν να χτύπησε ένα αυγό πάνω σε
τοίχο. Ακόµη και όταν έχουν υποβάλλει τους αποστόλους του Ντάφα σε τόσο άγρια δίωξη στη χώρα
της Κίνας, οι απόστολοι εκεί τα έχουν καταφέρει, [βγαίνοντας] ακόµα πιο αποφασισµένοι. Τότε τι
τύχη µπορούν να έχουν αυτές οι τακτικές έξω από την Κίνα; Πως θα µπορούσαµε να τις φοβόµαστε;
Η σταθερή αποφασιστικότητα των απόστολων του Ντάφα είναι ακλόνητη. Η σωµατική βία και η
λεκτική κακοµεταχείριση είναι ακριβώς επιδείξεις αδυναµίας. Σε αυτήν την κοινωνία η σωµατική βία
είναι έγκληµα. Έτσι, µην φοβάστε από αυτά τα κακά πράγµατα, και µην πέφτετε θύµατα στα ψέµατα
που χρησιµοποιούν για να µπερδέψουν τους συνηθισµένους ανθρώπους. Συζητιέται το πόσο οι
συνηθισµένοι άνθρωποι έχουν συγκεκριµένες απόψεις για αυτό, αλλά και τι µε αυτό; Οι συνηθισµένοι
άνθρωποι έχουν όλων των ειδών τις απόψεις; Εσείς είστε αυτοί που τους σώζουν, έτσι πρέπει να είστε
ξεκάθαροι σε αυτό που κάνετε και για αυτό που δουλεύετε.
Οι θεοί έστησαν κάτι στην πρώιµη περίοδο της Επανόρθωσής µου του Φα, δηλαδή, οτιδήποτε κάνει το
κακόβουλο Κόµµα, ανεξάρτητα από τον σκοπό του, θα καταλήγει να βοηθά εµένα και τους
αποστόλους του Ντάφα. Έτσι οποτεδήποτε το κακό Κόµµα θέλει να κάνει κάποια κακά πράγµατα, θα
καταλήγει σε αποτυχία και σε σκάνδαλο αµέσως µόλις αυτό αρχίσει. Πάρτε µια καλή και
αντικειµενική µατιά και θα δείτε πως οτιδήποτε έχει συµβεί τα τελευταία εννέα χρόνια έχει καταλήξει
έτσι. Το κακόβουλο ΚΚΚ γνωρίζει ότι το συµµορίτικο καθεστώς του δεν φαίνεται φυσιολογικό στα
µάτια των ανθρώπων του κόσµου, έτσι από πάντα προσπαθούσε να φορέσει ένα προσωπείο για τα
µάτια του κοινού. Τώρα ακόµη και αυτό το προσωπείο έχει γίνει κοµµάτια, και η µάσκα του έχει
σχιστεί, έτσι γνωρίζει ότι δεν µπορεί πια να προσποιηθεί και ενεργεί µε ξεδιάντροπες επιθέσεις.
Σήµερα, αυτό το γκανγκστερικό καθεστώς και ολόκληρη η κυβέρνηση, περιλαµβάνοντας και τα ξένα
προξενεία του, υπάρχουν αποκλειστικά για χάρη του Φάλουν Γκονγκ. Αυτός ο γιγαντιαίος µηχανισµός
σας συνοδεύει και εστιάζεται σε σας µε πολύ ανάγλυφο τρόπο – δεν είναι εκπληκτικό αυτό; Είναι κάτι
ανήκουστο! ∆εν νοιάζονται πλέον να προσποιηθούν και τραβούν έξω όλες τις κτηνώδεις, ύπουλες
τακτικές τους καθώς συνεχίζουν να κάνουν κακόβουλα πράγµατα. Μοιάζει µε µια αρκετά
εκφοβιστική παράσταση που εκτελούν, αλλά θα έλεγα ότι είναι το τελευταίο τους ξέσπασµα πριν
εξαλειφτούν. (Χειροκρότηµα). Απλά συνεχίστε να παρακολουθείτε και θα δείτε ότι έτσι τελειώνει το
δράµα. Αυτή η περίοδος της ιστορίας έχει κανονιστεί για τους αποστόλους του Ντάφα να σώσουν
αισθανόµενα όντα, έτσι γιατί δεν έχετε πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο; Γιατί βάζετε σε πρώτη
προτεραιότητα στα λόγια των συνηθισµένων ανθρώπων που έχουν κατηχηθεί µε την κουλτούρα του
κακόβουλου κόµµατος; Γιατί δίνετε τόση σηµασία στη δίωξη του κακού; Αυτό αξίζει να το σκεφτείτε
σοβαρά. Ο ∆άσκαλος δεν θα τα είχε πει αυτά πριν αρχίσει η δίωξη το 1999, αλλά τώρα είστε
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απόστολοι του Ντάφα που τα έχετε καταφέρει, και είστε απόστολοι του Ντάφα που σύντοµα θα
φτάσετε την Ολοκλήρωση. (Χειροκρότηµα)
Τώρα καθώς η Επανόρθωση του Φα συνεχώς προχωρεί, η επιφανειακή διάσταση έχει µια όψη από
κάτι που θα µπορούσε να τρυπηθεί από ένα ελάχιστο τσίµπηµα. Έχει αποµείνει πολύ λίγο. Τα κακά
όντα αποδεκατίζονται σε µεγάλες ποσότητες, και τώρα, όσο οι απόστολοι του Ντάφα διατηρούν
δυνατές ορθές σκέψεις, τα κακά όντα δεν µπορούν να εγείρουν καθόλου αντίσταση. Κάθε φορά για να
κάνουν κακό, πρέπει να µαζευτούν πολλοί σάπιοι δαίµονες, χρησιµοποιώντας σχεδόν όλη τους τη
δύναµη. Είναι η Επανόρθωση του Φα και ο εξαγνισµός του σύµπαντος που συµβαίνει, έτσι αυτοί
εξαλείφονται και µε αυτόν τον τρόπο η δύναµη του κακού αποδεκατίζεται. Και αφού ολοκληρώνεται
η εξολόθρευση, σταµατάνε για λίγο. Έτσι συµβαίνει κάθε φορά. Έτσι υπό αυτό το πρίσµα είναι ένας
λόγος παραπάνω για τους αποστόλους του Ντάφα να διατηρούν έναν ήρεµο και σοβαρό νου. Τα έχετε
ήδη καταφέρει στο δυσκολότερο κοµµάτι της καλλιέργειάς σας, έτσι περπατήστε καλά το τελευταίο
κοµµάτι του ταξιδίου σας, και διαφυλάξτε την πορεία που έχετε διανύσει! ∆εν ήταν εύκολο, και έχετε
ξεπεράσει πρωτοφανείς δοκιµασίες. Πρέπει να το εκτιµήσετε αυτό. Η δόξα που υπάρχει στο µέλλον
είναι η θεϊκή αρετή που έχετε θεµελιώσει στις προσπάθειές σας να επικυρώσετε τον Φα, και όλα όσα
σάς περιµένουν θα είναι τα καλύτερα. (Χειροκρότηµα)
Μην επιτρέψετε, την ύπαρξη λιγότερων µαθητών σε κάποια περιοχή, ή την παρουσία συνεχιζόµενων
διαφωνιών µεταξύ µαθητών µας σε κάποιες περιοχές, να γίνουν λόγοι για να γίνετε παθητικοί στην
επικύρωση του Φα, στη σωτηρία αισθανόµενων όντων ή ακόµη και στην ίδια σας την καλλιέργεια. Θα
καταστρέψετε τους εαυτούς σας έτσι. Πρέπει να ξέρετε, και το λέω συνέχεια, ότι όταν εσείς, ως
απόστολοι του Ντάφα, εξετάζετε κάτι, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το βλέπετε από την ανάποδη επειδή
τα Τρία Βασίλεια είναι αναποδογυρισµένα, και θα πρέπει να συµπεριφέρεστε µε έναν θετικό, σωστό
τρόπο. Αυτό που οι συνηθισµένοι άνθρωποι θεωρούν ως µη καλό είναι καλό για τους καλλιεργητές –
όντα που επιθυµούν να φύγουν από αυτό το µέρος. Αν η σκέψη σας είναι ίδια µε των συνηθισµένων
ανθρώπων, τότε για πάντα θα είστε ένα συνηθισµένο άτοµο και δεν θα µπορέσετε ποτέ να φύγετε από
εδώ. Έτσι όταν συναντάτε δυσκολίες είναι η τέλεια ευκαιρία για εσάς να βελτιωθείτε. Αν είστε ικανοί
να κοιτάξετε µέσα σας, αυτή η κατάσταση δοκιµασίας θα γίνει αντίθετα µια ευκαιρία, κάτι να
ξεπεράσετε και µια ευκαιρία να εισέλθετε σε µια νέα κατάσταση. Γιατί δεν κοιτάτε τα πράγµατα µε
αυτόν τον τρόπο; Μόλις συναντάτε µια δοκιµασία, την διώχνετε µακριά. Όπως είπα, ακόµη και αν
διαφωνείτε πάνω στην επικύρωση του Φα και τη σωτηρία αισθανόµενων όντων, ή ακούτε κάποια
δυσάρεστα σχόλια, αυτά είναι όλα για την βελτίωση σας, επειδή η βελτίωση σας έρχεται πρώτη.
Χωρίς τη βελτίωση σας, τίποτα δεν µπορεί να επιτευχθεί, και αυτό περιλαµβάνει τη σωτηρία των
αισθανόµενων όντων. Αν αποτύχετε να βελτιωθείτε και να επιτύχετε την Ολοκλήρωση, που θα πάνε
αυτά τα αισθανόµενα όντα που σώσατε; Ποιος θα τα πάρει; Γιατί δεν κοιτάτε τα πράγµατα µε αυτόν
τον τρόπο; Φυσικά, καθώς είστε ανάµεσα στους συνηθισµένους ανθρώπους, είναι δύσκολο να κάνετε
τα πάντα τέλεια και να είστε αληθινά έτσι κάθε ώρα και στιγµή. Αλλά τουλάχιστον στις κρίσιµες
στιγµές, όπως στη σωτηρία αισθανόµενων όντων, ή στην καλλιέργεια, πρέπει να κοιτάτε τα πράγµατα
µε αυτόν τον τρόπο, σωστά; Όσοι από εσάς έχουν µείνει πίσω, έχουν γίνει παθητικοί, είναι όλο
παράπονα, έχουν µεγάλα παράπονα για τους άλλους, ή εστιάζουν την προσοχή τους σε αυτούς στην
Ένωση του Φάλουν Ντάφα, κανείς από εσάς δεν είναι πρόθυµος να καλλιεργήσει τον εαυτό του, και
αντίθετα κοιτάτε έξω από εσάς. Αν εκείνοι στην Ένωση του Ντάφα καλλιεργούνταν σωστά, αν οι
άλλοι άνθρωποι καλλιεργούνταν σωστά, ή αν οι συνηθισµένοι άνθρωποι όλοι γίνονταν καλοί, τι
όφελος θα είχε αυτό σε εσάς; Τι θα κερδίζατε; Τότε θα είχατε προσφέρει κάτι λίγο στην κοινωνία, θα
είχατε κάνει µερικές καλές πράξεις και αυτό είναι όλο. Αυτό δεν είναι αυτό που οι καλλιεργητές
θέλουν να πετύχουν. Αυτό είναι απλώς το να είστε καλός άνθρωπος ανάµεσα στους συνηθισµένους
ανθρώπους και δεν µπορεί να οδηγήσει στην Ολοκλήρωση. Έτσι, καθώς συνεχίζετε την καλλιέργεια,
πρέπει να καλλιεργείτε το µυαλό σας, να ξεφορτώνεστε τις ανθρώπινες προσκολλήσεις, και να
βλέπετε τα πράγµατα µε ορθές σκέψεις.
Όταν τα Τρία Βασίλεια δηµιουργήθηκαν, δηµιουργήθηκαν ανάποδα. ∆εν υπάρχουν θετικές, σωστές
αρχές εδώ. Αν υπήρχαν δεν θα υπήρχε ανάγκη για έναν Σακιαµούνι ή για έναν Ιησού να έρθουν εδώ,
και το ζήτηµα της µετάδοσης του Φα δεν θα είχε συµβεί, ακόµη λιγότερο ο Φα θα είχε αποκατασταθεί
εδώ. Οι αρχές εδώ είναι αναποδογυρισµένες και αυτό που κάνουν οι άνθρωποι και πώς το κάνουν
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είναι ανάποδα. Αυτό που µυρίζει ωραία στους ανθρώπους εδώ µυρίζει άσχηµα εκεί πέρα, και
πράγµατα που οι άνθρωποι εδώ θεωρούν καλά µπορεί κάλλιστα να είναι άσχηµα εκεί πέρα. Στα µάτια
των θεών, αυτοί που τα ανθρώπινα όντα θεωρούν ήρωες είναι άνθρωποι οι οποίοι οδηγηµένοι από
συναισθηµατικές παρορµήσεις και επιθυµίες, αποκτούν αυτό που θέλουν παλεύοντας για αυτό. Αλλά
στα µάτια των θεών, αυτοί που αρπάζουν την πολιτική εξουσία µέσω πολέµων είναι ληστές. Και έτσι
είναι πραγµατικά το πώς έχει υπάρξει η ανθρωπότητα [ακολουθώντας την αρχή του ανθρωπίνου
επιπέδου, δηλαδή] «κατακτώντας τον κόσµο µε στρατιωτική δύναµη, ο νικητής κυβερνά τη χώρα»,
και έτσι ήταν από πάντα – στερούµενο από θετικές, σωστές αρχές. Τα πάντα είναι αναποδογυρισµένα.
Και ακριβώς επειδή τα πράγµατα είναι αναποδογυρισµένα, επιτρέπει στους ανθρώπους να
καλλιεργηθούν και σας δίνει µια ευκαιρία να κοιτάξετε τα πράγµατα µε µια θετική, σωστή άποψη ενώ
είστε «βουτηγµένοι» σε αυτό που είναι ανάποδο και να θεωρήσετε αυτό που είναι «κακό» ως καλό.
Φυσικά δεν µπορείτε να διαταράξετε την κατάσταση των πραγµάτων σε αυτή τη διάσταση ή σκόπιµα
να κάνετε κακά πράγµατα που παραβιάζουν κοινώς αποδεκτές αρχές. Καθώς καλλιεργείτε τον εαυτό
σας, πρέπει να βλέπετε αυτά που αντιλαµβάνεστε ως δυσκολίες, συναισθηµατικές αναταραχές, ή
πράγµατα που επηρεάζουν το σίνσινγκ σας και τα παρόµοια, ως καλά πράγµατα. Αν θεωρείτε όλες τις
δυσκολίες, τις δοκιµασίες και τα παρόµοια που περνάτε, να είναι κακά πράγµατα, τότε είστε ένας
συνηθισµένος άνθρωπος. Οι ταλαιπωρίες είναι το ξεπλήρωµα των καρµικών χρεών, και πράγµατα που
δεν πάνε τόσο καλά, επιτρέπουν στο σίνσινγκ σας να ανυψωθεί. Αυτό ισχύει και για τους
συνηθισµένους ανθρώπους, στην πραγµατικότητα, όλα είναι για την αφαίρεση του κάρµα, και όταν
κάποιος απαλλάσσεται από το κάρµα του θα είναι καλά στην επόµενη ζωή. Είναι µόνο ότι οι
άνθρωποι δεν το αντιλαµβάνονται. Ένας καλλιεργητής πρέπει να µειώσει το κάρµα του, να βελτιώσει
το σίνσινγκ του µέσω καλλιέργειας, και στο τέλος να πετύχει την Ολοκλήρωση. Για έναν απόστολο
του Ντάφα, αυτή είναι η πιο βασική διδαχή στον Φα και το πιο θεµελιώδες πράγµα. Αλλά µερικοί
άνθρωποι ακόµη, µετά από πολλά χρόνια, δεν έχουν αλλάξει τις αντιλήψεις τους στο βασικό επίπεδο.
Πόσο χρόνια καλλιεργείστε; Ακόµα αποτυγχάνετε να δείτε τα πράγµατα µε αυτόν τον τρόπο, και
ακόµα δεν µπορείτε να εξετάσετε τα πράγµατα µε µια θετική, σωστή θεώρηση. Ήµουν αληθινά
λυπηµένος όταν διάβαζα όλα αυτά τα γράµµατα που µου στείλατε και όλα αυτά που αναφέρατε. Γιατί
είστε τόσο προσκολληµένοι στα ανθρώπινα πράγµατα; Με αυτά περιλαµβάνω τις προσκολλήσεις σας,
που σχετίζονται και µε τις Ενώσεις του Ντάφα στις διάφορες περιοχές. Οι Ενώσεις του Ντάφα
ιδρύθηκαν απλά για να βοηθήσουν την επικύρωση του Φα των αποστόλων του Ντάφα. Τα µέλη τους
δεν υποτίθεται πως είναι πρότυπα, και δεν είναι ο ∆άσκαλος. Ωστόσο, πρέπει να εκτιµήσετε αυτή τη
µορφή, καθώς µπορεί να βοηθήσει να συντονιστούν τα πράγµατα τοπικά έτσι ώστε ο Φα να
επικυρωθεί καλύτερα και τα αισθανόµενα όντα να σώζονται πιο αποτελεσµατικά.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα που έχουµε τώρα είναι αυτό για το οποίο µόλις έχω µιλήσει. ∆ηλαδή όταν
αποτυγχάνετε να καλλιεργείτε τον εαυτό σας και να κοιτάζετε µέσα σας. Ο ∆άσκαλος δεν ανησυχεί
ότι τα πράγµατα γίνονται «χαοτικά». Ο ∆άσκαλος µπορεί να δει τα πράγµατα πιο καθαρά από εσάς,
έτσι δεν χρειάζεται να µου αναφέρετε προβλήµατα. Αυτά που γράψατε εκθέτουν στην
πραγµατικότητα τις προσκολλήσεις σας και το ανθρώπινο σκεπτικό σας, να γεµίζουν όλες τις σελίδες,
ακριβώς εκεί. Γιατί έχει έρθει εδώ ο ∆άσκαλος; Ο ∆άσκαλος µπορεί να διακρίνει µε τη µεγαλύτερη
ακρίβεια τι είναι ορθό και τι όχι. Όλοι γνωρίζετε γιατί µε τις παραστάσεις των Θείων Τεχνών ήµαστε
σε θέση να παρουσιάσουµε καλοσύνη και οµορφιά στον υπέρτατο βαθµό, και γιατί µια οµάδα νέων
ανθρώπων που έχουν εκπαιδευτεί για λίγο περισσότερο από έναν χρόνο είναι ικανοί να δίνουν
παραστάσεις οι οποίες είναι παγκοσµίου κύρους, πρώτης κατηγορίας και διεθνούς εµβέλειας. Είναι
επειδή ο ∆άσκαλος το διασφάλισε. Συνηθισµένοι άνθρωποι δεν µπορούν να το πετύχουν αυτό. Ο
∆άσκαλος έχει έρθει να κάνει την Επανόρθωση του Φα – πώς θα µπορούσα να κάνω την Επανόρθωση
του Φα αν ακόµη και τα πράγµατα γύρω µου ήταν «χαοτικά»; Τίποτα δεν θα αλλάξει από µέρους µου.
Το κριτήριο για τη µέτρηση καλού και κακού βρίσκεται µε εµένα. Μπορώ να σας πω µε µεγάλη
ακρίβεια, τι αντιπροσωπεύει κάθε σας λέξη, πράξη, σκέψη ή βλέµµα. Είναι µόνο ότι ο ∆άσκαλος δεν
σας το λέει, έτσι ώστε να σας δώσει µεγαλύτερες ευκαιρίες, γνωρίζοντας πώς µπορούν να είναι οι
άνθρωποι όταν καλλιεργούνται. Αυτό που µόλις είπα ήταν για να ηχήσει ένα προειδοποιητικό
καµπανάκι για εσάς, και για να σας πω να εκτιµήσετε το ταξίδι που έχετε διανύσει στην καλλιέργεια.
∆εν ήταν εύκολο, απόστολοί µου του Ντάφα. Τα καταφέρατε εν µέσω της δυσκολότερης των
διώξεων, και αυτή η τιµή και η δόξα είναι ήδη δικές σας, έτσι τώρα απλά το θέµα είναι το πώς θα τα
πάτε καλύτερα.
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Όλα αυτά που είπα εστιάζονταν στα µειονεκτήµατα, φυσικά. Εάν πρόκειται να µιλήσουµε για τα καλά
πράγµατα θα έλεγα ότι οι απόστολοι του Ντάφα είναι πραγµατικά εκπληκτικοί. Έχετε κάνει τόσα
πολλά πράγµατα που οι απόστολοι του Ντάφα πρέπει να κάνουν, τελειοποιώντας τους εαυτούς σας
και θεµελιώνοντας την πανίσχυρη αρετή σας, και σε συνδυασµό µε αυτό σώζετε τα αισθανόµενα όντα
του κόσµου. Και δεν είναι µόνο τα αισθανόµενα όντα αυτού του κόσµου. Γιατί αν και µπορούµε να
δούµε τι είναι εδώ, αν πίσω από ένα ον βρίσκεται µια τεράστια οµάδα ζωών που εκτείνεται µέσα στον
Κόσµο, τότε αυτό είναι πραγµατικά ένα απίστευτα σηµαντικό θέµα. Ναι, σκεφτείτε το: εάν ολόκληρα
τα Τρία Βασίλεια δηµιουργήθηκαν γι’ αυτή την υπόθεση, τότε ποια είναι τα όντα που γίνονται
άνθρωποι ή κάποια µορφή ζωής εδώ κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα; ∆εν είναι καθόλου
απλό πράγµα. Αλλά ο ανθρώπινος κόσµος είναι, σε τελική ανάλυση, ένας ανθρώπινος κόσµος. Ακόµα
και αν πράγµατι πολλοί θεοί ήρθαν εδώ, δεν θα έµοιαζε µε θεϊκή κοινωνία. Αυτό δεν είναι δυνατό, και
αυτό λήφθηκε υπόψη πολύ καιρό πριν. Όταν κάποιος έρχεται εδώ, πρέπει να προσλάβει την
κατάσταση ενός ανθρώπινου όντος. Μόνο έτσι µπορεί να καλλιεργηθεί – µόνο όταν είναι στην
ψευδαίσθηση µπορεί να έχει την ευκαιρία. Γι’ αυτό κάποιοι άνθρωποι δεν είναι σε θέση (να
ανταποκριθούν στο κριτήριο) και κάποιοι είναι. Έτσι είναι τα πράγµατα σε αυτόν τον κόσµο.
Όταν έφτασα λίγο πριν σας είδα που παρακολουθούσατε ένα σύντοµο βίντεο για τους νέους
αποστόλους του Ντάφα στις Θείες Τέχνες και στην Ακαδηµία Τεχνών Φέι Τιεν. Αλλά στην
πραγµατικότητα υπάρχουν πολλά περισσότερα πέρα από αυτό. Τα πράγµατα που οι απόστολοι του
Ντάφα έχουν κάνει σε ολόκληρο τον κόσµο είναι τόσο συναρπαστικά και εµπνευσµένα, µόνο που δεν
έχουν αποτυπωθεί σε ταινία σε αυτόν τον κόσµο. Αλλά υπάρχουν ταινίες µε εσάς στον Κόσµο.
(Χειροκρότηµα). Ούτε ένα καλό πράγµα από αυτά που κάνατε δεν λείπει – όλα έχουν αποτυπωθεί σε
βίντεο. Πράγµατι υπάρχουν καταγραφές σε βίντεο. Όλα αυτά τα πράγµατα καταγράφονται, γιατί
συνθέτουν το µονοπάτι που έχετε διανύσει και είναι η δόξα σας.
Έτσι έχω µιλήσει για λίγα πράγµατα σε γενικές γραµµές. Υπάρχουν πολλά πράγµατα που ο ∆άσκαλος
δεν θέλει να συζητήσει µε πολλή λεπτοµέρεια ή τόσο πολύ ή τόσο αναλυτικά. Και αυτό επειδή
υπάρχει ένα πράγµα για το οποίο µερικοί από εσάς δεν είστε ακόµη τόσο ξεκάθαροι, αν και το έχω
αναφέρει πολλές φορές: ότι εσείς είστε που επικυρώνετε τον Φα, όχι ο ∆άσκαλος. Μόνο όταν
περπατήσετε το δικό σας µονοπάτι επικυρώνοντας τον Φα µπορείτε να τελειοποιήσετε τον εαυτό σας
και να θεµελιώσετε την πανίσχυρη αρετή σας. Έτσι πρέπει να το κάνετε µόνοι σας. Γι’ αυτό όταν
µερικές φορές έρχονται κάποιοι να ρωτήσουν τον ∆άσκαλο για κάθε πόνηµα ή ακόµα και για
πράγµατα που θέλουν να κάνουν ως άτοµα, ρωτώντας: «Πώς θα πρέπει να το κάνω αυτό;» Λοιπόν, µε
αυτό απλά δίνετε την πανίσχυρη αρετή σας στο ∆άσκαλο. Φυσικά, ξέρω πώς να το κάνω. Αλλά εάν
επρόκειτο να σας το πω, δεν θα είχατε τίποτα, και όταν θα δουλεύατε γι’ αυτό απλά θα βοηθούσατε
εµένα να το κάνω και δεν θα θεµελιώνατε τη δική σας πανίσχυρη αρετή. Η πανίσχυρη αρετή που
έρχεται µαζί µε όλα αυτά θα ανήκε τότε αποκλειστικά στο ∆άσκαλο. Ο λόγος που όποτε έρχεστε για
να µε ρωτήσετε κάτι δεν θέλω να απαντήσω και µερικές φορές σας κοιτώ κιόλας δυσάρεστα, είναι
επειδή θέλω εσείς να καταλάβετε πράγµατα από µόνοι σας. Περπατήστε το δικό σας µονοπάτι και να
µην χάνετε αυτή την ευκαιρία. Γιατί δεν µπορείτε να το αντιληφθείτε αυτό; (ο ∆άσκαλος χαµογελάει).
Πάντα κάνετε τη µια ερώτηση µετά την άλλη µε εµένα. Ο ∆άσκαλος επιβεβαιώνει αυτά που έχουν
κάνει οι απόστολοι του Ντάφα. Όσο κάνετε πράγµατα από τη επιθυµία να επικυρώσετε τον Φα και να
σώσετε αισθανόµενα όντα, θα επιβεβαιώνω όλα όσα κάνετε. Και όταν πηγαίνετε να κάνετε αυτά τα
πράγµατα, θα υπάρχουν τα σώµατα του Νόµου µου ή οι θεοί εκεί να τα ενισχύσουν και να κάνουν
αυτά που κάνετε πιο µεγαλειώδη και εξαιρετικά, και θα σας βοηθήσουν (Χειροκρότηµα). Συχνά
αποτυγχάνατε να εξετάσετε τα πράγµατα µε αυτόν τον τρόπο, και µόλις συναντάτε προκλήσεις
πηγαίνετε στον ∆άσκαλο. Αλλά όταν µια δυσκολία αναδύεται, είναι ακριβώς η ώρα για σας να
βελτιώσετε τον εαυτό σας, να θεµελιώσετε πανίσχυρη αρετή και να επιφέρετε δόξα. Αυτά είναι όλα
για σήµερα.

