Φάλουν Ντάφα – ∆ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο
Να είστε πιο επιµελείς
∆ιδάσκοντας τον Φα στο συνέδριο της Washington, DC των Η.Π.Α.
(24 Ιουλίου 2010, Ουάσιγκτον , Ηνωµένες Πολιτείες)

Λι Χονγκτζί

(Το ακροατήριο σηκώνεται όρθιο, µε µακροχρόνιο, δυνατό χειροκρότηµα)
Έχετε πραγµατικά εργαστεί σκληρά! (Οι µαθητές χειροκροτούν ενθουσιωδώς, και απαντούν, «Ο
∆άσκαλος έχει εργαστεί σκληρά!») Στους µαθητές του Ντάφα που εκπληρώνουν τις αποστολές
τους στα διάφορα πρότζεκτς, και πραγµατοποιούν τους όρκους τους στα αντίστοιχα
περιβάλλοντα και τις κοινωνικές οµάδες τους, λέω σε σας: όλοι έχετε εργαστεί πολύ σκληρά!
(Οι µαθητές χειροκροτούν ενθουσιωδώς)
Αυτή τη στιγµή, φαίνεται ότι αυτό που είχατε πει, ή αυτό που είχατε ορκιστεί, να βοηθήσετε τον
∆άσκαλο να Επανορθώσει τον Φα και να σωθούν τα αισθανόµενα όντα έχει φτάσει πραγµατικά
να συµβαίνει και έχετε παίξει το ρόλο σας διευκρινίζοντας την αλήθεια. Έχω δει την επιτυχία
αυτού, καθώς επίσης και όλα αυτά που έχετε κάνει για να εκπληρώσετε τις αποστολές σας.
Είναι πραγµατικά εξαιρετικό. [Αυτό που έχετε κάνει] δεν ήταν µόνο κάτι ξαφνικό, ούτε
σταµάτησε απλώς ως µια κενή κουβέντα. Είστε τώρα στην τελική διαδικασία να ολοκληρώσετε
και να εκπληρώσετε αυτό που ορκιστήκατε να κάνετε πολύ καιρό πριν, και µετά από αυτόν τον
απολογισµό που λέω ότι οι απόστολοι ότι Ντάφα είναι εξαιρετικοί. Όπως και αν κάποιος το
εξετάσει αυτό, τα έχετε καταφέρει εν µέσω της χειρότερης των διώξεων. Όλοι έχετε δει ότι όσο
πολύ και αν το κακό µπορεί να παραµείνει και οποιαδήποτε τεχνάσµατα µπορεί να
χρησιµοποιήσει, αυτά δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. Υπάρχει ένα σηµείο στο οποίο είστε
όλοι πολύ ξεκάθαροι πλέον: το ότι η ιστορία είναι σε θέση να προχωρήσει έως αυτήν την
ηµέρα, εδώ σε αυτόν τον κόσµο, είναι ακριβώς επειδή κρατήθηκε για τους αποστόλους του
Ντάφα για να σώσουν αισθανόµενα όντα, επειδή αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας υπάρχει
αποκλειστικά για την επιτυχία των µαθητών του Ντάφα και έτσι ώστε να µπορέσετε να
εκπληρώσετε τους όρκους σας. Φυσικά, δεν είναι µόνο για τις υποχρεώσεις σας και την
πραγµατοποίηση των όρκων σας. Είναι επίσης δεµένο στην Επανόρθωση του Φα και µε τη
µοίρα των αµέτρητων ζωών αυτού του Κόσµου – κάτι τόσο τεράστιο. Εάν µπορείτε να κάνετε
καλή δουλειά µε αυτό που είναι να κάνετε, όλα στα Τρία Βασίλεια θα πάνε καλά και η
παρέµβαση που ο ∆άσκαλος αντιµετωπίζει στο στάδιο της Επανόρθωσης του Φα θα είναι
λιγότερη.
Κατά την πράξη, ανεξάρτητα από ποιες δοκιµασίες αντιµετωπίσατε, αυτό µε το οποίο ήρθατε
αντιµέτωποι, ή οποιαδήποτε παρέµβαση εµφανίστηκε από ανθρώπινες προσκολλήσεις καθώς
εργαζόσασταν µαζί, τα έχετε, παροµοίως, καταφέρει. Ελπίζω ότι τώρα, στο τέλος αυτής της
διαδικασίας, οι απόστολοι του Ντάφα θα κάνουν το καλύτερό τους για να σώσουν
περισσότερους ανθρώπους και να τα πάνε ακόµα καλύτερα, έτσι ώστε η πανίσχυρη αρετή τους
να γίνει ακόµα µεγαλύτερη. ∆εν πρέπει να χαλαρώσετε, και πρέπει να τα πάτε ακόµα καλύτερα
σε αυτό. Αυτή η περίοδος ιστορίας έχει αφεθεί εξ ολοκλήρου για τους αποστόλους του Ντάφα
έτσι ώστε να µπορέσουν να επικυρώσουν τον Φα. Με άλλα λόγια, το στάδιο της ανθρωπότητας
έχει δοθεί στους αποστόλους του Ντάφα. Μην ξεγελιέστε από το γεγονός ότι όλα µοιάζουν να

είναι συνηθισµένες υποθέσεις εδώ σε αυτόν τον κόσµο, ή ότι το κάθε έθνος και οι λαοί
συνεχίζουν και αλληλεπιδρούν εξίσου συνηθισµένα, γιατί όλο αυτό στην πραγµατικότητα
υπάρχει για τον Ντάφα. Ανεξάρτητα από το πόσες προφητείες για τις τελευταίες ηµέρες της
ανθρωπότητας έχουν κληρονοµηθεί από το αρχαίο παρελθόν· ανεξάρτητα από το πόσο, από την
δηµιουργία των Τριών Βασιλείων από τον Ντάφα, οι άνθρωποι ήταν σε θέση να ξέρουν για το
τέλος της ανθρωπότητας, είτε ανοικτά ή συγκεκαλυµµένα, σε µεγαλύτερη ή µικρότερη έκταση,
και ανεξάρτητα από το πόσοι άνθρωποι έχουν σχηµατίσει ορισµένες απόψεις για τον κόσµο εν
µέσω των πραγµατικοτήτων [της κοινωνίας], όλες οι ζωές, στην πραγµατικότητα, ανέµεναν τις
τελικές εξελίξεις που περιλαµβάνουν την ανθρωπότητα που τώρα ξετυλίγονται. Μπορώ να δω
ότι όλα κατευθύνονται στην τελική φάση. Είναι µόνο ότι πολλοί άνθρωποι φοβούνται να
αναγνωρίσουν αυτήν την πραγµατικότητα και το προοδευτικό της ξετύλιγµα· ότι ο αριθµός των
ζωών που είναι να σωθούν πριν η τελική στιγµή φθάσει, δεν έχει φθάσει στο ποσό που πρέπει·
και ότι υπάρχει ακόµα µια µερίδα µαθητών του Ντάφα που δεν έχουν διατηρηθεί σε υψηλό
επίπεδο. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο το τέλος αυτού του εγχειρήµατος δεν έχει
ακόµα θεσπιστεί.
Έτσι µε άλλα λόγια, δεν πρέπει να χαλαρώσετε στη διάσωση αισθανόµενων όντων, και πρέπει
να τα πάτε καλύτερα, και να σώζετε περισσότερους ανθρώπους, επειδή κάνοντας αυτό είναι
απολύτως κρίσιµο και στην πραγµατικότητα τροµερά σηµαντικό. Η ανθρωπότητα δεν πιστεύει
προς το παρόν τίποτα από αυτά που έχω συζητήσει, αλλά, σε λίγο, η ανθρωπότητα θα µπει σιγά
σιγά στο νόηµα και όλα θα γίνουν βαθµιαία ξεκάθαρα. Στο κοντινό µέλλον, οι άνθρωποι σε
αυτόν τον κόσµο θα συνειδητοποιήσουν ότι οι απόστολοι του Ντάφα σώζουν ανθρώπους. Είναι
κάτι στο οποίο πρέπει σίγουρα να τα πάτε καλύτερα, και να το κάνετε µε µεγαλύτερη δύναµη.
Έτσι αυτό απαιτεί να συνεργάζεστε καλά. Εάν αποτύχετε να συνεργαστείτε καλά, το κακό
πραγµατικά θα εκµεταλλευτεί τις αδυναµίες σας και θα υποστείτε σηµαντικές απώλειες.
Απώλειες, δηλαδή, και από την άποψη της προσωπικής καλλιέργειας καθώς επίσης και στα
οµαδικά πρότζεκτ µας που προορίζονται να σώσουν αισθανόµενα όντα.
Όπως ξέρετε, εάν αποτύχετε να τα πάτε καλά, οι πρωτοβουλίες που δουλέψατε τόσο σκληρά για
να ξεκινήσετε θα καταστραφούν από το κακό, ανατρέποντας όλες τις προσπάθειές σας. Εάν δεν
συνεργάζεστε καλά, δεν θα είστε σε θέση να πραγµατοποιήσετε αποτελεσµατικά αυτά που οι
απόστολοι του Ντάφα είναι προορισµένο να κάνουν. Να κάτι που συµβαίνει συχνά. Όταν
ορισµένες πρωτοβουλίες απαιτούν από όλους να ενεργήσουν από κοινού, το πρώτο πράγµα που
οι άνθρωποι κάνουν είναι να διαφωνούν συνεχώς, µε το κάθε άτοµο να κολλά στην άποψή του
ή στην άποψή της, και το τελικό αποτέλεσµα είναι ότι τα πράγµατα να µένουν εκκρεµή και,
κατά συνέπεια, οι απόστολοι του Ντάφα να µην είναι σε θέση να καταφέρουν πολλά πράγµατα
ή ακόµα και να κάνουν µιας κακής ποιότητας εργασία. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτό. Έχω
πει ότι οι απόστολοι του Ντάφα είναι εξαιρετικοί, και ότι είναι βασιλιάδες που προέρχονται από
διαφορετικούς κόσµους, έτσι φυσικά έχετε τις δικές σας απόψεις και πολλές δυνατότητες.
Ωστόσο, αυτό δεν λειτουργεί εάν το κάθε άτοµο κάνει το δικό του όταν απαιτείται συνεργασία.
Όταν πρέπει να ενεργήσετε από κοινού σε συµφωνία για να ολοκληρώσετε κάτι, όλοι πρέπει να
εργαστείτε σε αυτό. Έτσι πώς ακριβώς θα έπρεπε τα πράγµατα να αντιµετωπιστούν; Η αλήθεια
είναι, κανενός ανθρώπου η άποψη δεν είναι τέλεια, ούτε η ιδέα οποιουδήποτε ατόµου άψογα
ευφυής. Στα κρίσιµα πράγµατα, όταν κάποιος εγείρει κάποιο ζήτηµα ή προσπαθεί να επιλύσει
κάποιο πρόβληµα, ή προσφέρει προτάσεις για βελτίωση, εφόσον αισθανόµαστε ότι η αφετηρία
του είναι ορθή, και ότι τα πράγµατα που είναι να γίνουν είναι γενικά σωστά, πρέπει ενεργά να
την υποστηρίζουµε.
Στη συνέχεια υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι εγείρουν αυτές τις διαφορετικές απόψεις
προκειµένου να επιφέρουν καλύτερη συνεργασία, και εάν οι απόψεις τους δεν γίνονται
αποδεκτές, το βρίσκουν δύσκολο να προχωρήσουν µε τα πράγµατα. Αλλά δεν πρέπει αυτό να
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συµβαίνει. Οι ορθές σκέψεις ενός αποστόλου Ντάφα προέρχονται από τον Φα, και η
καλλιέργειά σας δεν είναι ζήτηµα τού πόσο καλές, ως άνθρωπος, είναι οι ιδέες σας ή πόσο
ευφυής είναι η προσέγγισή σας. Μάλλον, η καλλιέργειά σας είναι θέµα του εάν κατορθώνετε να
έχετε ορθές σκέψεις παρά τις προκλήσεις. Εάν η ιδέα που κάποιος διατυπώνει, ή η προσέγγισή
του, υπολείπεται, τότε µπορείτε να κάνετε µια λογική συζήτηση, οργανωµένη από το
συντονιστή, µε τα µέλη του πρότζεκτ σας. Αλλά, όταν δεν υπάρχει συµφωνία σε αυτό που
αναφέρετε ή δεν γίνεται αποδεκτό, και όµως αισθάνεστε ότι είναι προφανές ότι η προσέγγισή
σας είναι απαραίτητη για τα πράγµατα ώστε να γίνουν ιδανικότερα, αρχίζετε να γίνεστε
αρνητικοί και παθητικοί. Στην πραγµατικότητα, ωστόσο, ως µαθητής του Ντάφα, εάν σε τέτοιες
περιπτώσεις η σκέψεις σας είναι ορθές, και αυτό που σκέπτεστε είναι η καλλιέργεια, το να είστε
υπεύθυνος, και για το πώς αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει καλά, τότε πρέπει ήσυχα να
υποµένετε οτιδήποτε είναι που θεωρείτε ότι λείπει και να τα πάτε καλά. Αυτό είναι στην
πραγµατικότητα το πώς ένας µαθητής του Ντάφα πρέπει να το χειριστεί. Εάν όλοι οι απόστολοι
του Ντάφα µπορούσαν να κατορθώσουν να χειριστούν τα πράγµατα κατά αυτόν τον τρόπο, όλα
εκεί έξω θα πήγαιναν εξαιρετικά καλά, στα σίγουρα.
Μερικοί άνθρωποι εποµένως σκέφτονται, «Αλλά όταν αυτό συµβαίνει, το άλλο άτοµο δεν θα
πάρει όλα τα εύσηµα; ∆εν θα είναι η πανίσχυρη αρετή όλη δική του;» Όχι, δεν είναι έτσι.
Ξέρετε, αυτό που κάνουµε δεν γίνεται για τα ανθρώπινα όντα να δουν, ούτε είναι για κάποιον
συντονιστή πρότζεκτ να δει, ή κάποιον συντονιστή Ένωσης Ντάφα, σωστά; Εάν είναι ο
∆άσκαλος που ελπίζετε να το δει, το κύριο σώµα του δεν είναι ακριβώς µπροστά σας; έτσι ποιοι
είναι που ελπίζετε να δουν; Το κάνετε µπροστά από πλήθος Θεών. Τα σώµατα του νόµου του
∆ασκάλου επίσης προσέχουν, και τα αναρίθµητα αισθανόµενα όντα του Κόσµου έχουν
τοποθετήσει το βλέµµα τους µε προσήλωση επάνω σε κάθε µία σκέψη σας και στην διανοητική
σας δραστηριότητα. Έτσι, ποιοι είναι που ελπίζετε να παρουσιαστούν; Όλα τα πολλά
καταπληκτικά πράγµατα που κάνετε κατά τη διάρκεια της επικύρωσης του Φα καταγράφονται
σε αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας του Κόσµου, µε τίποτα που να αφορά ακόµη και έναν µαθητή
ξεχωριστά, να παραλείπεται. Ωστόσο, εάν στρέφεστε στα επιφανειακά, συνηθισµένα ανθρώπινα
πράγµατα, τότε είστε προσκολληµένοι και χρησιµοποιείτε ανθρώπινη σκέψη. Μην δίνετε βάρος
σε τέτοια πράγµατα. Εάν µπορείτε να καταφέρνετε να ολοκληρώνετε ήσυχα αυτό που
παρατηρείτε ότι λείπει, κάνετε ήσυχα καλά αυτό που πρέπει να κάνετε, και κάνετε ήσυχα κάτι
καλά όταν το βρίσκετε να έχει γίνει λιγότερο από ιδανικά, τότε το πλήθος των Θεών θα έχει
τεράστιο θαυµασµό για εσάς και θα αναφωνήσει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι απλά εξαιρετικός.
Μόνο κάνοντας τα πράγµατα µε αυτόν τον τρόπο µετρά ως αυτό που ένας µαθητής του Ντάφα
πρέπει να κάνει. Έτσι, αυτό είναι µια πτυχή. Ως απόστολοι του Ντάφα, εποµένως, οποτεδήποτε
απαιτείται συνεργασία και όµως οι διαφωνίες εµµένουν, ή οι άνθρωποι διαφωνούν χωρίς να
παίρνουν µια απόφαση, πρέπει να κάνετε τα πράγµατα µε τον τρόπο που έχω συζητήσει. Και
κάνοντας έτσι, το κακό δεν θα έχει κανέναν τρόπο να παρέµβει.
Θέλω επίσης να δώσω έµφαση σε ένα ζήτηµα συντονισµού που αναφέρεται στους αποστόλους
του Ντάφα έξω από τη χώρα της Κίνας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν εξήγησα παλιότερα,
επειδή σας ήθελα να σφυρηλατηθείτε και να βρείτε τη δικιά σας πορεία για να ακολουθήσετε·
επειδή όλοι οι απόστολοι του Ντάφα είναι βασιλιάδες από υψηλότερους κόσµους, ο καθένας
πρέπει, µέσω διερεύνησης και επαλήθευσης, να φωτιστεί σε ό,τι ο καθένας είναι [να φωτιστεί]
από τον Φα. Έτσι, όσον αφορά το πώς τα πράγµατα είναι τώρα, το χρονικό διάστηµα που
δόθηκε ήταν επαρκώς µακρύ. Έχετε ήδη διανύσει χρόνο δέκα ετών, έτσι ώστε αυτό [το ζήτηµά
σας], θα έλεγα το επαναφέρουµε και τελειώνουµε µε αυτό. Έτσι, θέλω να σας πω ότι από αυτή
τη µέρα και εµπρός, ο κύριος συντονιστής για κάθε πρόγραµµα – ο ένας κύριος συντονιστής –
είναι ο αντιπρόσωπος αυτού του πρότζεκτ. Αυτό ισχύει και για τον κύριο συντονιστή της
Ένωσης Ντάφα κάθε περιοχής επίσης. Είναι, αυτός ή αυτή, ο αντιπρόσωπός της. Οτιδήποτε
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µπορεί να είναι αυτό που ο συντονιστής, απαιτεί από σας, ή αποφασίζει – εκτελέστε το άνευ
όρων. (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) Αρχίζοντας από σήµερα.
Εκτελέστε το άνευ όρων. Καταλάβατε τι είπα; Σε πολλές περιπτώσεις, όταν οι άνθρωποι
συζητούν τα πράγµατα επί µακρόν, όλο αυτό που πρέπει είναι ο συντονιστής να δηλώσει τη
θέση του σε αυτό, και τότε αυτό είναι που θα κάνετε. Επιπλέον, µε πολλά πράγµατα, πρέπει
κατευθείαν να είναι σε θέση να προχωρήσει µπροστά, χωρίς να πρέπει να µιλήσει µε σας, και να
ορίσει στόχους για εσάς να κάνετε. Και γιατί έτσι; Προηγουµένως, σε πολλές περιπτώσεις όταν
διαφωνούσατε πέρα δώθε δεν εξέφρασα τις απόψεις µου σχετικά µε αυτό, γιατί συνειδητά
ήθελα να σας επιτρέψω να σφυρηλατήσετε τη σκέψη σας και να καταφέρετε να φτιάξετε τα
µονοπάτια σας. Αλλά τώρα, έχει δοθεί άφθονος χρόνος, και αυτό που έπρεπε να έχετε, τώρα το
έχετε. Έτσι είναι ώρα να αποµακρυνθούµε από αυτήν την κατάσταση. Ένας γενικός
συντονιστής είναι υπεύθυνος προς τον ∆άσκαλο και στην παγκόσµια Ένωση Ντάφα, και εάν
κάτι εµφανιστεί, ο ∆άσκαλος ή η Ένωση Ντάφα θα µιλήσει µε αυτόν ή αυτήν. Αυτός ή Αυτή
πρέπει µόνο να απαντήσει σε εκείνους που είναι µια βαθµίδα πιο πάνω. Οι σπουδαστές µας
πρέπει να ρυθµίσουν τις καταστάσεις καλλιέργειάς τους, και από αυτή τη µέρα και στο εξής µην
πηγαίνετε πλέον για καλλιέργεια µε το ένα µάτι σας στον συντονιστή. Από τώρα και στο εξής
δεν πρέπει να πείτε άλλη λέξη για το πόσο καλά ο συντονιστής καλλιεργείται ή καθοδηγεί τους
ανθρώπους, και εσείς δεν πρέπει να ρίχνετε το βλέµµα σας προς αυτόν ή αυτήν πλέον. Πρέπει
να επιστρέψετε στην καλλιέργεια του εαυτού σας, και να καλλιεργείστε σύµφωνα µε αυτό που
µόλις είπα. Είναι ανάγκη όλοι να το κάνετε αυτό τώρα. Αρχίστε να καλλιεργείτε τους εαυτούς
σας.
Έτσι οτιδήποτε ο κύριος συντονιστής ενός πρότζεκτ –άσχετα από το ποιο πρότζεκτ διευθύνει– ή
οι συντονιστές των Ενώσεων Ντάφα στις διάφορες περιοχές κάνει, όλο αυτό που πρέπει να
κάνετε είναι να τους ακολουθείτε και να κάνετε το ίδιο πράγµα. Μήπως κάνουν κάποιο λάθος
που πηγαίνει ενάντια στις αρχές µας; ∆εν θα κάνουν, το πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα κάνουν.
Είµαι απολύτως βέβαιος για αυτό. Μπορώ να το δω αυτό πολύ ξεκάθαρα, επειδή οι απόστολοι
του Ντάφα έχουν περάσει από πάρα πολλά χρόνια σφυρηλάτησης. ∆εν θα υπάρξουν
προβλήµατα τέτοιου είδους. Εάν αληθινά ήταν να προκύψουν τέτοια προβλήµατα, η Ένωση
Ντάφα δεν θα είχε κανέναν δισταγµό για την αντικατάσταση όποιος κι αν ήταν. Αλλά µην
σκέφτεστε για ανθρώπους που αντικαθίστανται, καθώς είναι πολύ πιθανό να µην είναι εφικτό
να αντικατασταθούν οι άνθρωποι. (Οι µαθητές γελούν) Η σφυρηλάτηση των διάφορων
συντονιστών των µαθητών του Ντάφα δεν είναι εύκολο επίτευγµα. Μετά το πέρασµα από όλα
αυτά τα χρόνια, οι απόστολοι του Ντάφα θα έχουν τις δικές τους µοναδικές µεθόδους εργασίας
και τους τρόπους τους να κάνουν πράγµατα. Είστε καλλιεργητές, και από αυτή την άποψη, δεν
είστε συνολικά ισοδύναµοι ή το ίδιο µε τους συνηθισµένους ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια
αυτών των δέκα ετών οι συντονιστές έχουν σφυρηλατηθεί και, θα έλεγα, είναι τώρα πολύ
ώριµοι. Τώρα που έχω θεραπεύσει αυτό το πρόβληµά σας, οι συντονιστές θα τα πάνε καλά.
Αυτό επειδή οι επιθέσεις από την εξωτερική παρέµβαση είναι τώρα µικρές, και οι συντονιστές
θα σκέφτονται για τα πράγµατα του Ντάφα µε έναν περιεκτικό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να
επενδύουν άλλο τον όγκο της ενέργειάς τους στο να υπολογίζουν πόσο καλύτερα να
εξοµαλύνουν τις σχέσεις µε εσάς και µεταξύ σας. Αντ’ αυτού, θα βάζουν την ενέργειά τους στο
να αντιλαµβάνονται τα πρότζεκτ του Ντάφα έως την πραγµατοποίηση και να βλέπουν σε αυτό
ότι τα πράγµατα που οι απόστολοι του Ντάφα πρέπει να κάνουν γίνονται καλά. Το φορτίο τους
θα διευκολυνθεί, και θα έχουν περισσότερο χρόνο να ανταποκριθούν στα κατάλληλα
καθήκοντά τους. Όσον αφορά σε σας, που είστε απόστολοι του Ντάφα, δεν πρέπει να εστιάζετε
στους συντονιστές, αλλά αντ’ αυτού, να εστιάζετε εντελώς σε εσάς τους ίδιους και στο πώς να
συνεργάζεστε καλά, να κάνετε τα πράγµατα καλά, και να τελειώνετε αυτό που είναι για να
κάνετε. Αυτή πρέπει να είναι η κατάσταση των πραγµάτων ξεκινώντας από σήµερα. Το έχω
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εξηγήσει επίσηµα αυτό σε σας εδώ σε αυτήν την διάσκεψη, και επειδή επρόκειτο συγκεκριµένα
να µιλήσω για αυτό το ζήτηµα ήταν που ήρθα εδώ σήµερα.
Έτσι, ξεκινώντας από σήµερα πρέπει να αλλάξετε τους τρόπους σας και να κάνετε όπως το έχω
περιγράψει. Και κάνοντας έτσι, τι µπορούµε να περιµένουµε; Σε πολλές περιπτώσεις οι
αποφάσεις θα ληφθούν γρήγορα, θα υπάρξει µεγάλη δύναµη όταν υλοποιείτε τα πράγµατα, και
ο προκείµενος στόχος θα ολοκληρώνεται γρήγορα. Αυτή η προσέγγιση θα ωφελήσει σε όλα
αυτά που κάνουµε για να σώσουµε τα αισθανόµενα όντα, και µεγάλες αλλαγές θα ειδωθούν στα
πολλά πράγµατα που κάνουµε για να επικυρώσουµε τον Φα καθώς επίσης και στην ποιότητα
και την πρόοδο των διαδικασιών σε κάθε ένα από τα πρότζεκτ µας για να σώσουµε τους
ανθρώπους. Έτσι από τώρα και στο εξής, έτσι θα χειριζόµαστε τα πράγµατα όπως ακριβώς το
είπα.
∆εδοµένου ότι υπάρχουν πάρα πολλοί απόστολοι του Ντάφα εδώ σήµερα, δύο ώρες πιθανώς
δεν θα ήταν αρκετές εάν ήταν να περάσετε επάνω χαρτάκια µε τις ερωτήσεις σας όπως κάνουµε
συνήθως στις διασκέψεις του Φα. Έτσι, νοµίζω ότι εάν έχετε ξεχωριστές συναντήσεις για
συγκεκριµένα πρότζεκτ κατόπιν, µπορώ να έρθω και να µιλήσω σε εκείνο το πλαίσιο, και µε
αυτόν τον τρόπο, µπορούµε να στοχεύσουµε στα συγκεκριµένα ζητήµατα που έχετε και να τα
εξετάσουµε. Εάν έχετε αντιρρήσεις σε αυτό που µόλις είπα, µπορείτε να εκφράσετε τις απόψεις
σας µέσω διάφορων καναλιών. Αλλά, αυτό που νοµίζω είναι, ότι είστε όλοι εδώ για να
«βοηθήσετε τον ∆άσκαλο να Επανορθώσει τον Φα» – για να χρησιµοποιήσω τις δικές σας
λέξεις σας για αυτό – έτσι θα ρωτούσα, θέλετε πραγµατικά να βοηθήσετε τον ∆άσκαλο να
Επανορθώσει τον Φα; Λέτε, «οτιδήποτε ο ∆άσκαλος λέει, αυτό είναι που θα κάνουµε,» και,
«οτιδήποτε ο ∆άσκαλος θέλει, αυτό είναι που θα κάνουµε.» Τότε θα σας πω: αυτό είναι αυτό
που θέλω! (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα)
Έχοντας πει τόσα πολλά, θα πω µερικές λέξεις εν παρόδω. ∆ηλαδή, θα µιλήσω για το,
«οτιδήποτε ο ∆άσκαλος θέλει, αυτό είναι που θα κάνουµε.». Η αλήθεια είναι, µερικές φορές τα
χείλια σας λένε ότι «οτιδήποτε ο ∆άσκαλος θέλει, αυτό είναι που θα κάνουµε», αλλά, µόλις
βρίσκεστε αντιµέτωποι µε τις πραγµατικές περιστάσεις, [αυτό που είπατε] µετριάζεται χωρίς να
το καταλαβαίνετε. Έχετε πάντα τις απόψεις σας πάνω στα πράγµατα, και νοµίζετε ότι οι
απόψεις σας ταιριάζουν µε τις πραγµατικότητές σας και τις περιστάσεις. Αλλά αυτό δεν ισχύει.
∆εν πρέπει να ξεχνάτε: αυτή η τρέχουσα περίοδος ιστορίας κρατήθηκε για την Επανόρθωση του
Φα, και δίνεται στους αποστόλους του Ντάφα για να σώσουν αισθανόµενα όντα και να
τελειοποιηθούν. ∆εν είναι καν τόσο απλό όσο οι άνθρωποι το φαντάζονται, µε την ανθρώπινη
σκέψη. Ένα άλλο πράγµα είναι, µερικοί άνθρωποι σκέφτονται πάντα, «Ότι ο ∆άσκαλος θέλει,
θα το κάνουµε, αλλά ας το κάνουµε λίγο καλύτερα,» και πάλι είναι µια περίπτωση αλλαγής
αυτού που ο ∆άσκαλος θέλει. Υπάρχουν ανθρώπινες προσκολλήσεις που δουλεύουν όποτε αυτό
συµβαίνει, και χρησιµεύει ως παρέµβαση.
Υπάρχει επίσης το θέµα των πωλήσεων εισιτηρίων του Shen Yun. Έχω πει ότι τώρα πρόκειται
να εστιάσουµε στο υψηλό κοµµάτι της κοινωνίας, και µόνο κάνοντας τους εαυτούς µας µέρος
της πολιτιστικής επικρατούσας τάσης µπορούµε να ξεκλειδώσουµε την κοινωνία ευρέως, να
ασκήσουµε µεγαλύτερη επίδραση, να έχουµε περισσότερους ανθρώπους να παρευρεθούν, και
να έχουµε περισσότερα αισθανόµενα όντα να έρθουν να σωθούν. Αλλά από την άλλη υπάρχουν
άνθρωποι που εγείρουν παντός είδους αντιρρήσεις, µε µερικούς να λένε ότι οι τιµές των
εισιτηρίων είναι πάρα πολύ υψηλές. Αλλά δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγµατα. Για
παράδειγµα, ένα από τα σύνολα του Shen Yun είναι αυτήν την περίοδο στη δυτική ακτή των
Ηνωµένων Πολιτειών δίνοντας παραστάσεις, και οι τιµές των εισιτηρίων ορίστηκαν λίγο πολύ
µε βάση τις κανονικές τιµές των εισιτηρίων υψηλής τάξης. Όταν οι άνθρωποι πρωτάρχισαν να
πουλούν εισιτήρια, δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι να τα αγοράσουν. Υπήρξαν διάφοροι λόγοι
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για αυτό, ένας από τους οποίους είναι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο πολλοί άνθρωποι είναι
σε διακοπές, οι σπουδαστές είναι σε διακοπές, και πολλές ευκατάστατες οικογένειες λείπουν
στις παραλίες, µερικές µπορεί να έχουν κλείσει σε σκάφη, ενώ άλλοι λείπουν µαζεµένοι σε
συναντήσεις ή επισκεπτόµενοι φίλους. Έτσι εν πάση περιπτώσει, είναι πολυάσχολοι µε διάφορα
πράγµατα και έτσι πολλοί άνθρωποι δεν είναι ακόµα γύρω. Και αυτό σηµαίνει ότι λιγότεροι
άνθρωποι έρχονται να δουν την παράσταση. Αυτή είναι η καρδιά του προβλήµατος. Εάν
πηγαίνετε τώρα και φτηναίνετε την παράστασή µας, και πάλι δεν θα υπάρξουν πολλοί άνθρωποι
που θα παρευρίσκονται. Αυτή είναι η καρδιά αυτού.
Υπάρχει κάτι που πρέπει να είστε εντελώς ξεκάθαροι. Όταν θέλω κάτι να γίνει, δεν είναι
καθόλου κάτι για σας για να συζητάτε µετά τη δυνατότητα πραγµατοποίησής του. Εάν λέω να
πάτε για αυτό µε έναν ορισµένο τρόπο, τότε πρέπει να ασχοληθείτε µόνο µε το να κάνετε αυτό.
Αυτό είναι επειδή µόλις αποφασίσω κάτι, δεν είναι µόνο απλό θέµα εκστόµισης µερικών
λέξεων, ούτε είναι η προσέγγιση που επιλέγω µε κάθε τρόπο απλή. Πρέπει να ρυθµίσω πολλά
πράγµατα, και ακόµη και θεία όντα ακολουθούν το παράδειγµά µου. Στην Επανόρθωση του Φα
πολλά πράγµατα αλλάζουν, αλλά εάν µετά τα αλλάξετε επειδή δεν είστε σε θέση να δεχτείτε τα
πράγµατα, και θέλετε πάντα να αλλάζετε τα πράγµατα, η κατάσταση θα γίνει αµέσως µία
µεγάλη ανακατωσούρα. Ακόµη και µια πολύ µικρή αλλαγή θα οδηγήσει σε ακαταστασία. ∆εν
λέτε ότι θα κάνετε τα πράγµατα όπως ο ∆άσκαλος τα θέλει να γίνουν; (Οι απόστολοι γελούν)
Τότε πώς µπορείτε να έχετε αντιρρήσεις σε αυτά που ο ∆άσκαλος θέλει να γίνουν; Εάν [η ιδέα
του δασκάλου] πραγµατικά δεν ήταν εφικτή, τότε ο ∆άσκαλος θα έφερε την ευθύνη! Εάν σας
φαίνεται ή όχι εφικτό, τότε κάντε απλώς µια δοκιµή και δείτε. Αν και πολλοί µπορεί να ζείτε
εδώ στη δυτική κοινωνία, στην πραγµατικότητα, δεν καταλαβαίνετε αυτόν τον τόπο. Αυτό
σηµαίνει ότι, πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης που η κουλτούρα του Κόµµατος ενστάλαξε
µέσα σας, και να καταλάβετε καλύτερα πώς λειτουργεί η ζωή στον κανονικό κόσµο έξω από
την Κίνα. Μην αφήνετε την ανθρώπινη σκέψη πάντα να εµποδίζει τα πράγµατα. Όταν πράγµατι
προσπαθείτε να χειριστείτε τα πράγµατα σύµφωνα µε τις επιθυµίες του ∆ασκάλου, αλλά δεν το
κάνετε µε τον σωστό τρόπο, και πάλι τα πράγµατα δεν θα επιλυθούν. Ο ∆άσκαλος σάς είπε να
στρέψετε τις προσπάθειές σας στην υψηλής τάξης κοινωνία, όµως εσείς συνεχίζετε να
απευθύνεστε σε µέρη που δεν είναι υψηλά στρώµατα. Έτσι φυσικά, τα πράγµατα δεν θα
επιλυθούν. Και φυσικά, αυτό σηµαίνει ότι δεν συνεργάζεστε αληθινά. Εφόσον ο ∆άσκαλος σας
ζητά να απευθυνθείτε στην υψηλής τάξης κοινωνία, απλά κάντε το µε ορθές σκέψεις, και θα
πετύχετε σίγουρα.
Φυσικά, απλώς αναφέρθηκα σε ένα παράδειγµα για να θίξω το θέµα µου. Υπάρχουν πολλά
πράγµατα στα οποία δεν είστε πάρα πολύ ξεκάθαροι. Η διαδικασία της απόκτησης σαφήνειας
δεν πρέπει να τραβήξει πάρα πολύ. Λέγοντας ότι θα «κάνετε τα πράγµατα όπως τα κάνει και ο
∆άσκαλος» δεν είναι τόσο απλό όσο να το λέτε. Με άλλες πρωτοβουλίες [που δεν
καθοδηγούνται από τον ∆άσκαλο], όπως κι αν επιλέγετε να κάνετε τα πράγµατα είναι δική σας
υπόθεση, ακόµα κι αν µπλέκεστε σε διαφωνίες ή αντιµετωπίζετε διαφορές στις γνώµες. Αλλά
όσον αφορά στα πράγµατα που ο ∆άσκαλος θέλει να γίνουν, δεν µπορείτε πραγµατικά να
συζητάτε για το εάν είναι εφικτά ή όχι. Υπάρχει µόνο χώρος για να συζητήσετε το πόσο
καλύτερα να το υλοποιήσετε. Πρέπει πραγµατικά να είστε ξεκάθαροι σε αυτό.
Είναι κάποιος χρόνος από τότε που µια διάσκεψη του Φα έγινε, χωρίς κάποια µεγάλης κλίµακας
να έχει πραγµατοποιηθεί. Αυτό σηµαίνει ότι οι σπουδαστές µας από τις διάφορες περιοχές δεν
είχαν πολλές ευκαιρίες να βρεθούν µαζί. Ακούω ότι η ποιότητα των κειµένων εµπειριών που
παρουσιάζονται σήµερα είναι πολύ υψηλή, και όλοι πιστεύουν ότι η διάσκεψη του Φα πηγαίνει
καλά. Υπάρχει και κάτι παραπάνω σε αυτό από αυτό. Όλο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
απόστολοι του Ντάφα έχουν γίνει όλο και περισσότερο ώριµοι ως αποτέλεσµα της
σφυρηλάτησης, και πολλά πράγµατα γίνονται όλο και περισσότερο ευδιάκριτα από την άποψη
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των αρχών του Φα. Έτσι οι καταστάσεις καλλιέργειάς σας είναι αναπόφευκτο να το
απεικονίσουν αυτό µε διάφορους τρόπους. Οι καταστάσεις καλλιέργειας των µαθητών του
Ντάφα θα γίνουν όλο και περισσότερο καλύτερες στο µέλλον, όπως και η κατάσταση [των
µαθητών] συνολικά. Αυτό είναι σίγουρο. Εάν όλοι σας µπορέσετε να καλύψετε τη διαφορά και
να ικανοποιήσετε την προσδοκία που µόλις περιέγραψα, τότε οι καταστάσεις καλλιέργειας των
µαθητών του Ντάφα στις διάφορες περιοχές παροµοίως θα µετασχηµατιστούν. Έτσι, από
σήµερα και στο εξής, δεν πρέπει να διαφωνείτε άσκοπα ή να αµφισβητείτε τα πράγµατα που οι
βασικοί συντονιστές στις αντίστοιχες περιοχές σας ή οι βασικοί συντονιστές των πρότζεκτ
θέλουν να κάνουν. Απλώς χρειάζεται να κάνετε [ότι αποφασίζουν], διότι τα Σώµατα του Νόµου
του ∆ασκάλου και το πλήθος των Θεών φροντίζουν τα πράγµατα.
Όταν θέτετε υπό αµφισβήτηση τον κύριο συντονιστή, στην πραγµατικότητα θέτετε το ίδιο
εκείνο το πρότζεκτ υπό αµφισβήτηση. Πώς έτσι; Ας χρησιµοποιήσουµε το NTDTV ως
παράδειγµα. Ξέρετε ποιος είναι ο γενικός συντονιστής του NTDTV. Υποθέστε ότι οι άνθρωποι
λένε ότι ο γενικός συντονιστής του NTDTV έχει προβλήµατα, έχετε αµφιβολίες για αυτόν, ή
λέτε πόσο ανεπαρκής είναι, και έπειτα τον αντικαθιστάτε. Θα σας πω, εάν ήταν αυτό να συµβεί,
όλα που το NTDTV είχε κάνει από τον καιρό της έναρξής του µέχρι σήµερα θα αφανίζονταν,
και όλα που είχαν γίνει από τους ανθρώπους που συµµετείχαν σε εκείνο το πρότζεκτ για να
επικυρωθεί ο Φα και να σωθούν αισθανόµενα όντα θα ήταν µάταια. Θα εξαφανίζονταν. Το
πρότζεκτ δεν θα υπήρχε, και καθόλου από την πανίσχυρη αρετή που καθιερώσατε ή τα
πράγµατα που κάνατε θα µετρούσαν. Είναι τόσο σοβαρό. Κάποιος τότε µπορεί να ρωτήσει πώς
έγινε και ο γενικός συντονιστής έφτασε να προεδρεύσει σε κάτι τόσο σηµαντικό. Μήπως είναι
επειδή καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα καλά; Όχι απαραιτήτως. Οφείλεται στο γεγονός ότι αυτός
ξεκίνησε το πρότζεκτ και το καθοδήγησε, και το πρότζεκτ στηρίχτηκε σε αυτόν. Ο καθένας από
τους άλλους επικυρώνει µόνο τον Φα και κάνει το µέρος του, κάνοντας το καλύτερο που µπορεί
από τη µεριά του, σε αυτό το πρότζεκτ που ήδη έχει προωθηθεί. Είναι συναφές µε την
καλλιέργεια που κάνετε όπως σε µια επιχείρηση στη συνηθισµένη κοινωνία: ο προϊστάµενός
σας δεν θα κερδίσει πανίσχυρη αρετή εξ’ αιτίας σας, αλλά εσείς θα καθιερώσετε την πανίσχυρη
αρετή σας σε εκείνο το περιβάλλον.
Είναι κρίσιµο ο γενικός συντονιστής ενός πρότζεκτ να καλλιεργείται καλά. Εάν αποτύχει να
καλλιεργηθεί καλά, αυτό θα επιδράσει σε ολόκληρο το πρότζεκτ, αναγκάζοντάς το να λιµνάσει
και για αυτό να υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Έτσι αυτό είναι κρίσιµο. Αλλά λέγοντας αυτό, η
Ένωση Ντάφα είναι υπεύθυνη για αυτόν, και εάν ο ∆άσκαλος δει ένα ζήτηµα θα µιλήσει σε
αυτόν. Έτσι δεν χρειάζεστε να ανησυχείτε µε αυτό. Για τον γενικό συντονιστή οποιουδήποτε
πρότζεκτ, ωστόσο, αυτά που διακυβεύονται είναι πραγµατικά τόσο υψηλά. Για τους υπόλοιπους
από εσάς, δεν πρέπει να αρνηθείτε συνολικά όλη την καλλιέργειά σας σε αυτό το πρότζεκτ κατά
τη διάρκεια των προηγούµενων δέκα ετών, µε το να αντικαταστήσετε αυτό το άτοµο, και να
ξεκινήσετε πάλι απ’ την αρχή, γιατί δεν έχουµε πλέον όλο τον χρόνο που είχαµε κάποτε ή τις
ίδιες ευκαιρίες. ∆εν πρέπει να εξαλείψετε την πανίσχυρη αρετή σας – την πανίσχυρη αρετή που
εσείς καθιερώσατε – ή τα επιτεύγµατα που είχατε στην επικύρωση του Φα, ή όλα αυτά στα
οποία ανοίξατε νέους δρόµους σώζοντας αισθανόµενα όντα. Έτσι δεν πρέπει να δίνετε άλλη
σκέψη σε πράγµατα όπως την αντικατάσταση κάποιου ή στο τι θα κάνετε εάν ο συντονιστής
είναι ανεπαρκής. Εάν πραγµατικά ενεργούσατε πάνω σε αυτές τις σκέψεις, τα πράγµατα όπου
θα υπήρχε επίδραση θα ήταν απλώς τεράστια, και όλα που κάνατε, από την αρχή µέχρι το τέλος,
όλα θα ήταν µάταια. Ωστόσο, εάν ο άνθρωπος που είναι ο κύριος συντονιστής πραγµατικά έχει
κάνει κακή εργασία, και πραγµατικά δεν λειτουργεί, τότε ο ∆άσκαλος θα έχει τα εναλλακτικά
µέσα να το χειριστεί.
Εάν επρόκειτο πραγµατικά να αντικαταστήσω κάποιον, θα είχα το πλήθος των Θεών να το
υποστηρίζει αυτό, και τα πράγµατα θα ευθυγραµµίζονταν εκ νέου χωρίς εσείς να χάσετε την
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πανίσχυρη αρετή σας. Αλλά αυτές δεν είναι αλλαγές που µπορούν να γίνουν περιστασιακά. Ο
κύριος συντονιστής δεν πρέπει καθόλου να αλλάξει επιπόλαια. Εφόσον δεν έχει κάνει κάποιο
τεράστιο λάθος, ή δεν έχει πάει στην άλλη πλευρά, δεν µπορεί καθόλου να αντικατασταθεί.
Σήµερα προέβαλα αυτό το ζήτηµα ανοικτά. Χρησιµοποίησα το παράδειγµα του NTDTV, αλλά
ήταν µόνο µια απεικόνιση. Ότι είπα ισχύει για όλα τα άλλα πρότζεκτ εκεί έξω. Μην επιµένετε
συνέχεια στο να κάνετε τον συντονιστή να καλλιεργηθεί. Από αυτήν την ηµέρα και στο εξής,
δεν πρέπει συνεχώς να κοιτάζετε να βρείτε σφάλµα µε τον συντονιστή. Εάν ήταν πάντα να
αποδοκιµάζατε τον προϊστάµενό σας σε µια συνηθισµένη δουλειά, θα απολυόσασταν στη
στιγµή. Γιατί δεν έχω αλλάξει τους συντονιστές µετά από όλα αυτά τα χρόνια; Για ένα πράγµα,
τους σφυρηλατώ. Και κατά δεύτερον, αυτός ή αυτή είναι εξαιρετικά κρίσιµος για αυτό το
πρότζεκτ. Αντικαταστήστε αυτό το άτοµο και το πρότζεκτ παύει να υπάρχει. Οτιδήποτε
επρόκειτο να χτίσετε πάλι θα ήταν κάτι νέο, από την αρχή, και όλα αυτά που οι απόστολοι του
Ντάφα έκαναν σε εκείνο το πρότζεκτ προηγουµένως θα σβηνόταν, και όχι άλλο. Τόσο κρίσιµο
είναι αυτό. Πρέπει να εκτιµήσετε όλα αυτά που έχετε κάνει, γιατί αυτό ισοδυναµεί µε εκτίµηση
του εαυτού σας! Θυµηθείτε τις λέξεις του ∆ασκάλου! (Χειροκρότηµα)
Αυτά είναι όλα που θα πω. Σας ευχαριστώ όλους! (Θερµό χειροκρότηµα) Για τους αποστόλους
µας του Ντάφα, για αυτούς από εσάς στα διάφορα πρότζεκτ που δεν είναι συντονιστές αλλά
πρέπει να εργαστούν µαζί, πραγµατικά χρειάζεστε, αρχίζοντας από σήµερα, να εργάζεστε µαζί
καλά και να ικανοποιείτε τις απαιτήσεις της προόδου της Επανόρθωσης του Φα. Ελπίζω ότι
όλοι θα τα πάτε καλύτερα. Είστε όλοι αξιοθαύµαστοι. Τα έχετε καταφέρει εν µέσω των πιο
σκληρών και πιο κακών περιστάσεων, και επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια έχετε επικυρώσει τον
Φα, έχετε διευκρινίσει την αλήθεια, και έχετε σώσει αισθανόµενα όντα – µέχρι και σήµερα.
Ίσως να µην αντιλαµβάνεστε την έκταση της πανίσχυρης αρετής σας, αλλά ήδη τα αισθανόµενα
όντα αυτού του Κόσµου ξέρουν για να κοιτάζουν επάνω σας µε τον σεβασµό που αξίζετε.
Σας ευχαριστώ όλους! (Το ακροατηρίων σηκώνεται όρθιο, µε µακροχρόνιο, δυνατό
χειροκρότηµα)
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