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

 

∆ιδάσκοντας τον Φα στο διεθνές συνέδριο του Φα στην 

Ουάσιγκτον το 2009 
 

(Λι Χονγκτζί, 18 Ιουλίου 2009) 

 

 

Έχετε δουλέψει σκληρά! 

 

Μόλις ολοκληρώσαµε το συνέδριο στην Νέα Υόρκη και σας είδα εκεί. ∆εν θέλω να µιλήσω 

πολύ αυτή τη φορά γι’ αυτό και ήρθα λίγο αργότερα. (Γέλια) ( Το κοινό χειροκροτεί) Η 

κατάσταση των πραγµάτων σε αυτόν τον κόσµο έχει αλλάξει σηµαντικά, χάρη στη γρήγορη 

πρόοδο της Επανόρθωσης του Φα γενικά, και χάρη στη δουλειά των µαθητών του Ντάφα που 

έχουν κάνει µαζί για να σώσουν τα αισθανόµενα όντα και να επικυρώσουν τον Φα. Το έχετε 

δει αυτό, όπως και οι άνθρωποι του κόσµου το έχουν δει. Στις αρχές της δίωξης που άρχισε 

στις 20 Ιουλίου του 1999, πολλοί άνθρωποι ισχυρίστηκαν πως το Φάλουν Γκονγκ δεν θα τα 

κατάφερνε περισσότερο από λίγες ηµέρες. Μερικοί άνθρωποι που ήθελαν να υποστηρίξουν 

το Φάλουν Γκονγκ δεν πήραν θέση ως αποτέλεσµα αυτής της αντίληψης. Η καταστολή των 

φοιτητών στο µακελειό στην πλατεία Τιενανµέν από το ΚΚΚ άφησε πολλούς ανθρώπους µε 

λίγη αίσθηση ελπίδας για την Κίνα, και υπήρξαν µερικοί άνθρωποι που είπαν δηµοσίως πως 

το Φάλουν Γκονγκ δεν θα αποτελούσε καµία ανησυχία αφού ούτε και αυτό δεν θα ήταν ικανό 

να αντέξει την καταστολή για περισσότερες από µερικές ηµέρες. Όποια και να ήταν η 

αντίληψη που τους οδήγησε να πουν αυτό, το Φάλουν Γκονγκ δεν κατέληξε όπως 

προέβλεπαν. Το Φάλουν Γκονγκ τα κατάφερε (Ενθουσιώδες Χειροκρότηµα), και το έκανε 

χωρίς εξωτερική βοήθεια. (Ενθουσιώδες Χειροκρότηµα) Αυτό έχει κάνει πραγµατικά τους 

ανθρώπους του κόσµου να µας κοιτούν υπό ένα νέο φως, και δείχνει ακριβώς πόσο 

καταπληκτικοί είναι οι µαθητές του Ντάφα, οι καλλιεργητές του Φάλουν Γκονγκ. Μερικοί 

άνθρωποι στην πραγµατικότητα, έχουν αλλάξει από το να είναι αδιάφοροι στο να 

παρατηρούν µε προσοχή, και από το να κοιτούν τι συµβαίνει µε διασκέδαση στο να έχουν 

θαυµασµό. 

 

Αλλά δεν έχει σταµατήσει σε αυτό: Η Επανόρθωση του Φα ακόµη προχωρά· Οι µαθητές του 

Ντάφα ακόµη επικυρώνουν τον Φα και σώζουν αισθανόµενα όντα χωρίς καθυστέρηση· Και η 

κατάσταση ακόµη αλλάζει – και µάλιστα γρήγορα σε αυτό. Καθώς οι κακοί παράγοντες σε 

άλλες διαστάσεις συνεχίζουν να εξαλείφονται σε µεγάλες ποσότητες, οι άνθρωποι του 

κόσµου γίνονται πιο ξεκάθαροι. Και µε την µείωση αυτών των κακών παραγόντων που 

ελέγχουν τις σκέψεις των ανθρώπων, οι άνθρωποι του κόσµου, τώρα είναι ικανοί να 

σκεφτούν νηφάλια για τη δίωξη αυτή και για τους µαθητές του Ντάφα. Στην πραγµατικότητα, 

όµως, το πώς οι άνθρωποι του κόσµου µας βλέπουν δεν είναι κρίσιµο ούτε καν σηµαντικό. 

Το πιο σηµαντικό είναι να κάνουµε τα πράγµατα µας καλά. ∆εν έχουµε δώσει προσοχή στην 

συµπεριφορά που έχουν οι άνθρωποι καθώς υποβαλλόµαστε στην δίωξη, και δεν έχουµε 

εναποθέσει την ελπίδα µας στο να κάνουν οι συνηθισµένοι άνθρωποι κάτι για τον Ντάφα· 

Ούτε έχουµε σταµατήσει να σώζουµε τους ανθρώπους του κόσµου ή τα αισθανόµενα όντα. Η 

σωτηρία των αισθανόµενων όντων είναι κάτι που µόνο οι µαθητές του Ντάφα µπορούν να 

κάνουν – είναι µια µνηµειώδης ευθύνη. Ακόµη και όταν η δίωξη ήταν στο πιο σοβαρό της 

(σηµείο), ποτέ δεν αποφύγατε την ευθύνη που έχετε ως µαθητές του Ντάφα. Και καθώς η 

δίωξη ήταν πιο σοβαρή, πάντα θυµόσασταν από την αρχή έως το τέλος, να θεωρείτε τη υγιή 

καλλιέργεια ως το πιο βασικό πράγµα, συνεπώς επικυρώνατε τον Φα και σώζατε 
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αισθανόµενα όντα µε ένα λογικό τρόπο. 

 

Πράγµατι, όταν η δίωξη πρωτοξεκίνησε, οι άνθρωποι δεν τα πήγαν καλά σε πολλά πράγµατα 

που έκαναν. Αυτό ήταν κάπως αναπόφευκτο, αφού πολλοί άνθρωποι δεν ήξεραν τι να κάνουν 

στην αρχή. Ξαφνικά έπρεπε να αντιµετωπίσουν αυτή τη δίωξη που εµφανίστηκε από το 

πουθενά και τη συκοφαντία που κάλυψε τη γη. Και η παραπληροφόρηση εξαπλώθηκε σε 

ολόκληρο τον κόσµο, καθώς το Φάλουν Γκονγκ δεν είχε δικά του ΜΜΕ ή φόρουµ για να 

µιλήσει µέσα από αυτά. Όλα τα ΜΜΕ του κόσµου επαναλάµβαναν την προπαγάνδα των 

ΜΜΕ του ΚΚΚ, και αυτό ισοδυναµούσε µε το να διώκουν το Φάλουν Γκονγκ και τους 

µαθητές του Ντάφα εκ µέρους του ΚΚΚ, µε την κλίµακα να είναι τεράστια. ∆ιαδόθηκε σε 

κάθε γωνιά της γης. Ακόµη και τότε δεν φοβόµασταν. Οι καλλιεργητές στο κάτω-κάτω δεν 

δίνουν αξία σε συνηθισµένα πράγµατα. Η καλλιέργεια είναι η απελευθέρωση του εαυτού, και 

αυτό που κάποιος καλλιεργεί είναι ο εαυτός του, χωρίς να δίνει βάρος σε αυτά που µπορεί οι 

άλλοι να πουν. Είναι απλά ότι οι µαθητές του Ντάφα έχουν καθήκον να σώσουν αισθανόµενα 

όντα, γι’ αυτό και ανησυχούν για τα αισθανόµενα όντα. Αυτό είναι διαφορετικό σε σχέση µε 

τους παλιούς τρόπους καλλιέργειας. Και επιπλέον, το είδος της ευθύνης που περιέχει αυτό 

είναι µνηµειώδες. Τα αισθανόµενα όντα µπροστά σας, οι άνθρωποι του σηµερινού κόσµου, 

είναι διαφορετικοί από τις ζωές οποιασδήποτε περιόδου στην ιστορία. Αν και φαίνονται να 

είναι ανθρώπινα όντα, πολλά ήρθαν από υψηλότερα επίπεδα και είναι στην πραγµατικότητα 

µετενσαρκωµένοι Θεοί. Αυτό κάνει την ευθύνη που συνδέεται µε την διάσωση τους και ό,τι 

κάνετε ακόµη πιο σηµαντικό και καταπληκτικό, καθώς και απολύτως απαραίτητο. Αν δεν 

ήταν η περίπτωση αυτή, η δίωξη δεν θα διαρκούσε τόσο πολύ, ούτε και θα υπήρχε. Στο κάτω-

κάτω αν ήταν απλώς µια οµάδα ατόµων που κάνουν προσωπική καλλιέργεια, αυτό δεν θα 

ήταν απειλητικό για τις παλαιές δυνάµεις. Αντίθετα, αυτό που προκάλεσε τις παλαιές 

δυνάµεις και τους κακούς παράγοντες ήταν η ανάγκη του Κόσµου για την Επανόρθωση του 

Φα. Η δίωξη που εµφανίζεται στην ανθρώπινη κοινωνία είναι απλά µια εκδήλωση σε αυτό το 

επίπεδο. Οι κακοί παράγοντες εµφανίστηκαν επειδή, όπως µπορεί να φανεί, η µορφή 

καλλιέργειας που οι µαθητές του Ντάφα έχουν τους τοποθετεί στη συνηθισµένη κοινωνία και 

είναι διαφορετική από παλαιές µορφές· Επειδή περιλαµβάνει µια τόσο µεγάλη οµάδα 

ανθρώπων· Και επειδή η θετική της επίδραση διατάραξε την ισορροπία ανάµεσα στο τι είναι 

ορθό και τι κακό, τι είναι καλό και τι σατανικό. Αλλά ακόµη και τότε, αυτό δεν θα ήταν 

αρκετό να πυροδοτήσει µια τέτοιας κλίµακας δίωξη. Οφείλεται σε κανονισµούς από 

παράγοντες του παλαιού Κόσµου σε συνδυασµό µε την πτώση και την συσσώρευση των 

κακών ζωών των άλλων διαστάσεων κατά την διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα, και αυτός 

είναι ο λόγος που το διαστατικό πεδίο σε αυτόν τον Κόσµο έγινε εξαιρετικά κακό. Αυτό έχει 

προκαλέσει την ηθική της κοινωνίας να πέσει απότοµα και να αλλάξουν δραµατικά οι 

καρδιές των ανθρώπων, κάνοντας αυτόν τον Κόσµο ακόµη πιο χαοτικό από ότι παλιά· 

Κάνοντας το ακόµη πιο δύσκολο να σωθούν τα αισθανόµενα όντα· Και κάνοντας ακόµη 

χειρότερες τις δαιµονικές εκδηλώσεις. Μόνο το γεγονός ότι οι µαθητές του Ντάφα µπόρεσαν 

να τα καταφέρουν µέσα από τέτοιες συνθήκες είναι εντυπωσιακό, ακόµη περισσότερο το 

γεγονός ότι σώζουν αισθανόµενα όντα που βρίσκονται σε αυτή την αξιολύπητη κατάσταση. 

 

Αρχικά, αληθινά ήταν η περίπτωση που δεν ξέρατε τι να κάνετε, και µερικά άτοµα δεν ήταν 

επαρκώς ήρεµα και συγκροτηµένα. Με αυτή την πίεση, οι καταστάσεις καλλιέργειας των 

µαθητών ποίκιλαν ευρέως, και αυτό το έκανε δύσκολο για εµάς να οργανώσουµε τα 

πράγµατα που κάναµε. Είναι απλά ένα γεγονός στην καλλιέργεια το ότι υπάρχουν πάντα 

αυτοί που είναι επιµελείς και αυτοί που δεν είναι, και µια ποικιλία από ανθρώπινους τρόπους 

σκέψης αναµειγνύονται, όλα αυτά κάνουν τα πράγµατα περίπλοκα. Σας είχα πει πριν ότι 

κανένας δεν θα µπορούσε να εκδιώξει αυτόν τον Φα, και ότι ένας αρνητικός αντίκτυπος 

µπορεί µονάχα να συµβεί όταν οι µαθητές του Ντάφα αποτύχουν να τα πάνε καλά. Έχετε δει 
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πόσα έχει καταφέρει να κάνει αυτή η δίωξη στο Φάλουν Γκονγκ, σωστά; Τίποτα, είναι 

ανίσχυρη. Αυτή η δίωξη µπορεί µόνο να εξυπηρετήσει στην ενίσχυση της αρετής των 

καλλιεργητών, και εκτός από αυτό δεν είναι τίποτα, και δεν έχει καµία επίδραση εκτός από 

την εξασφάλιση της εξάλειψης του Κακού καθώς η δίωξη φτάνει ως το τέλος. Κατά τη 

διάρκεια αυτού του αγώνα µεταξύ καλού και κακού, οι µαθητές του Ντάφα έχουν πάει από το 

να µην συνεργάζονται καλά στην αρχή, στο να καταφέρνουν βαθµιαία να συνεργάζονται και 

γίνονται βαθµιαία πιο λογικοί. Αν και σε αυτό το σηµείο υπάρχουν ακόµη αποδείξεις φτωχού 

συντονισµού και συνεργασίας σε πολλά σηµεία και µέρη, ως σώµα οι µαθητές του Ντάφα, 

όταν τα πράγµατα εξετάζονται συνολικά, έχουν δοκιµαστεί από την καλλιέργεια και την 

επικύρωση του Φα σε αυτά τα χρόνια έτσι ώστε να γίνονται όλο και πιο ώριµοι και λογικοί. 

Έχετε πάει από το µη ξέρετε τι να κάνετε, και να είστε παράλογοι, στο να γνωρίζετε τι να 

κάνετε, βήµα προς βήµα, να γνωρίζετε τι να κάνετε και να γίνετε λογικοί. 

 

Η καλλιέργεια στο παρελθόν ήταν µονάχα το θέµα της ολοκλήρωσης κάποιου, και του πόσο 

καλά ή άσχηµα τα πήγαινε κάποιος είχε αντίκτυπο µόνο πάνω σε αυτό το άτοµο. Τώρα 

πρόκειται να σώσετε τα αισθανόµενα όντα, και αυτό σηµαίνει ότι παίζουν ρόλο ο µεταξύ σας 

συντονισµός και συνεργασία. Ανθρώπινες προσκολλήσεις θα βγουν στην επιφάνεια καθώς 

δουλεύετε µαζί. Το ικανοποιητικό µέρος είναι ότι άσχετα µε το (τι έχει αναδυθεί), το κύριο 

µέρος των µαθητών µας ήταν πάντα καλό και οι προθέσεις σας ήταν σωστές. Ακόµη και αν 

υπήρξαν ανθρώπινες προσκολλήσεις ή παράγοντες που κανονίστηκαν από τις παλαιές 

δυνάµεις, η αφετηρία σας ήταν η επικύρωση του Φα, και αυτό είναι κάτι που κανείς δεν 

µπορεί να το αλλάξει. Και γι’ αυτόν τον λόγο, η προσπάθεια σας για την επικύρωση του Φα 

και τη διάσωση των αισθανόµενων όντων δεν έµεινε ποτέ στάσιµη. Όταν ο συντονισµός ήταν 

φτωχός, δραστήρια κάνατε πράγµατα µόνος σας· Όταν ο συντονισµός ήταν φτωχός σε 

µεγάλη κλίµακα, κάνατε πράγµατα σε µικρή κλίµακα· Και όταν ο συντονισµός πήγαινε καλά, 

κάνατε πράγµατα µαζί. Οπότε όποια και να ήταν η κατάσταση, τα βγάλατε πέρα. Εύχοµαι ότι 

καθώς προχωράτε θα κάνετε καλή δουλειά µε οτιδήποτε καταπιάνεστε, και ότι θα το κάνετε 

µε ακόµη περισσότερη λογική. 

 

Είναι αξιοσηµείωτο πώς η επικύρωση του Φα και η προσωπική σας καλλιέργεια έγιναν αυτό 

που είναι σήµερα. Έχετε δοκιµασθεί ως την ωριµότητα, και η διαδικασία που οδήγησε σε 

αυτό ήταν µία που αφαίρεσε τις ανθρώπινες προσκολλήσεις. Για να µιλήσω λίγο 

περισσότερο, θέλω να πω ότι όλα αυτά που κάνετε είναι αλληλένδετα µε την προσωπική σας 

καλλιέργεια, και τίποτα από αυτά που κάνετε δεν είναι σε καµία περίπτωση µόνο για το 

σκοπό καθαυτής της πράξης που κάνετε, και τίποτα από όσα κάνετε δεν είναι αποµονωµένο. 

Όλα είναι δεµένα µε την Επανόρθωση του Φα, όλα είναι δεµένα µε τις ευθύνες των µαθητών 

του Ντάφα, και όλα είναι δεµένα µε την προσωπική σας καλλιέργεια. Όλα αυτά είναι 

αχώριστα. Γι' αυτό οι πράξεις σας θα είναι αντανάκλαση της κατάστασης της καλλιέργειας 

σας. Όταν δουλεύετε µαζί και νιώθετε αδικηµένοι ή θυµωµένοι, είναι δύσκολο εκείνη την 

στιγµή να συλλογιστείτε το ρόλο σας στο θέµα ή να κοιτάξετε µέσα σας και να αντιληφθείτε 

ποιά είναι η κατάσταση σας ή ποιά προσκόλληση πυροδότησε αυτό το γεγονός. Τις 

περισσότερες φορές είναι ότι (είστε δυσαρεστηµένοι) που η πρόταση σας δεν υιοθετήθηκε ή 

που συµπεριφερθήκατε υπεροπτικά σε κάποιον. Η εκδήλωση αυτών των δύο προσκολλήσεων 

τείνει να είναι η πιο έντονη. Μπορώ να δω πως ακόµη και τώρα αυτά τα πράγµατα υπάρχουν. 

Άλλα όποια και να είναι η περίπτωση, είναι καλλιέργεια, και ελπίζω να πειθαρχήσετε τον 

εαυτό σας µε τέτοιον τρόπο ώστε να γίνετε ακόµη πιο ώριµοι και λογικοί και να 

συµπεριφέρεστε πιο πολύ ως καλλιεργητής. 

 

Είναι αλήθεια πως στο παρελθόν είπα πως ο χρόνος που έµεινε για την Επανόρθωση του Φα 

δεν ήταν τόσος πολύς, αρκετά σύντοµος στην πραγµατικότητα. Αληθινά ήλπιζα πως θα 
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ωριµάζατε γρήγορα και πως θα γινόσασταν λογικοί, επιτρέποντας σε αυτό το γεγονός να 

ολοκληρωθεί σε µικρό χρονικό διάστηµα. Αν οι µαθητές του Ντάφα δεν µπορούν να είναι 

όλοι λογικοί και ώριµοι, αντιθέτως πράττουν συχνά µε ανθρώπινο τρόπο σκέψης τέτοιο που 

εκδηλώνεται τόσο δυνατά, µε αυτό πώς µπορεί αυτό το γεγονός να ολοκληρωθεί; Πώς θα 

µπορούσε κάποιος να πει ότι οι µαθητές του Ντάφα έχουν ολοκληρώσει την καλλιέργειά 

τους; 

 

Ένα άλλο πράγµα είναι ότι µερικοί άνθρωποι δυσκολεύονται να καταλάβουν πόσο επείγον 

είναι να σωθούν τα αισθανόµενα όντα. Και υπάρχουν µόνο τόσοι µαθητές του Ντάφα που 

δραστηριοποιούνται µε αυτό στην παρούσα φάση. Μερικά άτοµα δεν προχώρησαν µπροστά 

και δεν παίρνουν στα σοβαρά αυτό το καθήκον και δεν πιστεύουν ότι η σωτηρία των 

αισθανόµενων όντων είναι καθόλου σηµαντική. Στην πραγµατικότητα, οι ευθύνες σας ως 

µαθητές του Ντάφα εµφανίζονται όλες ακριβώς µπροστά σας. Αν δεν κινητοποιηθείτε για να 

σώσετε τα αισθανόµενα όντα, δεν θα έχετε εκπληρώσει την ευθύνη σας ως µαθητής του 

Ντάφα και η καλλιέργειά σας δεν θα µετρήσει καθόλου, γιατί η ύπαρξη σας ως µαθητής του 

Ντάφα δεν ήταν για χάρη της προσωπικής σας Ολοκλήρωσης. Αυτό σηµαίνει ότι επωµίζεστε 

µια ιστορική αποστολή. 

 

Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός, θα πράττετε περισσότερο ως µαθητές του Ντάφα και θα 

συνεργάζεστε ακόµη καλύτερα. Να σκέφτεστε τους άλλους όταν κάνετε πράγµατα, και να 

κοιτάτε τον εαυτό σας όταν υπάρχουν διαφωνίες. Μάλλον όλοι ξέρετε πώς να µιλάτε για αυτό 

και ξέρετε τι σηµαίνουν αυτά τα λόγια, αλλά σε κρίσιµες στιγµές δεν τα βάζετε σε εφαρµογή. 

Επαναλαµβάνω αυτά τα λόγια σε κάθε συνέδριο του Φα και σας καθοδηγώ σε αυτό. Αν 

µπορούσατε όλοι να καταφέρετε αυτά που περιγράφω, τότε δεν θα υπήρχαν αυτές οι διαµάχες 

µεταξύ σας. Αν µπορούσατε όλοι να τα καταφέρετε, όλα θα µπορούσαν να λυθούν και εσείς 

θα καταφέρνατε να εργάζεστε καλά µαζί. 

 

Αυτοί που έχουν έρθει από την Κίνα και δεν νιώθουν οικεία µε τον έξω κόσµο, πιστεύω ότι 

θα φτάσουν στην κατανόηση αυτών των πραγµάτων και πως γρήγορα θα αφοµοιωθούν µε 

αυτήν την κοινωνία. Οπότε αυτό δεν είναι το µεγαλύτερο ζήτηµα. Το µεγαλύτερο είναι το να 

έχει κανείς τόσο πολύ ανθρώπινη νοοτροπία. Φυσικά, αφού είµαστε στο ζήτηµα της 

ανθρώπινης νοοτροπίας, θα έλεγα πως χρειάζεται να έχετε δυνατές ορθές σκέψεις όταν 

επικυρώνετε τον Φα, σώζετε αισθανόµενα όντα, και καλλιεργείστε αλλά το πώς πράττετε 

στην καθηµερινή σας ζωή και ως µέρος της κοινωνίας δεν πρέπει να είναι παράξενα. Αν 

πιστεύετε ότι πρέπει να ζούµε τις ζωές µας σαν θεϊκά όντα, και συµπεριφέρεστε διαφορετικά 

καθώς περπατάτε στον δρόµο ή η διαγωγή σας στην καθηµερινή ζωή αλλάζει σε κάτι άλλο, 

τότε αυτό είναι ακρότητα. Είστε εδώ για να καλλιεργηθείτε καθώς συµµορφώνεστε όλο και 

περισσότερο µε τον τρόπο της καθηµερινής κοινωνίας, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σας 

πω να κάνετε. Πρέπει να καλλιεργείστε µε λογική και µε έναν αξιοπρεπή τρόπο. ∆εν πιστεύω 

πως αυτά τα πράγµατα θα σας είναι δύσκολα να τα ισορροπήσετε. Μέχρι τώρα έχετε 

καταλάβει πώς λειτουργούν τα πράγµατα. ∆εν έχουν µείνει πολλοί άλογοι άνθρωποι. 

 

Αληθινά ανησυχώ για το µέλλον αυτών που συµπεριφέρονται παράξενα µεταξύ των µαθητών 

του Ντάφα, όποια µορφή και να έχει αυτό. Αυτό συµπεριλαµβάνει αυτούς που δεν 

σκέφτονται λογικά· αυτούς που λένε ανοησίες· αυτούς που παίζουν αρνητικό ρόλο µε το να 

θέλουν και να ψάχνουν ειδικά να είναι µαζί µε αυτούς που δεν είναι επιµελείς, οι οποίοι 

έχουν πολλές ανθρώπινες προσκολλήσεις ή που δεν συµπεριφέρονται σαν µαθητές· αυτούς 

που επικοινωνούν µε ειδικούς πράκτορες· ή αυτούς που είναι παράλογοι και δηµιουργούν 

εσκεµµένα πρόβληµα µεταξύ των µαθητών µας. Όµως σκέφτοµαι και αυτούς που όταν τα 

προβλήµατα εµφανίζονται, δεν σκέφτονται την κατάσταση καλλιέργειάς τους και 
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επικεντρώνονται αποκλειστικά στο πόσο κακό είναι αυτό ή εκείνο το πρόσωπο ή ποιός ή ποιά 

µπορεί να είναι. Όµως σε αυτές τις περιπτώσεις, έχετε σκεφτεί αυτό: Γιατί κάποιος σαν και 

αυτόν υπάρχει µεταξύ των µαθητών του Ντάφα, και γιατί ένα τέτοιο πράγµα προκύπτει; Η 

ύπαρξη αυτού του ατόµου δεν βρίσκεται εκεί για να αποκαλύψει κάποιους ανθρώπους ή 

κάποιες ανθρώπινες προσκολλήσεις; Σίγουρα. Στην καλλιέργεια τίποτα δεν γίνεται χωρίς 

λόγο. Όταν λάθος καταστάσεις και κακή ανθρώπινη συµπεριφορά εµφανίζονται ανάµεσά 

µας, αυτά τα πράγµατα έρχονται για να στοχεύσουν ανθρώπινες προσκολλήσεις. ∆εν 

αναγνωρίζουµε τους κανονισµούς των παλαιών δυνάµεων, αλλά όταν αποτυγχάνουµε να τα 

πάµε καλά θα εκµεταλλευτούν τα κενά µας. Έτσι, µάλλον, ένα συγκεκριµένο µέρος έπρεπε 

να στοχευθεί µε εκείνον τον τρόπο, και αυτό εξηγεί γιατί έγινε ένα επεισόδιο. Όταν κάτι 

τέτοιου είδους συµβαίνει, όλοι αγχώνονται και σκέφτονται, ‘Γιατί συνέβη αυτό και έκανε 

τους µαθητές του Ντάφα να φανούν άσχηµοι, και γιατί υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι τριγύρω;’ 

Αλλά αναρωτηθήκατε, “Μήπως κάναµε κάτι λάθος;” Η αλήθεια είναι ότι, όταν η κατανόηση 

σας είναι σωστή και µεταχειρίζεστε τα πράγµατα σωστά, αυτοί οι άνθρωποί και τα συµβάντα 

θα εξαφανιστούν, γιατί τα πράγµατα µεταξύ των µαθητών δεν συµβαίνουν χωρίς λόγο – δεν 

επιτρέπεται, και κανένας δεν τολµάει να το παραβιάσει αυτό. Όσο απειλητικό και αν είναι το 

κακό, δεν θα τολµούσε να το κάνει αυτό. Οι παράγοντες των παλαιών δυνάµεων είναι αρκετά 

τολµηροί να παίξουν τον ρόλο τους µεταξύ των µαθητών του Ντάφα ακριβώς επειδή έχετε 

την ανθρώπινη σκέψη όπως περιέγραψα και χρειάστηκαν τέτοιους ανθρώπους να 

εµφανιστούν. Πρέπει να είστε ξεκάθαροι σε αυτό.  

 

Υπάρχουν πολλά πράγµατα που δεν ήθελα ή δεν µπορούσα να συζητήσω για αυτά στο 

παρελθόν. Μόλις µιλούσα για κάποιο τέτοιο πράγµα το µέγεθος της δοκιµασίας θα µεγάλωνε 

και θα γινόταν ακόµη δυσκολότερο να αντιµετωπιστεί. Και αυτό γιατί αυτοί οι παλαιοί 

παράγοντες πιστεύουν πως αν ρίξω φως σε κάτι, οι ανθρώπινες προσκολλήσεις σας δεν θα 

αφαιρούνταν. (Οι παράγοντες των παλαιών δυνάµεων) θα προκαλούσαν ακόµη αυτούς (τους 

προβληµατικούς) ανθρώπους να πάνε στην αντίθετη πλευρά λόγω αυτού, προκαλώντας 

ακόµη µεγαλύτερα προβλήµατα. Έτσι πρέπει να τα καταφέρετε µόνοι σας, γιατί ο Φα σας 

έχει διδαχθεί και έτσι καλλιεργείστε. Όλα µπορούν να λυθούν µέσα από την καλλιέργεια. 

Είναι µονάχα ζήτηµα του αν καλλιεργείστε επιµελώς. Αν στα αλήθεια καλλιεργείστε 

επιµελώς µπορεί να λυθεί οτιδήποτε.  

 

Ό,τι σας είπα µόλις τώρα ήταν για να σας πω ότι ασχέτως από τί προβλήµατα εµφανιστούν 

µεταξύ των µαθητών του Ντάφα, συµβαίνουν για να στοχεύσουν συγκεκριµένους ανθρώπους 

ή τις ανθρώπινες προσκολλήσεις µιας συγκεκριµένης οµάδας ανθρώπων. Αυτό είναι σίγουρα 

το θέµα. Οι παλαιές δυνάµεις δεν τολµούν να βλάψουν την Επανόρθωση του Φα, διότι αν 

αυτό το εγχείρηµα ζηµιωνόταν, ο Κόσµος θα σταµατούσε να υπάρχει. Οι µαθητές του Ντάφα 

βοηθούν τον ∆άσκαλο να επανορθώσει τον Φα, και κάνοντας το αυτό παίζει έναν 

καθοριστικό ρόλο. Κανένας δεν θα τολµούσε να υπονοµεύσει αυτή την προσπάθεια. Είναι 

µονάχα ότι οι παλαιές δυνάµεις θέλουν να προχωρήσει αυτό το γεγονός σύµφωνα µε τις 

επιθυµίες τους. Τότε καθώς καλλιεργείστε, πώς θα αφαιρεθούν οι ανθρώπινές σας 

προσκολλήσεις; Ο ∆άσκαλος έχει τους τρόπους του, ενώ αυτοί έχουν τους δικούς τους. Αλλά 

όπως και να' χει, µην τους αφήνετε να εκµεταλλεύονται τα κενά σας, και βεβαιωθείτε ότι 

εξετάζετε τους εαυτούς σας συχνά καθώς καλλιεργείστε. Οποιοδήποτε πρόβληµα και να 

εµφανιστεί, πρώτα να συλλογίζεστε τον εαυτό σας και την οµάδα που δουλεύετε µαζί, και 

πιθανότατα θα βρείτε την ρίζα του προβλήµατος.  

 

Για έναν καλλιεργητή η εσωτερική παρατήρηση είναι ένα µαγικό εργαλείο. Μοναχοί και 

συγκεκριµένοι καλλιεργητές συνήθιζαν να λένε, «ο Φο βρίσκεται στο µυαλό.» Μιλάει για την 

ανάγκη της καλλιέργειας του µυαλού – και αυτό είναι το αληθινό νόηµα που εξέφραζε. Και 
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πραγµατικά, αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί. Η ανθρώπινη κοινωνία βρίσκεται σχεδόν 

στο κέντρο αυτού του Κόσµου, µεταξύ των µεγαλύτερων και των µικρότερων µορφών της 

ύλης. Βλέποντας εξωτερικά, µοιάζει να µην υπάρχει περισσότερο εξωτερικό όριο, µε τα 

πράγµατα να είναι τόσο µεγάλα που να µοιάζουν απεριόριστα. Σας έχω µιλήσει σχετικά µε το 

µέγεθος του Κόσµου. Όταν το έκανα, µίλησα διεξοδικά, µόνο για να σταµατήσω γιατί δεν 

είχα τρόπο να συνεχίσω. Η ανθρώπινη γλώσσα στέρεψε από λέξεις, για να τον περιγράψω, 

και η ανθρώπινη σκέψη δεν ήταν πλέον ικανή να περιέχει την έννοια. Θα µπορούσε µόνο να 

είναι κατανοητό µε µία Θεϊκή ικανότητα σκέψεως. Κοιτώντας εσωτερικά, ο Κόσµος φαίνεται 

να είναι απέραντος στον ίδιο βαθµό. Θυµάµαι ότι κάποτε υπήρχε µια ταινία που έδειχνε µια 

σταγόνα νερού να πέφτει, µετά την µεγέθυναν ξανά και ξανά µέχρι να γίνει τεράστια και να 

αποκαλύψει πως αυτό το ίδιο το µόριο νερού αποτελείτο από πολλά άτοµα νερού. Τότε ένα 

άτοµο νερού µεγεθύνθηκε ακόµη περισσότερο, και αποκαλύφθηκε ότι αυτό το άτοµο νερού 

σχηµατιζόταν από πολλά, πολλά µόρια, και πως ο σχηµατισµός αυτών των µορίων ήταν 

ακριβώς όπως τα ουράνια σώµατα στον Κόσµο. Τότε, ένα τέτοιο ουράνιο σώµα µεγεθύνθηκε 

περισσότερο, και ένα µόριο που σχηµάτιζε ένα µόριο νερού σε εκείνο το σώµα εξετάστηκε. 

Μέσα του ήταν ένας ολόκληρος κόσµος, µε πόλεις, βουνά, και ωκεανούς, Τότε µια σταγόνα 

νερού βροχής που έπεφτε σε εκείνον τον κόσµο µεγεθύνθηκε και ξανά αποκάλυψε ένα 

απέραντο σύµπαν. Έτσι ατελείωτα θα συνεχίζεται χωρίς τέλος. Βέβαια ο σεναριογράφος 

βασιζόταν πιθανότατα σε κάποια επιστηµονική θεωρία, αλλά αυτή η σύλληψη της ιδέας 

σίγουρα δεν προήλθε από ένα ανθρώπινο ον από µόνο του. Και στην πραγµατικότητα, η 

αληθινή κατάσταση αυτών των πραγµάτων είναι ακόµη περισσότερο περίπλοκη και 

απέραντη από ό,τι φαντάστηκε ότι είναι ο σεναριογράφος. Είναι σχεδόν αδιανόητο το πόσο 

απειροελάχιστο µπορεί να είναι ένα µόριο. Μόνο µέσα σε έναν κόκκο άµµου υπάρχουν 

απέραντες, απεριόριστες, και τεράστιες εκτεινόµενες διαστάσεις όπως και απέραντοι, 

απεριόριστοι αριθµοί αισθανοµένων όντων. Η σχολή του Ταο διδάσκει πως ο Κόσµος είναι 

το ευρύτερο σύµπαν και το ανθρώπινο σώµα το µικρότερο σύµπαν, αλλά πώς θα µπορούσε 

να περιοριστεί µόνο σε αυτό; Όταν συγκρίνεις το ανθρώπινο σώµα µε ό,τι είναι εξωτερικά 

από αυτό, τότε όντως εµφανίζεται να υπάρχει αντίθεση µικρού και µεγάλου. Αλλά στην 

πραγµατικότητα, αυτή δεν είναι η σωστή έννοια. Είτε κάποιος κοιτάει εξωτερικά ή 

εσωτερικά, και στις δύο περιπτώσεις η έκταση είναι και στα δύο απέραντη και απεριόριστη. 

Ο βαθµός µικροσκοπικότητας της ύλης, οι παράγοντες που σχηµατίζουν την προέλευση της 

ανθρώπινης σκέψης, η αιτία πίσω από όλη την ύλη, και η πιο αρχική πηγή όλων των 

φαινόµενων – µια µέρα θα τα δείτε όλα αυτά από µόνοι σας. Αυτά είναι πολύ περίπλοκα 

ώστε να τα εξηγήσω εύκολα. (ο ∆άσκαλος γελάει) 

 

Μόλις σας είπα για το ότι η καλλιέργεια απαιτεί να καλλιεργείται κάποιος εσωτερικά. Για να 

µιλήσω για αυτό περαιτέρω, οι µαθητές του Ντάφα καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος τόπων και 

περιοχών στον κόσµο. Με άλλα λόγια, καθώς είστε εδώ σε αυτόν τον κόσµο µπορεί να έχετε 

την µορφή ενός απλού καλλιεργητή, αλλά το πεδίο σας µπορεί να επηρεάσει τους γύρω σας – 

για να το θέσω µε επιφανειακούς και σαφείς όρους. Στην πραγµατικότητα, ολόκληρος ο 

κόσµος έχει διαχωριστεί ώστε το κάθε κοµµάτι να αναλογεί σε κάθε µαθητή του Ντάφα. Έτσι 

καθρεφτίζονται τα πράγµατα στην γη και οι άνθρωποι σε αυτή την Γη αντιστοιχούν στον 

Κόσµο. Αν ένας άνθρωπος ήρθε εδώ για να αποκτήσει τον Φα, τότε είναι ο εκπρόσωπος των 

αισθανόµενων όντων ενός συστήµατος, και πίσω απ’ αυτόν βρίσκεται ένα τεράστιο σύστηµα. 

Και αυτό το σύστηµα σχηµατίζεται όπως τα µόρια, και σίγουρα δεν σταµατάει εκεί· Αυτά τα 

συστήµατα περιέχουν ακόµη πιο µικροσκοπικά, και απέραντα συστήµατα σε ακόµη πιο 

µικροσκοπικό επίπεδο. Και πόσα µόρια χρειάζονται για να σχηµατίσουν έναν Θεό; Όλα αυτά 

τα µόρια θα πρέπει επίσης να είναι γιγαντιαία, τεράστια συστήµατα. Σε ένα υψηλότερο 

επίπεδο υπάρχει το ίδιο σενάριο, επαναλαµβάνοντας το ίδιο ξανά και ξανά, και ξανά. Εδώ 

στην γη, ωστόσο είναι µονάχα ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσµο. Ακόµη υπάρχουν 
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περισσότερα για έναν µαθητή του Ντάφα. Ο καθένας καλύπτει µια τεράστια περιοχή, η οποία 

περιέχει πολλούς ανθρώπους. Αν η καρδιά ενός µαθητή του Ντάφα είναι ασταθής, θα 

προκαλέσει αλλαγές στους γύρω του. Αν έχετε φόβο, για παράδειγµα, θα ανακαλύψετε ότι τα 

αισθανόµενα όντα τριγύρω σας δεν είναι αρκετά σωστά. Όταν αλλάξετε έτσι ώστε η 

παρουσία σας να είναι ευεργετική και να εξυψώνει τους ανθρώπους, και το µυαλό σας γίνει 

ευρύ και γεµάτο αισιοδοξία, θα δείτε πως τα πράγµατα γύρω σας θα είναι, αντιστοίχως 

διαφορετικά. Όταν διασαφηνίζετε την αλήθεια, όταν επικυρώνετε τον Φα, και όταν 

αντιµετωπίζετε προκλήσεις καθώς κάνετε πράγµατα, ρυθµίστε τον εαυτό σας και κοιτάξτε τα 

πράγµατα µε ορθές σκέψεις. Μπορεί να αποδειχθεί πως είναι αποτελεσµατικό. 

 

Καθώς η Επανόρθωση του Φα προχωράει συνεχώς, αυτό το φαινόµενο θα γίνει πιο 

ευδιάκριτο, γιατί η δύναµη σας θα αυξάνεται καθώς το κακό θα ελαττώνεται. Σε στιγµές που 

οι ανθρώπινες σας προσκολλήσεις είναι σοβαρές και υπάρχει παρέµβαση από δαιµονικούς 

και κακούς παράγοντες, ωστόσο, θα υπάρχει αντίθετα η περίπτωση που όταν γίνεστε 

δυνατότεροι αυτό θα γίνεται πιο αδύναµο, και όταν εσείς γίνεστε αδύναµοι, αυτό γίνεται 

δυνατότερο. Καθώς η Επανόρθωση του Φα προχωράει µπροστά και οι κακοί παράγοντες 

καταστρέφονται περισσότερο και αποδυναµώνονται, µέχρι του σηµείου που δεν θα είναι 

αντάξιοι σας, η δύναµη σας από µόνη της θα γίνεται ολοένα και πιο δυνατή. Στο µέλλον σε 

ένα συγκεκριµένο σηµείο, θα βλέπετε συνέχεια την εκδήλωση των δυνάµεων των µαθητών 

του Ντάφα, φτάνοντας σε εκείνο το σηµείο θα σηµαίνει ότι έφτασε το τέλος – το τέλος του 

τέλους. Έτσι καθώς οι µαθητές του Ντάφα επικυρώνουν τον Φα και σώζουν αισθανόµενα 

όντα, η συµπεριφορά τους, η κατάσταση του µυαλού τους, και ο τρόπος που κάνουν τα 

πράγµατα είναι όλα κρίσιµα, γιατί τέτοια πράγµατα µπορούν να καθορίσουν ποιές αλλαγές 

µπορούν να συµβούν σε αυτόν τον κόσµο. Ένα µόνο άτοµο µπορεί να καθορίσει το 

αποτέλεσµα των πραγµάτων µέσα σε µια συγκεκριµένη έκταση, και όταν µιλάµε για ακόµη 

περισσότερους µαθητές του Ντάφα – αφού υπάρχουν τόσοι πολλοί µαθητές του Ντάφα, 

ακόµη και 10 εκατοµµύρια – όταν επικεντρώνουν το µυαλό τους σε κάτι, αυτό είναι κάτι 

υπολογίσιµο. 

 

 Πίσω τότε οι µαθητές του Ντάφα έφεραν στην Κινεζική κοινωνία µια µεγάλη αλλαγή. 

Κάποτε υπήρχαν πολλοί καλλιεργητές, καλοί άνθρωποι, και οι καλές τους πράξεις 

εµφανίστηκαν η µια µετά την άλλη. Οι εφηµερίδες παντού έκαναν ρεπορτάζ για το πώς οι 

µαθητές του Ντάφα έπρατταν και για το πόσο καλοί ήταν και οι ραδιοφωνικοί σταθµοί 

έκαναν τέτοιες αναφορές. Ωστόσο η θετική επιρροή όλων αυτών άρχισε να προκαλεί 

αρνητικούς παράγοντες. Στα Τρία Βασίλεια, υπάρχει αµοιβαία προώθηση και περιορισµός, 

γιατί η ανθρώπινη κοινωνία δεν είναι µια θεϊκή κοινωνία, αλλά αντίθετα µια όπου το καλό 

και το κακό συνυπάρχουν. Ακόµη και το σώµα ενός ανθρώπου αποτελείται ταυτόχρονα από 

δύο παράγοντες, το καλό και το κακό. Αυτό ισχύει για όλα τα υλικά στοιχεία στον κόσµο, 

συµπεριλαµβάνοντας τις βασικές τροφές που τρώτε. Οι παράγοντες που σας σχηµατίζουν 

είναι παράγοντες αυτής της διάστασης. Όταν είστε λογικοί και οι πράξεις σας είναι ευγενικές, 

τότε εκθέτετε την φύση του Φο, που είναι Καλοσύνη – Σαν. Όταν ένας άνθρωπος είναι 

άλογος, πράττει αυθόρµητα, ρίχνει µια οργισµένη γροθιά, ή ακόµη χάνει κάθε αίσθηση 

λογικής, όλα αυτά ισοδυναµούν µε τη δαιµονική φύση. Είναι µόνο ότι η κάθε µια εκφράζεται 

σε διαφορετικούς βαθµούς. Έτσι, καθώς σώζετε τα αισθανόµενα όντα και επικυρώνετε τον 

Φα σε αυτό το επίγειο περιβάλλον, τα αισθανόµενα όντα θα εκθέσουν επίσης εκείνες τις 

καταστάσεις που περιέγραψα. Όταν διασαφηνίζετε την αλήθεια, αυτοί που θα προσελκύετε 

θα είναι άνθρωποι που έχουν ποικίλους βαθµούς καλού και κακού µέσα τους. Αλλά αν και το 

κακό και το καλό συνυπάρχουν σε αυτόν τον κόσµο, αυτό που θα προστατεύσει και 

διασφαλίσει την ανθρώπινη κοινωνία είναι η Καλοσύνη–Σαν. Η ανθρωπότητα µπορεί να 

στερείται αρχές που είναι απόλυτα σωστές, αλλά υπάρχει και ένα καθολικό επίπεδο ύπαρξης 
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όπου όλοι συµφωνούν πως θα έπρεπε να διαφυλαχτεί από την Καλοσύνη – Σαν. Έτσι καθώς 

διασαφηνίζετε την αλήθεια, πρέπει να το κάνετε µε συνείδηση και λογική. Αν εσείς ως 

µαθητές του Ντάφα, θέλετε να επιτύχετε αλλαγή σε κάποιον άνθρωπο καθώς διασαφηνίζετε 

την αλήθεια και θέλετε να τον σώσετε, δεν πρέπει να εγείρετε τα αρνητικά του στοιχεία. 

Πρέπει να εµείνετε στην Καλοσύνη – Σαν, και µόνο τότε µπορείτε να λύσετε τα προβλήµατα 

που µπορεί να εµφανιστούν και να σώσετε αυτόν τον άνθρωπο. 

 

Σας έχω µιλήσει για το τι είναι η Καλοσύνη. Κάποιοι µπορεί να λένε ότι Καλοσύνη είναι 

όταν χαµογελάτε σε κάποιον και φαίνεστε ευγενικός και καλοσυνάτος. Όµως, αυτό µονάχα 

αντιστοιχεί σε ένα ανθρώπινο ον που δείχνει φιλικότητα. Η αληθινή Καλοσύνη είναι αυτό 

που ένας καλλιεργητής πετυχαίνει στην διαδικασία της καλλιέργειας, καλλιεργώντας 

καλοσύνη, και αυτή είναι µια αυθεντική Καλοσύνη που έχει επιτευχθεί από καλλιέργεια. 

Όταν έρχεστε σε επαφή µε αισθανόµενα όντα, δεν είναι δυνατό για εσάς να εξωτερικεύσετε 

την επιτυχώς καλλιεργηµένη θεϊκή σας πλευρά στην ολότητά της, αφού ακόµη έχετε 

ανθρώπινη πλευρά που ακόµη πρέπει να ολοκληρώσει την καλλιέργεια. Όταν απαιτείται, 

πρέπει να είστε λογικοί και ξεκάθαροι όπως ένας καλλιεργητής, επιτρέποντας στις ευθύνες 

σας και στις ορθές σας σκέψεις να σας καθοδηγούν, και µόνο τότε µπορεί η αληθινή σας 

Καλοσύνη να φανεί. Αυτή είναι η διαφορά µεταξύ ενός καλλιεργητή και ενός θεϊκού όντος. 

Και αυτό σηµαίνει Καλοσύνη – όχι κάποια σκόπιµη έκθεση, εµφάνιση ανθρώπινης 

προτίµησης αυτού ή εκείνου, ή κάτι στιγµιαίου: ''Αν είσαι καλός µε εµένα, τότε θα είµαι 

καλός απέναντι σου.'' Προσφέρεται ανιδιοτελώς και δεν υπάρχει σκέψη ανταπόδοσης. Γίνεται 

ολοκληρωτικά για χάρη των αισθανόµενων όντων. Όταν αυτή η συµπονετική καλοσύνη 

αναδύεται, δεν υπάρχει τίποτα ισάξιο της και όλοι οι κακοί παράγοντες θα εξαλειφθούν. Όσο 

µεγαλύτερη η συµπόνια, τόσο µεγαλύτερη η δύναµη. Η ανθρώπινη κοινωνία δεν είχε ποτέ 

στο παρελθόν αληθινές αρχές για να καθοδηγείται, έτσι ο άνθρωπος δεν έχει λύσει τα 

προβλήµατα του µέσω της Καλοσύνης. Αντιθέτως, ο άνθρωπος πάντα έλυνε τα πράγµατα 

µέσω πολέµων και κατακτήσεων, και αυτό συνεπώς έγινε φυσιολογικό για τον άνθρωπο. Αν 

ένας άνθρωπος θέλει να γίνει θεϊκός και να ξεπεράσει την ανθρώπινη κατάσταση, τότε πρέπει 

να εγκαταλείψει αυτό το νοητικό πλαίσιο και να χρησιµοποιεί συµπόνια για να χειριστεί τα 

πράγµατα.  

 

Η Συµπόνια είναι µια τεράστια ενέργεια, η ενέργεια των ορθών Θεών. Όσο περισσότερη 

συµπόνια είναι παρούσα, τόσο µεγαλύτερη γίνεται αυτή η ενέργεια, και µπορεί να εξαλείψει 

οτιδήποτε είναι κακό. Αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν έχει διδαχθεί είτε από τον Σακιαµούνι 

είτε τους καλλιεργητές του παρελθόντος. Η µεγαλύτερη εκδήλωση της Καλοσύνης είναι η 

συµπόνια, και είναι µια έκφραση τεράστιας ενέργειας. Μπορεί να εξαλείψει οτιδήποτε δεν 

είναι ορθό. Και φυσικά, η δύναµη της συµπόνιας σας θα µεγαλώσει ανάλογα µε το επίπεδό 

σας, δηλαδή, καθορίζεται από το επίπεδο καλλιέργειάς σας. Η δύναµη καθορίζεται από το 

ύψος της υπέρτατης θέσης κάποιου, σίγουρα. 

 

Οτιδήποτε µόλις σας δίδαξα ήταν για να σας πω να κάνετε ακόµη καλύτερη δουλειά στην 

διευκρίνηση της αλήθειας και στη διάσωση των όντων αυτή την περίοδο, και συζήτησα για 

το πως να τα πάτε ακόµη καλύτερα. Η διάλεξη µου περιστρέφονταν γύρω από αυτά τα 

πράγµατα. ∆εν ήθελα να µιλήσω τόσο πολύ αυτή την φορά αφού απάντησα πολλές ερωτήσεις 

σας στο προηγούµενο συνέδριο του Φα. Οτιδήποτε περισσότερο και να πω θα ισοδυναµούσε 

µε την εξήγηση του Τζούαν Φάλουν, και µε περισσότερα λόγια δικά µου, θα είχατε λιγότερα 

να σκεφτείτε από µόνοι σας. Έτσι δεν ήθελα να πω πολλά. Για τον ίδιο λόγο δεν έχω 

αφιερώσει πολύ χρόνο για να διδάξω τον Φα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν πράγµατα που 

πρέπει να µείνουν για εσάς να καλλιεργήσετε και να ωριµάσετε από µόνοι σας. Αν ο 

∆άσκαλος σας δίδασκε τα πάντα, λέγοντας τα όλα, ό,τι και να κάνατε δεν θα µετρούσε πια 
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σαν δική σας καλλιέργεια. Θα µιλήσω αν και όποτε εµφανιστούν µεγάλα προβλήµατα. Αν, 

ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα που να εµποδίζει τις προσπάθειες των µαθητών του Ντάφα στην 

επικύρωση του Φα και στην διάσωση των όντων, τότε δεν θα εµφανιστώ να µιλήσω. Στην 

απουσία εµφανών, εκτεταµένων προβληµάτων που σχετίζονται µε το ένα σώµα, δεν θα πω 

τίποτα. Αυτό που θέλω είναι εσείς να φωτίσετε τις πορείες σας. 

 

Πιστεύω ότι αυτά είναι όλα που θα πω. Πρέπει να συνεχίσετε το συνέδριο του Φα. Ήρθα 

αυτή τη φορά για να σας δω. Ξέρω πως µερικοί ήρθαν από άλλες χώρες, και ταξίδεψαν 

µεγάλες αποστάσεις. Ένας λόγος που κάνετε το συνέδριο του Φα είναι για εσάς, για τον 

συµµετέχοντα, να µάθετε από τους άλλους, και από τα δυνατά σηµεία ο ένας του άλλου, 

αντισταθµίζοντας τις αδυναµίες σας. Είναι προορισµένο για να σας βοηθήσει να περπατήσετε 

το µονοπάτι σας καλύτερα και στο να τα πάτε καλύτερα στην καλλιέργεια και στην 

επικύρωση του Φα. Και φυσικά, ο άλλος λόγος που είµαι εδώ είναι ότι πολλοί ήθελαν να 

δουν τον ∆άσκαλο. Το ήξερα αυτό. (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) Ήθελα και εγώ να σας δω 

και έτσι ήρθα. (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) Εντάξει, θα σταµατήσω εδώ. Σας ευχαριστώ 

όλους! (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 

 

 

 

 

  

 

 


