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Τι είναι ένας µαθητής του Ντάφα 
 

∆ιδάσκοντας τον Φα στο Συνέδριο του Φα στη Νέα Υόρκη το 2011 
 

Λι Χονγκτζί ~ 29 Αυγ 2011 

 

 

(Ο ∆άσκαλος µπαίνει στην αίθουσα, όλοι σηκώνονται και χειροκροτούν µε ενθουσιασµό.) 

Καληµέρα. Όλοι έχετε εργαστεί σκληρά. (Οι µαθητές απαντούν: «Ο ∆άσκαλος έχει εργαστεί 

σκληρά»). Εσείς είστε που αληθινά έχετε εργαστεί σκληρά. (Όλοι γελούν) Παρακαλώ καθίστε. 

 

Οι µαθητές του Ντάφα χωρίς αµφιβολία εργάζονται πολύ σκληρά. Κι αυτό γιατί η ιστορική 

ευθύνη που έχει ανατεθεί σε σας και την οποία επωµίζεστε είναι πολύ µεγάλη και η ιστορική 

αποστολή σας υπαγορεύει ότι, πρέπει, σε αυτή την κρίσιµη στιγµή, να επωµιστείτε µια τέτοια 

ιστορική ευθύνη. Οι µαθητές του Ντάφα ήρθαν ακριβώς στο τελευταίο στάδιο του κύκλου του 

Κόσµου του «σχηµατισµός, στάση, εκφυλισµός και καταστροφή». Το οποίο σηµαίνει ότι, είτε 

πρόκειται για ζωντανά όντα είτε για υλικά πράγµατα, είναι τότε που όλα έχουν φτάσει στο 

τελευταίο και χειρότερο σηµείο, µε τις εκδηλώσεις των περιστάσεων να είναι οι πιο 

περίπλοκες και τη διάκριση µεταξύ καλού και κακού ή ενάρετου και δαιµονικού να είναι η πιο 

δύσκολη. Κατά τη διάρκεια µιας τέτοιας εποχής, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς οι 

µαθητές του Ντάφα ξεκινούν να επωµιστούν την αποστολή που τους έχει ανατεθεί από την 

ιστορία. Όταν λέω ότι οι µαθητές του Ντάφα είναι εξαιρετικοί, είναι διότι, σε µια περίοδο 

όπως αυτή αυτοί έχουν έρθει για να σώσουν αισθανόµενα όντα, να βοηθήσουν τον ∆άσκαλο 

να επανορθώσει τον Φα και να εκπληρώσουν την αποστολή που ο καθένας προσωπικά είναι να 

εκπληρώσει – και αυτό είναι που αληθινά σας κάνει εξαιρετικούς. Καµία εποχή της ιστορίας 

δεν µπορεί να συγκριθεί µε αυτήν. 

 

Έχω πει παλιότερα ότι ο Σακιαµούνι, ο Ιησούς, ο Λάο Τζι και οι παρόµοιοι –όπως και αρκετοί 

µεγάλοι στοχαστές, άγιοι και µεγάλα θεία όντα ενός ακόµη προγενέστερου χρόνου που ήρθαν 

στη γη– όλοι απλώς εδραίωναν τον πολιτισµό της ανθρωπότητας στην πορεία της ιστορίας. 

Όλα αυτά που δίδαξαν, η σωτηρία που παρείχαν και τα πράγµατα που έκαναν ήταν απλά για 

να αφήσουν τον πολιτισµό της ανθρωπότητας µε αυτά που θα έπρεπε να έχει. Οι µόνοι 

άνθρωποι που πραγµατικά πήραν µαζί τους ήταν εκείνα τα όντα που είχαν ειδικά σταλεί κάτω 

για να τους βοηθήσουν να µεταδώσουν αυτόν τον πολιτισµό, και ακόµη και όσον αφορά αυτά, 

ήταν απλώς οι βοηθητικές ψυχές των ανθρώπων, οι οποίες ποτέ δεν µπήκαν στον κόσµο. Οι 

µόνοι που αληθινά µπορούν να εκπληρώσουν κάτι τέτοιο –σε αυτήν την τελική, κρίσιµη 

καµπή της ιστορίας– είναι οι µαθητές του Ντάφα. Ξεκινώντας από το από πού προέρχονται και 

διατρέχοντας όλο το δρόµο µέχρι τη διαδικασία εδραίωσης πανίσχυρης αρετής κατά την 

πορεία της ιστορίας, αυτό που οι µαθητές του Ντάφα έχουν επωµιστεί είναι µεγαλύτερο από 

εκείνο των ιερών µορφών του παρελθόντος. Ο λόγος είναι ότι, αυτή είναι η τελική περίοδος 

που γίνονται τα αληθινά πράγµατα. Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, από την αρχή του 

Κόσµου µέχρι πριν εξήντα περίπου χρόνια, κατά την εποχή της τελικής οµάδας της 

ανθρωπότητας, όλα εξυπηρετούσαν διαρκώς την θεµελίωση της βάσης που η Επανόρθωση του 

Φα θα απαιτούσε, µε τους ανθρώπους να συσσωρεύουν εµπειρίες, και να δηµιουργούνται οι 

τρόποι σκέψης και η συµπεριφορά των όντων που θα έπαιρναν µέρος σε αυτή την τελική φάση 

της ιστορίας. Περί αυτού ήταν η ιστορία της ανθρωπότητας. Έτσι, είτε πρόκειται για µαθητές 

του Ντάφα, είτε για οποιαδήποτε άλλα όντα που έχουν κάποια σχέση µε αυτούς – όλα 

εξυπηρέτησαν αυτό το σκοπό, δοκιµάζοντας πράγµατα και εδραιώνοντας αυτό που το κάθε 

ένα από αυτά [τα όντα ή τα πράγµατα] απαιτούσε, κατά την πορεία των µετενσαρκώσεών 

τους. Οι ακόµη µεγαλύτεροι αριθµοί απροσµέτρητων, αµέτρητων ζωών στο σύµπαν που δεν 

έχουν καµία άµεση σχέση µε την Επανόρθωση του Φα, λογίζονται ως όντα που είναι να 
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σωθούν. ∆εν παίζουν κανένα ρόλο [στην Επανόρθωση του Φα]. Αυτούς που περιέγραψα είναι 

αυτοί οι συµµετέχοντες που έχουν σχέση µε την Επανόρθωση του Φα. 

 

Όπως γνωρίζετε, έχω πει παλιότερα ότι οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσµο – ο οποίος 

περιλαµβάνει όλα τα όντα που έχουν µια σύνδεση µε την Επανόρθωση του Φα – δεν είναι 

τόσο συνηθισµένοι. Όλοι έχουν έρθει για την Επανόρθωση του Φα, σχηµατίστηκαν για την 

Επανόρθωση του Φα και σφυρηλατήθηκαν για την Επανόρθωση του Φα. Τίποτα δεν είναι 

τυχαίο και στο µέλλον θα το δείτε αυτό. Κάτω από τα µάγια της ψευδαίσθησης στον 

ανθρώπινο κόσµο και καθώς οι άνθρωποι περνούσαν από µια ποικιλία διαφορετικών 

κοινωνιών κατά τη διάρκεια της ιστορίας, πίστευαν ότι αυτό που περνούσαν ήταν απλώς µια 

φυσική εξέλιξη γεγονότων. Αλλά δεν είναι έτσι. Κάθε χρονική περίοδος έχει µια αιτία πίσω 

της. Όπως γνωρίζετε, έχω διδάξει ότι η σκέψη του ανθρώπου, παλιά όταν οι θεοί πρωτο-

έπλασαν τον άνθρωπο, δεν είχε την ικανότητα να ανταποκριθεί στη φύση ή την κοινωνία και 

είχε πολύ µικρές ικανότητες επιβίωσης. Επειδή ο άνθρωπος δεν καταλάβαινε τίποτα όταν 

πρωτο-δηµιουργήθηκε, ο ήχος του κεραυνού θα τον φόβιζε και θα τον έκανε να τρέξει 

γρήγορα σε µια σπηλιά να κρυφτεί, ή, όταν έρχονταν καταιγίδες, δεν θα ήξερε πώς να τις 

αποφύγει ή ακόµη µπορεί και να τα είχε εντελώς χαµένα ως προς το τι συνέβαινε. Έτσι, µε την 

πάροδο του χρόνου, ο άνθρωπος έµαθε σταδιακά πώς να αντιδρά στο φυσικό περιβάλλον. Στη 

συνέχεια, οι θεοί ασταµάτητα µετέδιδαν στον άνθρωπο πολιτισµούς κάθε είδους, µε τους 

θεούς να επιβλέπουν, καθόλη την πορεία, για να δουν τι είδους ανθρώπους θα παρήγαγαν 

αυτοί οι πολιτισµοί. Με άλλα λόγια, ήταν µια συνεχιζόµενη διαδικασία δοκιµής και λάθους και 

βάζοντας πράγµατα σε πράξη, µε τα πράγµατα να έχουν τελικά καταλήξει σε ένα ορισµένο 

σηµείο. Μετά από µια εξαιρετικά παρατεταµένη διαδικασία που εκτάθηκε αµέτρητα χρόνια 

και χρησίµευσε για να οριστικοποιήσει τα πράγµατα, επιλέχθηκαν, ο κατάλληλος πολιτισµός 

για τον καθορισµό του είδους σκέψης και συµπεριφοράς που χρειαζόταν στο τελικό στάδιο 

καθώς και τα καλύτερα πράγµατα από τον ανθρώπινο πολιτισµό. Αυτά θα παράγονταν κατά τη 

διάρκεια των πέντε χιλιάδων χρόνων της τελικής ανθρωπότητας, και θα θεσπίζονταν από τον 

άνθρωπο. Αυτό στο οποίο αναφέροµαι είναι ακριβώς, οι πέντε χιλιετίες του κινέζικου 

πολιτισµού. Είναι το προϊόν αυτού που εδραιώθηκε κατά τη διάρκεια και αποτελεί το 

αποκορύφωµα αυτής της παρατεταµένης ιστορικής διαδικασίας. Η διαδικασία είχε ως στόχο 

να διδάξει στους ανθρώπους ποια µέθοδο σκέψης να χρησιµοποιούν, τι δοµές σκέψης να 

σχηµατίζουν, πώς να σκέφτονται για τα πράγµατα που αντιµετωπίζουν και τι τρόπους σκέψης 

να χρησιµοποιούν για να µελετούν τα πράγµατα. 

 

Οι σκέψεις ενός ατόµου καθοδηγούν ευθέως τις πράξεις του. Για παράδειγµα, είµαστε 

εξοικειωµένοι µε τα βασίλεια των Γουέι, Σου και Γου από την εποχή των Τριών Βασιλείων της 

Κίνας. Και ποιο ακριβώς ιδιαίτερο πολιτιστικό χαρακτηριστικό εδραίωνε η ιστορία των Τριών 

Βασίλειων; Το «Γι» (1) Οι άνθρωποι εκείνης της περιόδου της ιστορίας ήξεραν τι ήταν το 

«Γι», πώς το «Γι» εκδηλωνόταν καθώς και τα βαθύτερα νοήµατα του «Γι». Και τι ήταν αυτό 

που ο Γιούε Φέι της δυναστείας Νότιοι Σονγκ καθιέρωνε; Το «Τζονγκ» (2) [Αυτό 

περιελάµβανε την καθιέρωση] τού τι σηµαίνει «Τζονγκ», τι περιλαµβάνει η έννοια «Τζονγκ», 

πώς ξεδιπλώνεται και πώς να αντιδρά κάποιος και να ανταποκρίνεται σε αυτήν. Η διάρκεια της 

ιστορίας ήταν ακριβώς µια διαδικασία διδαχής των ανθρώπων τού πώς να είναι άνθρωποι. Όλη 

η πορεία αυτών των πέντε χιλιάδων χρόνων ανθρώπινης ιστορίας υπήρξε µια ασταµάτητη 

διαδικασία θεµελίωσης των πραγµάτων που οι άνθρωποι θα χρειάζονταν. Όταν θα έφτανε το 

τελευταίο κεφάλαιο, οι διαδικασίες σκέψης του ανθρώπου θα είχαν φθάσει σε µια κατάσταση 

αρκούντως τέλεια και κατάλληλη, που οι θεοί θα ήταν ικανοποιηµένοι µε αυτήν και που θα 

µπορούσε [ο άνθρωπος] να χρησιµοποιηθεί για να εκτελέσει την κορυφαία σκηνή σε αυτήν 

την τελική ιστορική στιγµή. Αλλά ένα ερώτηµα παρέµενε. Πιο συγκεκριµένα, όπως µπορείτε 

να φανταστείτε, αυτό που περιέγραψα είναι ένας λαός από έναν ηµι-θεϊκό πολιτισµό, 

άνθρωποι άµεσα δηµιουργηµένοι από το θείο. Έτσι αυτό θα συνεπαγόταν ότι τα θετικά 
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στοιχεία που συγκροτούσαν ένα τέτοιο άτοµο ή τον πολιτισµό του ανθρώπου, θα υπερίσχυαν 

των αρνητικών στοιχείων. Τα ανθρώπινα όντα περιλαµβάνουν αµφότερα θετικά και αρνητικά 

στοιχεία από τον Κόσµο, όλη η ύλη µέσα στα Τρία Βασίλεια έχει αµφότερα καλά και κακά 

στοιχεία σε αυτήν, και όταν οι θεοί χρησιµοποιούν ύλη των Τριών Βασιλείων για να 

δηµιουργήσουν ένα ανθρώπινο ον, φυσικά, υπάρχουν και καλά και κακά στοιχεία παρόντα σε 

αυτό. Όταν ένα άτοµο είναι παράλογο ή χάνει την ψυχραιµία του, είναι βασικά η δαιµονική 

φύση που εµφανίζεται. Όταν ένα άτοµο είναι καλό και λογικό, και αντιµετωπίζει οτιδήποτε 

αποκαλύπτεται ή εκτυλίσσεται γύρω του χρησιµοποιώντας ευγένεια, είναι τα καλά του 

στοιχεία που εκτίθενται, τα οποία είναι η φύση του Φο του. Έτσι οι άνθρωποι έχουν και τα δύο 

αυτά είδη στοιχείων µέσα τους, αλλά αυτό από µόνο του δεν είναι αρκετό. 

 

Απλά ανέφερα ότι η διαδικασία δηµιουργίας ενός ατόµου είναι από µόνη της θετική. Οι 

άνθρωποι είναι εγγενώς καλοί και πολύ λογικοί. Τότε, σκεφτείτε τι θα συνέβαινε αν, όταν 

µετέδιδα τον Ντάφα κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα, το εκατό τοις εκατό αυτών 

των ανθρώπων, χωρίς καµία εξαίρεση, ήθελαν όλοι να αποκτήσουν τον Φα αµέσως µόλις 

γινόταν διαθέσιµος. Και αυτό θα ίσχυε ιδιαίτερα για τους Κινέζους, οι οποίοι πιθανότατα θα 

είχαν όλοι έλθει για να µάθουν και να καλλιεργηθούν στον Ντάφα. Μόλις που θα προλάβαινα 

να πω κάτι, και αυτό γρήγορα θα είχε εξαπλωθεί παντού. Αλλά όπως ξέρετε, ο Κόσµος έχει 

φτάσει σε µια τροµακτική κατάσταση, και οι ζωές αυτής της εποχής θα έπρεπε να είχαν 

τερµατιστεί. Ωστόσο, οι άνθρωποι αυτού του κόσµου σκόπιµα οικοδοµήθηκαν µε τον τρόπο 

που αυτό έγινε. Και πίσω από αυτούς τους ανθρώπους που συµµετέχουν σε αυτή την υπόθεση 

είναι τεράστιες οµάδες όντων. Κάθε ζωή, κάθε άτοµο, δεν είναι κάτι απλό. Πίσω τους 

βρίσκεται µια τεράστια οµάδα των όντων στον Κόσµο την οποία εκπροσωπούν. Όταν ένα 

άτοµο κερδίζει τη σωτηρία, αυτό αντιστοιχεί σε όλα τα όντα πίσω του να κερδίζουν τη 

σωτηρία στο µέλλον. [Το λέω αυτό] διότι η τεράστια πλειοψηφία των ανθρώπων σε αυτή τη 

γη, των ανθρώπων τού σήµερα, είναι ουράνιοι βασιλιάδες που κατέβηκαν στη γη, και 

ενσαρκώθηκαν εδώ ως ανθρώπινα όντα. Έτσι, εάν όλες αυτές οι ζωές ήταν να έρθουν και να 

µάθουν τον Ντάφα, όλες θα σώζονταν, περιλαµβάνοντας και όλα τα αισθανόµενα όντα που 

εκπροσωπούν. Αυτό θα ήταν ένα καλό πράγµα φυσικά, καθώς κάθε ζωή σε αυτό το σύµπαν θα 

συµφωνούσε – συµπεριλαµβανοµένων αµέτρητων, τεράστιων βασιλιάδων. Ωστόσο, ο 

απόλυτος ∆ηµιουργός δεν το βλέπει έτσι. Όταν κάτι γίνεται κακό προορίζεται να καταστραφεί. 

Για Εκείνον, η δηµιουργία κάτι νέου είναι το ίδιο εύκολη µε την καταστροφή κάτι κακού. Και 

όπως γνωρίζετε, υπάρχει µια αρχή στον Κόσµο: Πιο συγκεκριµένα, το καλό και το κακό έχουν 

τις συνέπειές τους. Αυτό σηµαίνει ότι όποιος κάνει κάτι κακό πρέπει να πληρώσει για αυτό. Οι 

καλές πράξεις οδηγούν σε θετικές ανταποδόσεις, ενώ οι κακές οδηγούν σε αρνητικές. Ο 

στόχος είναι να διακανονίζονται τα πράγµατα. Αλλά κατά τη µακρά πορεία της ιστορίας, οι 

ζωές δεν επιβαρύνθηκαν µόνο καρµικά χρέη κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών τους µε 

άλλες ζωές, αλλά και, πολλές ζωές εν αγνοία τους συµπορεύτηκαν και συνέβαλαν στην 

καθοδική πορεία στην ιστορία του σύµπαντος, µε κατ’ ουσία, σχεδόν κάθε ζωή να παίρνει 

µέρος σε αυτό. Όλοι έχουν µέρος της ευθύνης για ό, τι είναι κακό. Όλοι αντιλαµβάνονται ότι 

τα πράγµατα πάνε σταδιακά προς το χειρότερο, όµως κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να 

αντιστρέψει την παλίρροια. Όλοι στροβιλίζονται προς τα κάτω ως µέρος αυτής της 

διαδικασίας. Με άλλα λόγια, σύµφωνα µε τον νόµο τού «σχηµατισµός, στάση, εκφυλισµός, 

καταστροφή», όλα προορίζονται να πάνε προς την καταστροφή. Αυτός είναι ένας νόµος του 

σύµπαντος. ∆εν τίθεται ζήτηµα συµπόνιας. Είναι απλά ένας νόµος. 

 

Όπως γνωρίζετε, έχω διδάξει ότι η ύλη είναι άφθαρτη και ότι οι ζωές µετενσαρκώνονται. Και 

αυτό δεν ισχύει µόνο για τον άνθρωπο, αλλά ισχύει και στις σφαίρες των θεών. Ο άνθρωπος, 

όντας υπό την επήρεια της ψευδαίσθησης, δεν µπορεί να το δει αυτό και έτσι βρίσκει την 

προοπτική του θανάτου τροµακτική. Φυσικά, ως απόστολοι του Ντάφα είστε ξεκάθαροι ως 

προς αυτά τα πράγµατα. Τα µόρια που συγκροτούν τα µοριακά κύτταρα του ανθρώπου 
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αποτελούνται από άτοµα και τα άτοµα αποτελούνται από ακόµη πιο µικροκοσµικά σωµατίδια, 

µε την ενέργεια των σωµατιδίων να είναι µεγαλύτερη όσο πιο µικροκοσµικά γίνονται. 

Γνωρίζουµε ότι όταν ένα ανθρώπινο σώµα ταφεί µέσα στη γη, τα κύτταρά του, τα οποία στην 

επιφανειακή στρώση αποτελούνται από µόρια, µπορούν να σαπίσουν και να αποµακρυνθούν. 

Αλλά τα µόρια δεν µπορούν να σαπίσουν, έτσι δεν είναι; Ακόµα λιγότερο δεν µπορούν τα 

άτοµα, σωστά; Τότε, πού έχει πάει αυτό το µέρος σας; Αν όλες οι σκέψεις του ανθρώπου ήταν 

απλά το προϊόν της σκέψης του µυαλού του σε αυτό το επιφανειακό στρώµα, τότε πώς κάποιος 

µπορεί να εξηγήσει τα πράγµατα που οι άνθρωποι µερικές φορές απροσδόκητα λένε; ∆εν είναι 

πάντα έτσι, ότι αυτό που λέτε προέρχεται µόνο µετά από προσεκτική εξέταση. Αντ’ αυτού, 

µερικές φορές είναι το «εσείς» σε διαφορετικά επίπεδα, εκτεινόµενο από τα σωµατίδιά σας 

στο επιφανειακό στρώµα έως εκείνα που συγκροτούν εσάς βαθιά στο µικρόκοσµο, που 

εργάζεται. Το σύνολο της ύπαρξής σας αποτελείται ταυτόχρονα από σωµατίδια που 

εκτείνονται από τα πιο µικροκοσµικά επίπεδα έως εκείνα που βρίσκονται στην επιφάνεια, έτσι 

η ύπαρξή σας δεν είναι µόνο αυτό το πολύ απλό, επιφανειακό στρώµα κυττάρων. Στο πλαίσιο 

της ύπαρξης ενός ατόµου, τότε, η απώλεια αυτού του επιφανειακού τµήµατος είναι απλώς η 

απώλεια ενός στρώµατος εξωτερικού δέρµατος. Με τη µετενσάρκωση, ένα νέο εξωτερικό 

δέρµα λαµβάνεται. Ο αληθινός «εσείς» δεν µπορεί να σαπίσει από την ταφή στη γη. Αυτό το 

χώµα δεν µπορεί να διασπάσει άτοµα, ή ακόµα και µόρια, αυτής της ύλης. Αν τα άτοµα 

κάποιου διαχωρίζονταν, αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα µια τεράστια έκρηξη. Η δύναµη µιας 

πυρηνικής έκρηξης που είναι το πεδίο του ανθρώπινου σώµατος θα ήταν αρκετή να 

καταστρέψει µια πόλη. ∆εν είναι αλήθεια; Τότε, πού πάτε [κατά το θάνατο]; Οι µαθητές του 

Ντάφα γνωρίζουν την απάντηση. Έτσι, αυτό σηµαίνει ότι κάτω από την ψευδαίσθηση αυτού 

του κόσµου, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θα απογίνουν µετά το θάνατό τους. Αλλά τα θεϊκά 

όντα γνωρίζουν πολύ καλά τι συµβαίνει και τα θεϊκά όντα ενός µεγαλύτερου ύψους γνωρίζουν 

ακόµα καλύτερα. Όλα αυτά τα θεωρούν πολύ φυσικά. Νέα ζωή δηµιουργείται όταν ένα ον 

φτάνει στο τελικό βήµα της πορείας της ζωής του. Έχουν πλήρη επίγνωση αυτής της 

διαδικασίας. Συνεπώς ολόκληρο το σύµπαν εµπεριέχει αυτή τη διαδικασία, τού πηγαίνοντας 

µπρος και πίσω, για την οποία µιλώ. 

 

Αυτό που έχω περιγράψει είναι η ιστορική διαδικασία του ευρύτερου Κόσµου πριν από το 

τέλος, η διαδικασία των αµέτρητων επιπέδων ζωής µέσα σε αυτό, το οποίο µοιάζει µε τη 

διαδικασία του µεταβολισµού, µε την έννοια ότι είναι µια συνεχής διαδικασία 

αντικατάστασης. Αλλά, εάν ο απόλυτος Κόσµος –δηλαδή, αυτή η οντότητα στο σύνολό της– 

αν είναι καταδικασµένη να διαλυθεί, αν αυτό γίνεται ως µέρος της διαδικασίας τού 

«σχηµατισµός, στάση, εκφυλισµός, καταστροφή», τότε σκεφτείτε το: Αν το καθένα από τα 

επίπεδα ζωών που περιέχονται σε αυτόν δεν µπορούσαν πλέον να µετενσαρκωθούν, η ιστορία 

τους θα έπαυε να υπάρχει, δεν θα είχαν καµία ζωή και δεν θα είχαν τίποτα απολύτως. Για τους 

θεούς, όσο µεγάλο κι αν είναι το ανάστηµα τους, αυτό είναι κάτι απόλυτα τροµακτικό! Αυτό 

είναι πραγµατικά κάτι τροµακτικό σε ακραίο βαθµό – θα ήταν η απόλυτη εξαφάνιση! Τόσα 

πολλά ένδοξα πράγµατα υπάρχουν στον Κόσµο, ως αποτέλεσµα της ιστορικής διαδικασίας του 

µεγαλύτερου Κόσµου! Κοιτάξτε πώς έχουν τα πράγµατα, ακόµα και σε αυτόν τον 

µικροσκοπικό πλανήτη των ανθρώπων. Τότε, στοχαστείτε όλους τους αµέτρητους πλανήτες 

στον Κόσµο, που αποτελούνται από σωµατίδια διαφόρων µεγεθών, οι οποίοι έχουν 

απεριόριστα, άµετρα αισθανόµενα όντα πάνω τους – ακόµα και οι θεοί δεν µπορούν να 

συλλάβουν πόσες ζωές υπάρχουν εκεί ή τι δόξες έχουν δηµιουργηθεί εκεί! Κάθε άτοµο είναι 

σαν µια καταγραφή της ιστορίας. Κάθε ένα άτοµο είναι σαν ένα µεγάλο, ζωντανό ιστορικό 

αφήγηµα. Είναι πραγµατικά εκπληκτικό να βλέπετε όλα τα πράγµατα που ένα άτοµο έχει 

περάσει µέσα από τις πάρα πολλές ζωές του. Έτσι, µε τον Κόσµο να είναι τόσο τεράστιος και 

τα αισθανόµενα όντα του τόσο απέραντα σε αριθµό, για όλα αυτά να πρέπει να καταστραφούν 

θα ήταν µια τέτοια ντροπή. 
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Φυσικά, όπως και αν είναι αυτός ο Κοσµικός νόµος, η συµπόνια είναι ένα γνώρισµα των 

ορθών Θεών. Αυτό δεν σηµαίνει ότι απλώς η επιθυµία να κάνεις κάτι καλό µετράει ως 

συµπόνια. Όταν κάποιος έχει καταληφθεί από µια ιδιοτροπία και δρα µε βάση αυτήν, αυτό δεν 

µετρά ως συµπόνια. Αντίθετα, στην περίπτωση αυτή πηγάζει από τις προτιµήσεις του ατόµου. 

Ή για να το θέσω πιο ωµά, είναι από προσκόλληση. Η αληθινή συµπόνια δεν έχει καθόλου 

εγωισµό µέσα της, και ένας, όταν αντιµετωπίζει κάποιον ή αισθανόµενα όντα, θα εξετάζει τα 

πράγµατα µε ορθές σκέψεις και µε στοργική φροντίδα. Ήταν, εποµένως, ότι πολλοί θεοί, 

πολλοί βασιλείς διαφορετικών επιπέδων από εξαιρετικά µεγάλα ύψη στον Κόσµο, που 

βλέποντας το τέλος του σύµπαντος, ήθελαν να σώσουν τα αισθανόµενα όντα του Κόσµου. Και 

πώς θα τα έσωζαν; Η ανανέωση µέσω της Επανόρθωσης του Φα πρέπει να ξεκινήσει από το 

χαµηλότερο επίπεδο του Κόσµου και να τα επανορθώσει από κάτω προς τα πάνω. Πάρα 

πολλές αντιπροσωπευτικές ζωές σε αυτόν τον Κόσµο έγιναν για να ενσαρκωθούν ως 

ανθρώπινα όντα. Αλλά, όντα ικανά να παίζουν ένα αντιπροσωπευτικό ρόλο δεν είναι καθόλου 

όντα του µέσου όρου. Είναι αναµφίβολα βασιλείς διαφορετικών συµπάντων, που 

αντιπροσωπεύουν τους κόσµους τους, τα σύµπαντά τους ή Κοσµικά σώµατα. Όµως το σύµπαν 

που ένα τέτοιο ον αντιπροσωπεύει, ανήκει σε ένα σύστηµα. Ένα Κοσµικό σώµα έχει µια 

κυκλοφορία εντός του, η οποία πηγαίνει από τα χαµηλότερα σύµπαντά του έως τα ανώτερά 

του, µε το σύστηµά του να αντιστοιχεί στα συστήµατα αυτών από ακόµη υψηλότερα επίπεδα, 

µε βασιλιάδες ακόµα µεγαλύτερους από αυτούς να κατοικούν πάνω. Και τότε πάνω από τα 

συστήµατα σε ακόµη υψηλότερα επίπεδα υπάρχουν ακόµα µεγαλύτερα συστήµατα και 

βασιλιάδες. Αλλά ανεξάρτητα από το ύψος, όλοι ανήκουν στο ίδιο σύστηµα. Αλλά αυτός που 

είναι στο υψηλότερο σηµείο µπορεί να µην ερχόταν εδώ. Τότε τι έπρεπε να γίνει; Ένας κατά 

προτίµηση κατάλληλος εκπρόσωπος, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τα αµέτρητα αισθανόµενα 

όντα σε εκείνο το τεράστιο σύστηµα το δικό τους, αποστέλλεται και ενσαρκώνεται ως 

ανθρώπινο ον. 

 

Καθώς σας το περιγράφω αυτό, µπορεί να σκεφτείτε: «καλά, από ό, τι βλέπω, δεν υπάρχει 

τίποτα σπουδαίο όσον αφορά τους ανθρώπους σε αυτόν τον κόσµο». Βλέπετε ανθρώπους κάθε 

µορφής και εµφάνισης, µε µερικών να είναι ακόµη και ατηµέλητη. Μερικοί άνθρωποι στην 

ύπαιθρο ζουν πραγµατικά σκληρή ζωή, ενώ κάποιοι λαϊκοί της πόλης είναι πολύ σνοµπ και 

συµπεριφέρονται απαξιωτικά, και υπάρχουν και πολλοί νεαροί που προσπαθούν να φαίνονται 

«κουλ». Αυτός είναι απλώς ο τρόπος της ανθρώπινης κοινωνίας. ∆εν µπορούν όλοι να 

δουλέψουν σε κάποια µεγάλη εταιρεία ή να είναι αφεντικά, έτσι µερικοί άνθρωποι πρέπει να 

καλύψουν αυτούς τους άλλους ρόλους. Μόνο ένας µικρός αριθµός ατόµων µπορούν να γίνουν 

καλλιτέχνες ή αστέρες. Είναι το ίδιο µε οτιδήποτε άλλο. Η ύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών 

τάξεων είναι µια µορφή που παίρνει η ανθρώπινη κοινωνία, αλλά αυτά δεν είναι η ιεράρχηση 

αυτών των όντων. Έτσι, κανένα ον δεν είναι απλό, παρά την εξωτερική του εµφάνιση. Μπορεί 

να ανακαλύψετε ότι ένας σκουπιδιάρης, αν κοιτάξετε πίσω [σε προηγούµενες ζωές του], ήταν 

στο παρελθόν ένας τεράστιος θεός στον Κόσµο ο οποίος, κάτω από την ψευδαίσθηση εδώ, και 

κατά την πορεία των µετενσαρκώσεών του, έχει χαθεί εντελώς – έχει χαθεί σε σηµείο που δεν 

θυµάται τίποτα. [Η ψευδαίσθηση] είναι τέτοια που πολλά όντα, στην πορεία των 

µετενσαρκώσεων, είναι αγανακτισµένοι µε την τύχη τους στη ζωή και δεν γνωρίζουν τίποτα 

για την αποστολή που τους έφερε εδώ. 

 

Και αυτό είναι µόνο ένα παράδειγµα. Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσµο σήµερα, 

συµπεριλαµβάνοντας τους περισσότερους από αυτούς στις διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, δεν 

ξέρουν για ποιο λόγο ήρθαν σε αυτόν τον κόσµο, και απασχολούνται προσπαθώντας να 

κάνουν καριέρα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για εκείνους που είχαν µια γεύση επιτυχίας. Είναι τόσο 

ευχαριστηµένοι µε τον εαυτό τους, που ξεχνούν ποιοι είναι. Και όταν πιστέψουν ότι είναι 

πραγµατικά καλοί σε κάποια πράγµατα, παρασύρονται εντελώς. Και εάν νιώσουν ότι οι ζωές 

τους δεν είναι τόσο σπουδαίες, γεµίζουν µε οργή και αγανάκτηση για τον κόσµο. Αλλά αυτό 
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δεν είναι αυτό που η ύπαρξή σας χρειάζεται στην πραγµατικότητα. ∆εν πρέπει να κολλάτε 

τόσο άσχηµα σε τέτοια πράγµατα. Αυτό που είναι σηµαντικό, αντιθέτως, είναι να ανακτήσετε 

τον αληθινό σας εαυτό. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα, εν µέσω της ευρύτερης πορείας της 

ιστορίας, αυτό που συµβαίνει στη ζωή ενός ατόµου έχει αιτιώδεις λόγους πίσω από αυτό. Για 

να κυριολεκτήσουµε, αυτό που εκδηλώνεται στη ζωή σας σήµερα είναι οι καρµικές 

ανταποδόσεις, από τα όποια λάθη ή καλά πράγµατα κάνατε στις προηγούµενες ζωές σας. 

Όπως µόλις ανέφερα, έτσι είναι το πώς ο Κόσµος λειτουργεί. Έτσι είναι τα πράγµατα, 

ανεξάρτητα σε ποιο στρώµα της κοινωνίας βρίσκεστε και ανεξάρτητα από το ποιο µπορεί να 

είναι το επάγγελµα σας – το καλό ανταµείβεται µε καλές ανταποδόσεις, και το κακόβουλο µε 

κακές ανταποδόσεις. Ο νόµος αυτός είναι παρών σε όλα τα Τρία Βασίλεια, σε όλα τα επίπεδα. 

Έτσι, έχοντας φτάσει στην τελική φάση, αυτή τη στιγµή η ανθρώπινη σκέψη –ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για µια ανθρώπινη κοινωνία στην τελική φάση του κύκλου «σχηµατισµός, στάση, 

εκφυλισµός, καταστροφή» του Κόσµου– έχει γίνει πιο περίπλοκη. Έτσι, αυτή τη στιγµή είναι 

οι µαθητές του Ντάφα που χρειάζεται να αφυπνίσουν τους ανθρώπους του κόσµου και να τους 

σώσουν σε αυτό το περίπλοκο περιβάλλον. 

 

Αυτό που κάνει τα πράγµατα ακόµα πιο δύσκολα είναι ότι ακριβώς τώρα το κακόβουλο, το 

κακό-µέχρι-τον-πυρήνα καθεστώς του ΚΚΚ υπάρχει στην Κίνα. Γιατί ένα τέτοιο καθεστώς να 

εµφανιστεί στην ανθρώπινη κοινωνία, πόσο µάλλον ένα καθεστώς σαν κι αυτό, το οποίο είναι 

παραµορφωµένο; Όλοι στον Κόσµο, από πάνω ως κάτω, είναι αντίθετοι µε αυτό. Όλοι τους το 

θεωρούν ένα τερατούργηµα. Η λογική των µελών του κακού κόµµατος δεν είναι φυσιολογική. 

Τότε ποιος το στηρίζει; Τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Και αυτό επίσης ήταν κάτι 

που οι παλαιές δυνάµεις του Κόσµου σκόπιµα προγραµµάτισαν. Είπα νωρίτερα ότι ο 

ανθρώπινος πολιτισµός είναι κάτι που σχεδιάστηκε από τους Θεούς και ήταν το προϊόν της 

ανατροφής από αυτούς των ανθρώπων. Και αφότου ο αληθινός, κλασικός πολιτισµός 

διαµορφώθηκε, η σκέψη των ανθρώπων θα ήταν ορθή σε όλους τους τοµείς, θα ήταν 

καλόκαρδοι από τη φύση τους και από τον πυρήνα τους, και ο καθένας θα σκεφτόταν τους 

άλλους σε ό, τι κι αν έκανε. Μόλις αυτοί οι άνθρωποι θα έφταναν στο τελικό στάδιο, όλοι θα 

έκαναν µια θετική επιλογή. Όλοι θα αποκτούσαν τον Φα. Αλλά για τις παλαιές δυνάµεις του 

Κόσµου, αυτό θα ήταν πολύ εύκολο για τους ανθρώπους να αποκτήσουν τον Φα και για τα 

αισθανόµενα όντα να σωθούν. Υπάρχει ο νόµος τού «το καλό και το κακό έχουν τις συνέπειές 

τους» στα Τρία Βασίλεια. Έτσι ορισµένοι θεοί δεν µπορούσαν να ανεχτούν µια τέτοια 

προοπτική και εφάρµοσαν αυτή την αρχή ως στα άκρα. Το σκεπτικό τους ήταν: «Ο Κόσµος 

δεν είναι πια καλός, έτσι πώς είναι δυνατόν τόσες πολλές ζωές να επιτραπεί να κερδίσουν τη 

σωτηρία τόσο εύκολα; Πώς είναι δυνατόν τόσες πολλές ζωές να επιτραπεί να εισέλθουν στο 

µέλλον;» Έτσι, µια τεράστια, απέραντη σειρά παραγόντων εµπόδισαν τα αισθανόµενα όντα 

από το να σωθούν. Το γεγονός ότι οι παλαιές δυνάµεις σκέφτονται µε αυτόν τον τρόπο δείχνει 

ότι οι αρχές του Φα του παλαιού Κόσµου έχουν φθάσει στο στάδιο του εκφυλισµού και της 

καταστροφής. Οι παλαιές δυνάµεις αποφάσισαν ότι κατά την τελική διαδικασία, οι ζωές θα 

έπρεπε να κάνουν µια επιλογή, µια επιλογή που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να κάνουν, διότι 

όλα πρέπει να τελειώσουν, και επιπλέον, οι ηθικές αρχές του κόσµου έχουν γίνει ένα χάος. 

Τότε πώς οι άνθρωποι να υποτεθεί ότι θα κάνουν την επιλογή αν θέλουν να εισέλθουν στο 

µέλλον; Αυτό είναι υπέρµετρα δύσκολο. Ο πήχης έχει τεθεί πολύ ψηλά. 

 

Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται: «Όµως δεν είναι οι Θεοί και οι Φο φιλεύσπλαχνοι προς τους 

ανθρώπους;» Όταν η ανθρωπότητα έχει φτάσει σε αυτό το σηµείο, η ανθρώπινη σκέψη δεν 

µπορεί να εφαρµοστεί για να κρίνει τέτοια θέµατα. Οι Θεοί των παλαιών δυνάµεων σίγουρα 

δεν σκέφτονται µε αυτόν τον τρόπο. Αν θέλετε να σωθείτε και να κερδίσετε τη λύτρωση, θα 

πρέπει, µέσα στους πειρασµούς της παρούσης κοινωνίας που επικεντρώνεται στο εδώ και στο 

τώρα, να κάνετε τη σωστή επιλογή. Μόνο τότε θα µπορέσετε να τα καταφέρετε. Και αν δεν 

περάσετε, τότε δεν θα σωθείτε. Όπως ίσως θυµάστε, λέω πολύ συχνά ότι «άνοιξε µια τρύπα 
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στο δίχτυ». (3) Αν οι άνθρωποι ήταν να περάσουν τη δοκιµή από µόνοι τους, πώς θα 

µπορούσαν ενδεχοµένως να τα καταφέρουν; Ο ∆άσκαλος ξέρει εδώ και πολύ καιρό ότι οι 

παλαιές δυνάµεις θα το έκαναν αυτό, και γι’ αυτό κανόνισα για τους µαθητές του Ντάφα να 

σώσουν αισθανόµενα όντα. Οι παλαιές δυνάµεις δηµιούργησαν αυτό που σε αυτόν τον κόσµο 

είναι το καθεστώς του κακού Κόµµατος, µε την πρόθεση να κάνουν τα πράγµατα δύσκολα για 

τα αισθανόµενα όντα. Μαζί µε αυτό, µαγείρεψαν ένα σωρό από τρελό-θεωρίες καθώς και 

σύγχρονες ιδέες και πράγµατα αυτού του είδους, κάνοντας αυτόν τον κόσµο τροµερά 

περίπλοκο, µε αµφότερα καλά και κακά πράγµατα εντός του. Παράλληλα, πρόσθεσαν στο 

µίγµα ορισµένους στρεβλούς παράγοντες καθώς και εξωγήινη βιοτεχνολογία, ώστε να 

διαταράξουν την παραδοσιακή, σωστή σκέψη του ανθρώπου. Στη δυτική κοινωνία, ήταν 

βασικά αρκετό για αυτούς να στήσουν µόνο µερικά κακά και καταστροφικά πράγµατα και να 

τα τρέξουν. Αλλά στην Κίνα αυτό δεν ήταν αρκετό. Το πήγαν πιο πέρα, αλλάζοντας το σωστό 

σε λάθος και το λάθος σε καλό, µε το σκεπτικό ότι σε τόσο κοπιαστικές συνθήκες, θα έπρεπε 

κάποιος να κάνει την επιλογή που θα κρίνει τη σωτηρία. Όµως γιατί τα πράγµατα έγιναν τόσο 

δύσκολα στην Κίνα; Έχω µοιραστεί µαζί σας παλιότερα ότι οι βασιλείς σε ακόµη υψηλότερα 

επίπεδα, οι βασιλείς της κάθε µίας από τις εθνότητες της ανθρωπότητας σε όλη την ιστορία, 

εκείνοι που ήταν από υψηλά επίπεδα στον Κόσµο, όλοι µετενσαρκώθηκαν στην Κίνα. Αυτή 

έγινε το σηµείο εστίασης. Και γι’ αυτό ο βαθµός δυσκολίας που οι άνθρωποι εκεί θα έπρεπε να 

αντιµετωπίσουν κατά τη λήψη της επιλογής ήταν αυξηµένος. Αυτό γιατί οι παλαιές δυνάµεις 

είδαν ότι αµέσως µόλις τέτοιοι άνθρωποι κέρδιζαν τη σωτηρία, πιθανότατα θα την κέρδιζε 

επίσης και η εθνική οµάδα που εκπροσωπούσαν, ή ακόµα, σε ορισµένες περιπτώσεις, όλη η 

οµάδα ζωών του τεράστιου σύµπαντος που εκπροσωπούσαν. Σκεφτείτε τι τεράστιο πράγµα 

αυτό θα ήταν. Έτσι, οι παλαιές δυνάµεις έκαναν τις δοκιµασίες που αυτοί οι άνθρωποι θα 

έπρεπε να αντιµετωπίσουν τις µεγαλύτερες από όλες. Απλά κοιτάξτε τους Κινέζους, τον 

τελευταίο καιρό έχουν ρηµαχτεί και καταστραφεί σε τέτοιο σηµείο που φαίνονται απλά 

απαίσιοι, ακόµα και µε την εξωτερικό σχήµα τους να έχει µετατραπεί σε κοντύτερο και 

µικρότερο και τα βλέµµατά τους να έχουν γίνει πολύ άσχηµα. Ενώ οι άνθρωποι στην ιστορία 

πάντα εξέπεµπαν µια υγιή όψη και έβγαζαν έναν αέρα ορθότητας προς τα έξω. Φαίνονταν 

πολύ καλοί. Η αλλαγή προήλθε από τη δυσκολία που έχει αυξηθεί τον τελευταίο καιρό στην 

Κίνα, µε άσχηµα πράγµατα να ενσταλάζονται µέσα στους ανθρώπους. Ότι κι αν είναι 

φορτωµένο στο µυαλό ενός ανθρώπου, σίγουρα θα επηρεάσει την εξωτερική του εµφάνιση. 

Για παράδειγµα, αν βάλετε κάτι τετραγωνικό σε µια τσάντα, κοιτώντας την εξωτερική 

εµφάνιση θα µπορείτε να το ξεχωρίσετε. Αν βάλετε κάτι στρόγγυλο, πάλι θα µπορείτε να το 

ξεχωρίσετε από την εξωτερική εµφάνιση. ∆ηλαδή, όποιο κι αν είναι το είδος σκέψης που έχει 

φορτωθεί σε ένα άτοµο αυτό θα είναι ορατό από την εξωτερική εµφάνιση. Όταν κάποιος είναι 

µπροστά µου, και όχι µόνο σε µένα –υπάρχουν πολλοί περισσότεροι στην ανθρώπινη κοινωνία 

από ό, τι φαντάζεστε, µε πολλούς ανθρώπους εκεί έξω να έχουν υπερφυσικές δυνάµεις– ένα 

βλέµµα είναι το µόνο που χρειάζεται και θα ξέρετε τι είδους σκέψης και συµπεριφοράς 

κυριαρχεί µέσα σε αυτόν, και τι του αρέσει, διότι όλα είναι εφαρµοσµένα εκεί στο πρόσωπό 

του – και είναι παρόντα ακόµη και στη µορφή του σώµατός του. 

 

Τότε, αν θέλετε οι άνθρωποι να είναι σε θέση να κερδίσουν τη σωτηρία, όταν οι περιστάσεις 

είναι τόσο δύσκολες, τι πρέπει να γίνει; ∆εν µπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό, και 

επιπλέον υπάρχουν οι πολυάριθµες επιχειρήσεις των µέσων µαζικής ενηµέρωσης που 

διαφηµίζουν τις τάσεις της κοινωνίας, παρά το ότι οι εν λόγω τάσεις δεν είναι απαραίτητα 

καλές. Είναι απλά ότι, καθώς ο καθένας κάνει το ίδιο πράγµα, τα µέσα ενηµέρωσης είναι εκεί 

δίνοντας ώθηση στα πράγµατα. Τότε σκεφτείτε το, πώς θα µπορούσαν οι άνθρωποι να 

διακρίνουν το καλό από το κακό; ∆εν υπάρχουν περισσότεροι από µια χούφτα ανθρώπων µέσα 

σε όλη την ανθρωπότητα που έχουν πραγµατικά καλές και ευγενικές σκέψεις στο µυαλό τους, 

που είναι σε εγρήγορση και δεν συγκινούνται από όλα αυτά. Τότε δεν θα είχαν όλα τελειώσει; 

Και δεν θα ήταν, όλα τα πράγµατα που είχαν κανονιστεί πολύ καιρό πριν, για το τίποτα; 
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Ωστόσο, τα Τρία Βασίλεια δηµιουργήθηκαν ακριβώς για αυτή την υπόθεση. Έτσι τι πρέπει να 

γίνει; 

 

Αυτό που µόλις είπα σηµαίνει ότι κανείς δεν µπορεί να πει ότι το να ανοίξεις µια τρύπα στο 

δίχτυ είναι λάθος. Όµως, πώς µπορεί να γίνει µια τρύπα στο δίχτυ; Αν κάποιος πάει να σπάσει 

την παρέµβαση των παλαιών δυνάµεων, χρειάζεται ανθρώπους που να µπορούν να ξυπνήσουν 

τη µνήµη ενός ανθρώπου, που να µπορούν να υποδείξουν πράγµατα και να τον κάνουν να 

καταλάβει. Τέτοιους που να µπορούν να τον ξυπνήσουν και που να µπορούν να εξηγήσουν σε 

αυτόν την αλήθεια για το παρελθόν και τον σηµερινό κόσµο. Είναι πραγµατικά πολύ δύσκολο 

για κάποιον να κάνει πάρα πολλά για οτιδήποτε στην ανθρώπινη κοινωνία, διότι οποιαδήποτε 

κίνηση από τα θετικά [στοιχεία] διεγείρει και τα παλιά, αρνητικά και κακά στοιχεία. Και 

φυσικά, αντίστοιχα, οποιαδήποτε κίνηση από τα αρνητικά στοιχεία διεγείρει τα θετικά 

στοιχεία. Το καλό και το κακό είναι σε ισορροπία µέσα στην ανθρωπότητα και είναι 

πραγµατικά πολύ δύσκολο για ένα άτοµο να κάνει οτιδήποτε σε αυτόν τον κόσµο. Υπάρχουν 

πολλά υπερφυσικά όντα εδώ σε αυτόν τον ανθρώπινο κόσµο και το καθένα είναι σε θέση να 

επιλύει θέµατα που αφορούν την ανθρωπότητα. Έτσι, δεδοµένου ότι ένα και µόνο υπερφυσικό 

ον θα µπορούσε να κάνει τέτοια πράγµατα, γιατί δεν τα κάνουν; Ξέρουν, και το βλέπουν πολύ 

καθαρά, ότι όλα έχουν µια διευθέτηση µεταξύ τους και ότι ανεξάρτητα από το πόσο καλό 

µπορεί να είναι ένα συγκεκριµένο πράγµα που κάνουν, αυτό θα επηρεάσει κάτι άλλο και αυτό 

το άλλο έµµεσα θα επηρεάσει –όπως τα κλαδιά που εκτείνονται έξω από ένα δέντρο– µια 

µεγάλη σειρά από πράγµατα. Αυτό θα παραβίαζε τις ρυθµίσεις ανώτερων θεών και θα 

εξυπηρετούσε ακόµη και να αλλάξει ό, τι είχε κανονιστεί για την ιστορία της ανθρωπότητας – 

κάτι που κανείς δεν τολµά να αλλάξει κατά βούληση. 

 

Έτσι, είναι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, που οι µαθητές του Ντάφα έχουν προκύψει. 

Ωστόσο, οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν συσσωρεύσει πολύ µεγάλα καρµικά χρέη στην πορεία 

των µετενσαρκώσεών τους στην ιστορία, οπότε αν θέλετε να σώσετε τους ανθρώπους και να 

διευκρινίσετε την αλήθεια, αν θέλετε να σώσετε αυτό το άτοµο, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός 

ζωών πίσω του που δεν θα τον αφήσουν να σωθεί. Κι αυτό γιατί εκείνες οι ζωές µισούν αυτό 

το άτοµο, αφού παλιότερα ή σε κάποια άλλη ενσάρκωση, είχαν γίνει αντικείµενο 

εκµετάλλευσης από αυτόν, σκοτώθηκαν από αυτόν ή κακοποιήθηκαν από αυτόν και η ζηµιά 

που προκλήθηκε µπορεί να τους έφερε τεράστια δυστυχία. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τίποτα 

την παρούσα στιγµή για τα πράγµατα που έκαναν από άγνοια, ενώ ήταν χαµένοι στην 

ψευδαίσθηση ή την επιθυµία, κατά τη διάρκεια των µετενσαρκώσεών τους. Το γεγονός είναι 

ότι, κατά τη µακρά πορεία της ιστορίας, κάθε ένα άτοµο έφτασε να έχει ένα σώµα φορτωµένο 

µε καρµικό χρέος και όλοι είναι κάτω από την ψευδαίσθηση. Μόλις κάποιος πραγµατικά θέλει 

να σώσει ένα τέτοιο άτοµο και πραγµατικά θέλει να σώσει αυτό το άτοµο ως ύπαρξη, οι ζωές 

που βλάφθηκαν από αυτόν δεν θα το ανεχτούν αυτό. Επειδή αυτή είναι η περίπτωση, θα 

υπάρξει παρέµβαση και µεγάλα εµπόδια που θα προκύψουν καθώς πηγαίνετε για να σώσετε 

τους ανθρώπους του κόσµου και µέχρι να µπορέσετε να τους κάνετε να συνειδητοποιήσουν 

την αλήθεια. Εµπόδια παντός είδους εµποδίζουν τους ανθρώπους. Και αν θέλετε να σώσετε 

πολλούς ανθρώπους ή αν αυτό που προσπαθείτε είναι πολύ σηµαντικό σε µέγεθος, ολόκληρο 

το κοινωνικό περιβάλλον θα φτάσει να χαρακτηριστεί από ένα τέτοιο φαινόµενο. 

 

Η κακή δίωξη των µαθητών του Ντάφα από το ΚΚΚ κατά τη διάρκεια αυτών των ετών δεν 

είναι µόνο προϊόν παραγόντων από το κακό ΚΚΚ. Στην πραγµατικότητα, σχετικά µιλώντας, 

αυτοί είναι µικροί σε ένα αξιολύπητο βαθµό. Όλα τα κακά στοιχεία του Κόσµου έχουν 

σπρωχτεί εδώ κάτω, όλα, ένα προς ένα, και υπάρχουν πάρα πολλά από αυτά σε κάθε διάσταση, 

απλώς αναρίθµητα πολλά. Πολλοί θεοί απλώς αποσβολώθηκαν βλέποντάς το αυτό, 

σκεπτόµενοι: «Τι θα κάνουµε µε όλα αυτά; Ποιος θα τολµήσει να το αγγίξει αυτό;» Η σωτηρία 

ενός ατόµου σχετίζεται µε ένα τεράστιο πεδίο ζωών στον Κόσµο. Τόσο µεγάλος είναι ο 
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αντίκτυπος. Τότε πόσο µεγάλος είναι µε 100 εκατοµµύρια ανθρώπους; Όπως γνωρίζετε, πίσω 

τότε όταν ο Ιησούς έσωζε ανθρώπους, ήταν αφιερωµένος στη διάσωση ανθρώπων – κι όµως 

γιατί σταυρώθηκε; Και ο Ιησούς απλώς έσωζε τους δικούς του ανθρώπους! Οι άνθρωποί του 

είχαν φορτωθεί µε καρµικά χρέη κατά τη διάρκεια των µετενσαρκώσεών τους και δεν είχε τα 

µέσα να τα επιλύσει αυτά. Επειδή τα όντα του Κόσµου που ο Ιησούς αντιµετώπιζε ήταν ζωές 

τεράστιων µεγεθών, αµέτρητες σε αριθµό, και όντα πολύ µεγάλων υψών, µε όντα από ακόµα 

µεγαλύτερα ύψη και απλά ανυπολόγιστες αναλογίες που περιλαµβάνονταν στο µίγµα –και 

ήταν τόσο µεγάλα που ούτε καν ο µέσος θεός δεν θα ήταν σε θέση να γνωρίζει το ύψος τους– 

και µε αυτά, επίσης, να αριθµούν αµέτρητα πολλά, τι θα µπορούσε ενδεχοµένως να κάνει ο 

ίδιος αν ήθελαν να τον κάνουν να εξοφλήσει τα χρέη των ανθρώπων και εάν δεν τον άφηναν; 

Ποτέ δεν θα µπορούσε κάποιος να απελευθερωθεί από αυτό. Στο τέλος της ζωής του, ο Ιησούς 

παρακάλεσε τον Ιεχωβά: «Μήπως µπορώ να απαλλαχτώ από τη σταύρωση;» Αλλά δεν υπήρχε 

τίποτα που και ο Ιεχωβά θα µπορούσε να κάνει. Ο Ιησούς δεν είχε άλλη επιλογή από το να 

χρησιµοποιήσει το ίδιο το αίµα του, την ανθρώπινη ζωή του, και να υποφέρει βάσανα για να 

τους εξοφλήσει. Μόνο έτσι θα µπορούσε ο ίδιος να απελευθερωθεί. Τόσο δύσκολο ήταν. Αν οι 

µαθητές του Ντάφα θέλουν να σώσουν τις ζωές του Κόσµου, αν θέλουν να σώσουν 

αισθανόµενα όντα σε αυτό το πολύπλοκο περιβάλλον της κοινωνίας στο τελικό στάδιο, 

µπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό; Αν µπορούσατε να το δείτε – πραγµατικά 

να το δείτε – θα ήταν απλά πολύ τροµακτικό. Αλλά, όσο συµβαδίζετε µε τον Ντάφα, 

συµβαδίζετε µε αυτό που ο ∆άσκαλος σας έχει πει, θα έχετε ένα µονοπάτι να περπατήσετε, και 

αυτό θα είναι κάτι που κανείς δεν µπορεί να αλλάξει. Αλλά το µονοπάτι θα είναι πολύ στενό, 

στενό στο βαθµό που µόνο αν είστε εξαιρετικά ορθοί, τα πράγµατα θα λειτουργούν και θα 

καταφέρνετε να σώζετε ανθρώπους. Μόνο αν µπορείτε να κάνετε τα πράγµατα µε έναν 

εξαιρετικά ορθό τρόπο δεν θα υπάρχουν προβλήµατα. 

 

Ο ∆άσκαλος σας προσέχει, καθώς εσείς περπατάτε αυτό το µονοπάτι κατά τη διάρκεια αυτών 

των ετών. Συχνά συνήθιζα να γράφω µικρά δοκίµια, τα οποία αναφέρατε ως «τζίνγκβεν». 

Συνεχώς σας διόρθωνα στην καλλιέργειά σας, λέγοντάς σας τι να κάνετε. Αργότερα, ήξερα ότι 

έχετε ωριµάσει µε την πάροδο του χρόνου και έτσι δεν µπορούσα να γράφω τόσο συχνά πια. 

Αν έγραφα πιο συχνά από ό, τι κάνω, οι παλαιές δυνάµεις δεν θα το ανέχονταν. Όχι, ο 

∆άσκαλος δεν τους φοβάται. Είναι ότι δεν ήθελα να τους δω να κάνουν τα πράγµατα ακόµα 

πιο περίπλοκα. Ισχυρίζονται ότι αν επρόκειτο να διδάξω περισσότερα αυτό θα ισοδυναµούσε 

µε το να κάνω πράγµατα για σας, το να σας κουβαλάω µαζί µου, το οποίο δεν θα 

λειτουργούσε. Πρέπει να είστε εσείς που περπατάτε τον δικό σας δρόµο, και εσείς που 

ορθοποδείτε από µόνοι σας. Οι παλαιές δυνάµεις είχαν ήδη κάνει κακό, στο βαθµό που είχαν, 

και ήθελα να έχω τους µαθητές του Ντάφα να αδράχνουν την ευκαιρία να εδραιώσουν τους 

εαυτούς τους, διότι θα ήταν απλά εκπληκτικό εάν µπορούσαν να αναδυθούν από µια 

δοκιµασία τόσο µεγάλη όσο αυτή. Θα ήταν απλά πρωτοφανές, αν θα µπορούσατε να τα πάτε 

καλά σε αυτή την υπόθεση. Αλλά αν αυτό το εγχείρηµα είχε τελειώσει και αυτό ήταν το τέλος 

του, αυτό δεν θα ήταν δίκαιο για τους µαθητές του Ντάφα. Επειδή αν οι οµάδες των ζωών 

πίσω από αυτούς που σώζετε είναι πράγµατι τόσο µεγάλες, τότε τι θα έπρεπε να φέρει το 

µέλλον για τους µαθητές του Ντάφα; Αυτό θα οδηγήσει σε ένα ον ενός ακόµη υψηλότερου 

επιπέδου και µεγαλύτερου διαµετρήµατος – έναν θεό ενός ακόµα µεγαλύτερου διαµετρήµατος 

και ακόµα µεγαλύτερης µεγαλοπρέπειας. Εάν οι παλαιές δυνάµεις ήταν να δουν ότι γίνονταν 

όντα τέτοιου διαµετρήµατος, και όµως όλα αυτά ήταν χάρη στον ∆άσκαλο που σας µεταφέρει 

µαζί του, θα το έβλεπαν ότι εσείς οι ίδιοι το έχετε επιτύχει αυτό; Θα επέµεναν εσείς να 

περπατάτε το µονοπάτι µόνοι σας. Είναι, εποµένως, κατά πολύ πιο δύσκολο, ενώ υποβάλλεστε 

σε δοκιµασίες που επιβάλλονται από τις παλαιές δυνάµεις, να καταφέρνετε να περπατάτε το 

µονοπάτι σωστά. Και αυτό ισχύει ακόµα περισσότερο για τους µαθητές του Ντάφα στην Κίνα. 

Για αυτούς, εν µέσω της τροµερά βάναυσης δίωξης, κάθε µία σκέψη και ιδέα είναι κρίσιµη. 

Είτε τα έχετε πάει καλά είτε όχι. Είτε είστε είτε δεν είστε ευάλωτος στη δίωξη. Είτε έχετε είτε 
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δεν έχετε χειριστεί τα πράγµατα σωστά και σε ποιο βαθµό έχετε διωχθεί – όλα αυτά είναι 

άµεσα συνδεδεµένα µε το πώς έχετε περπατήσει την πορεία σας και πώς σκεφτόσασταν για τα 

πράγµατα. Τα πράγµατα είναι εξαιρετικά δύσκολα για τους µαθητές του Ντάφα, και, επειδή 

αυτό είναι κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης του κόσµου, όταν αυτό το περιβάλλον είναι το 

πιο σύνθετο, που οι µαθητές του Ντάφα φτιάχνουν την έξοδό τους, καλλιεργούν την έξοδό 

τους, και ακόµα σώζουν άλλους, είναι που οι µαθητές του Ντάφα µπορούν έτσι να εδραιωθούν 

ως όντα ενός τέτοιου µεγαλείου και σε τόσο υψηλά επίπεδα. Είναι επειδή οι παλαιές δυνάµεις 

παρεµβαίνουν που αυτό που κάνετε είναι τόσο µεγαλειώδες όσο και πραγµατικά δύσκολο. 

 

Πολλοί απλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τι κάνουν οι µαθητές του Ντάφα. ∆εν είναι κάτι 

που µπορεί να εξηγηθεί µέσα σε λίγες φευγαλέες λέξεις. Αν πείτε σε κάποιον ότι ο Κόσµος 

έχει φτάσει στο τελικό στάδιο του κύκλου «σχηµατισµός, στάση, εκφυλισµός, καταστροφή» 

είναι ακόµη λιγότερο πιθανό να σας πιστέψει. Έτσι δεν µπορούµε να λέµε τέτοια πράγµατα. 

Αυτό που έχουµε να κάνουµε είναι να αφυπνίσουµε τους ανθρώπους από µια θετική, ή καλή, 

γωνία. ∆εν µπορούµε να επιµένουµε λέγοντας στο άτοµο ποιον δρόµο πρέπει να πάρει. 

Αντίθετα, αφότου γίνει ξεκάθαρος πάνω στα πράγµατα, ο άνθρωπος θα δει δύο µονοπάτια να 

εκτίθενται µπροστά του και θα κάνει µια επιλογή. Τα µυαλά κάποιων ανθρώπων έχουν γίνει 

τροµαχτικά κακά και δεν µπορούν πλέον να δεχτούν τα καλά πράγµατα. Φυσικά, τέτοιοι 

άνθρωποι επιλέγουν αυτό που είναι κακό, δαιµονικό, µοντέρνο ή στρεβλό και ακολουθούν τον 

παλαιό Κόσµο µέσα στη λήθη. Μόνο εκείνοι που µπορούν να αφυπνιστούν, που θα µπορέσουν 

να αντιληφθούν ποια πορεία ζωής πρέπει να πάρουν στο εξής, και οι οποίοι καταλαβαίνουν 

γιατί έχουν έλθει οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσµο – µόνο αυτά τα είδη των ανθρώπων 

µπορούν πραγµατικά να σωθούν. 

 

Ρωτήθηκα: «Αφού τελειώσει µια µέρα η Επανόρθωση του Φα, µετά θα ακολουθήσει η 

Επανόρθωση του Φα του ανθρώπινου κόσµου. Ποιο θα είναι το µέλλον;» στο οποίο έχω 

απαντήσει: «Οι άνθρωποι θα αισθάνονται κοντά σε όποιον υποπέσει στην αντίληψή τους», 

«Ω!», τότε σκέφτονται: «αυτό σηµαίνει ότι οι ηθικές αξίες των ανθρώπων θα έχουν βελτιωθεί, 

αυτό είναι σπουδαίο». Πράγµατι, αυτός είναι ο µόνος τρόπος που µπορούν να το ερµηνεύσουν. 

Ανεξάρτητα από το πόσο πολύ θα βελτιωθούν οι αξίες των ανθρώπων, γιατί οι άνθρωποι κατ’ 

ανάγκην θα αισθάνονται τόσο κοντά µε όποιον συναντούν; Μπορεί να είναι επειδή κανονικά 

δεν θα βλέπουν άλλον άνθρωπο δεκάδες µίλια γύρω. Έτσι θα αισθάνονται κοντά σε όποιον 

βλέπουν. Θα σας πω, πολλές προφητείες, ανεξάρτητα απ’ το ποια θρησκεία προέρχονται – είτε 

πρόκειται για Βουδιστικές, Ταοϊστικές ή Χριστιανικές, µε τις οποίες είστε εξοικειωµένοι – ή 

οποιαδήποτε κι αν είναι η περίπτωση, όλοι µίλησαν για το πώς θα µοιάζει ο κόσµος του 

σήµερα. Μερικοί άνθρωποι τις απορρίπτουν, νοµίζοντας ότι [αυτό στο οποίο αναφέρονταν 

αυτές οι προφητείες] είναι ακόµα πολύ µακριά. Αυτό µπορεί να είναι αλήθεια. Είναι µια χαρά 

για αυτούς να πάνε µε αυτό που πιστεύουν. Αλλά οι µαθητές του Ντάφα εκπληρώνουν τις 

υποσχέσεις τους και αυτό σηµαίνει ότι κάνουν ό, τι µπορούν για να αφυπνίσουν τους 

ανθρώπους. 

 

Όπως ξέρετε, ποτέ πριν στην ιστορία δεν ήταν η ανθρωπότητα σε τέτοιο χάος, και ποτέ δεν 

ήταν περίπλοκη σε τέτοιο βαθµό. Ο άνθρωπος νοµίζει ότι [έφτασε σε αυτό το σηµείο] λόγω 

της επιστηµονικής και τεχνολογικής προόδου, η οποία είναι µια φυσική πορεία που η 

ανθρώπινη κοινωνία ακολουθεί. Αλλά θα µπορούσε οτιδήποτε απλά να οφείλεται στην τύχη; 

Η επιστήµη και η τεχνολογία και η ανθρώπινη παράδοση είναι δύο διαφορετικές πορείες, που 

υπάρχουν ταυτόχρονα στην ανθρώπινη κοινωνία. Το ποια πορεία θα επιλέξετε και θα 

ταξιδέψετε είναι ακριβώς µια επιλογή που παρέχεται στον άνθρωπο. Απλώς ανέφερα ότι το 

καλό και το κακό είναι κάτι που ο κάθε άνθρωπος επιλέγει µεταξύ των δύο, και οι δύο αυτές 

πορείες θα µείνουν για την ανθρωπότητα στο µέλλον. Πολλοί άνθρωποι που έχουν επηρεαστεί 

από τη σύγχρονη σκέψη θέλουν να ξεφύγουν από το θείο και αρνούνται να παραδεχτούν ότι ο 
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άνθρωπος δηµιουργήθηκε από το θείο. Οι άνθρωποι µπορεί να πιστεύουν ότι είναι δυνατοί, 

αλλά όπως µόλις είδατε µε τον τυφώνα χθες, ο άνθρωπος είναι πραγµατικά ασήµαντος 

µπροστά στις δυνάµεις της φύσης. Αν η Κοσµική καταστροφή ήταν πραγµατικά να φτάσει, ο 

άνθρωπος θα είχε τελειώσει. Επιπλέον, εάν η επιστήµη και η τεχνολογία του ανθρώπου ήταν 

να χάσει την πηγή ενέργειάς της, η σηµερινή κοινωνία αµέσως θα παρέλυε και η σύγχρονη 

επιστήµη και τεχνολογία θα κατέρρεαν αµέσως. Ακόµα και εξωγήινες µορφές ζωής, των 

οποίων η τεχνολογία είναι εξαιρετικά προηγµένη, πρέπει να ψάξουν για σωτηρία µέσω της 

Επανόρθωσης του Φα εν µέσω του Κοσµικού κύκλου του «σχηµατισµός, στάση, εκφυλισµός, 

καταστροφή». 

 

Έτσι αυτό είναι που εκτίθεται µπροστά στην ανθρωπότητα. Αλλά είναι πραγµατικά τροµερά 

δύσκολο για τους µαθητές του Ντάφα, σε ένα περιβάλλον σαν κι αυτό, σε έναν κόσµο τόσο 

περίπλοκο, το να σώζουν ανθρώπους. Ίσως να είστε πάρα πολύ απασχοληµένοι µερικές φορές 

για να σκεφτείτε αυτά τα πράγµατα, αλλά ο ∆άσκαλος βλέπει τα πράγµατα πολύ καθαρά. Γι’ 

αυτό συχνά σκέφτοµαι: «Τι είναι ένας µαθητής του Ντάφα; Ποιος είναι άξιος να είναι µαθητής 

του Ντάφα;» Αν κάποιος δεν έχει την απαιτούµενη προκαθορισµένη σχέση, δεν µπορεί 

πραγµατικά να µπει, και έτσι είναι τα πράγµατα και για αυτούς που µόλις έχουν µπει. ∆εν είναι 

η δίωξη και τα ψέµατα του κακού ΚΚΚ για τους µαθητές του Ντάφα, που έχουν όλα αυτά τα 

χρόνια εµποδίσει τους ανθρώπους από το να µπουν. ∆εν είναι αυτό. ∆εν υπάρχουν πάντα 

άνθρωποι που µπαίνουν; Εποµένως δεν είναι αυτή η αιτία. Και εκτός αυτού, όλοι γνωρίζουν 

ότι το άθλιο ΚΚΚ είναι κακό. Πολλοί άνθρωποι πραγµατικά δεν πιστεύουν ούτε λέξη από 

αυτά που λέει. Η αληθινή αιτία είναι ότι αυτοί οι θεοί έχουν εµποδίσει τους ανθρώπους και δεν 

τους αφήνουν να γίνουν µαθητές του Ντάφα. ∆εν θα αφήσουν απολύτως κανέναν να µπει αν 

αυτός δεν είναι άξιος. Αυτό εκδηλώνεται µε τους ίδιους τους ανθρώπους να λένε ότι δεν 

θέλουν να γίνουν µέρος αυτού, καθώς οι συνθήκες γύρω τους τούς εµποδίζουν από το να 

µπουν, µε ανθρώπους να λένε το ένα και το άλλο και ζητώντας τους να µην πάνε, ή καθώς οι 

ίδιοι δεν είναι σε θέση να αφήσουν κατά µέρος πράγµατα που τους ενοχλούν. Ή καθώς η µία ή 

η άλλη δυσκολία, κάτι που δεν λειτουργεί για αυτούς ή δεν είναι σε θέση να αφήσουν κάτι. 

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα να µην είναι σε θέση να µπουν. 

 

Πραγµατικά, αντιλαµβάνεστε κάτι; Είστε µαθητές του Ντάφα και αµέτρητα όντα πάνω, όντα 

απλά απεριόριστα σε αριθµό, σας ζηλεύουν µέχρι φθόνου. Εάν σήµερα ήταν να προσφέρω σε 

οποιονδήποτε υψηλού-επιπέδου Θεό, ανεξάρτητα από το µεγαλείο του, την ευκαιρία να έρθει 

και να γίνει µαθητής του Ντάφα, θα δρασκελούσε και θα άρπαζε την ευκαιρία σε κλάσµα του 

δευτερολέπτου – τη στιγµή που τα λόγια µου έφταναν σε αυτόν θα ερχόταν. Θα ήταν απλά 

συνεπαρµένος, διότι όλοι αυτοί που γνωρίζουν, ξέρουν ότι µε αυτόν τον τρόπο δεν θα 

µπορούσε να σώσει µόνο τον εαυτό του, αλλά και τα αµέτρητα αισθανόµενα όντα του κόσµου 

του. Αυτό είναι απλά το πιο εκπληκτικό πράγµα στον µελλοντικό Κόσµο. (Χειροκρότηµα) 

Αλλά αυτό δεν είναι εφικτό. Οι µαθητές του Ντάφα έχουν καθιερώσει την απαιτούµενη ισχυρή 

αρετή κατά την πορεία των µετενσαρκώσεών τους σε αυτόν τον κόσµο καθ’ όλη την ιστορία. 

Στην αρχή, πολλοί άνθρωποι έρχονταν στους τόπους εξάσκησης των µαθητών του Ντάφα. 

Αλλά κανείς δεν ήξερε ποιοι ήταν κάποιοι από αυτούς, καθώς εξαφανίζονταν εν ριπή 

οφθαλµού µόλις τελείωναν οι ασκήσεις. Πολλοί θεοί θέλουν πραγµατικά να είναι µαθητές του 

Ντάφα, αλλά δεν µπορούν. 

 

Οι µαθητές του Ντάφα ακολουθούν τη ζωή τους µαζί µε τους απλούς ανθρώπους ως µέρος της 

απατηλής συνηθισµένης κοινωνίας και είναι πραγµατικά ευάλωτοι να παρασυρθούν µε την 

παλίρροια στον τρόπο σκέψης τους, τουλάχιστον από κάποιες απόψεις. Εάν δεν µπορείτε να 

καταφέρετε να συµπεριφέρεστε σύµφωνα µε τον Ντάφα όταν κάνετε πράγµατα, δεν µπορείτε 

να καταφέρετε να σκέφτεστε για τα πράγµατα µε ορθές σκέψεις ή δεν είστε στον Φα όταν 

αντιµετωπίζετε προβλήµατα, τότε είστε ένας συνηθισµένος άνθρωπος. Τότε, δεν υπάρχει 
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καµία διαφορά. Η εµφάνισή σας είναι συνηθισµένη, το σκηνικό στο οποίο πορεύεστε τη ζωή 

σας είναι συνηθισµένο και η δουλειά σας είναι συνηθισµένη. Ακόµα κι αν συµµετέχετε σε 

πρότζεκτ των µαθητών του Ντάφα, στους ουρανούς επάνω δεν υπάρχουν πράγµατα όπως 

τηλεοπτικοί σταθµοί, ούτε οι θεοί έχουν εφηµερίδες. Αυτά είναι µορφές στη συνηθισµένη 

ανθρώπινη κοινωνία. Εάν δεν χρησιµοποιείτε ορθές σκέψεις να καθοδηγούν τον εαυτό σας και 

εάν δεν µπορείτε να καταφέρετε να συµπεριφέρεστε και δεν εξετάζετε τον κόσµο και τους 

άλλους σύµφωνα µε το πρότυπο ενός καλλιεργητή, όπως ένας µαθητής του Ντάφα κάνει, τότε 

είστε το ίδιο µε ένα συνηθισµένο άτοµο . 

 

Τι είναι ένας καλλιεργητής; Οι άνθρωποι συνήθιζαν να πιστεύουν ότι θα µπορούσαν να γίνουν 

θεϊκά όντα, εάν ξύριζαν το κεφάλι τους και έπαιρναν τη µοναστική ζωή. Αλλά θα µπορούσε 

αυτό να είναι σωστό; Απολύτως όχι. Αυτό λογίζεται µόνο ως µια διαφορά από το πώς οι απλοί 

άνθρωποι ή άλλοι, το έβλεπαν. Και οι απλοί άνθρωποι όντως τους έβλεπαν ως διαφορετικούς. 

Στη συνέχεια, θα καλλιεργούσαν το νου τους, διότι ο νους τους στην πραγµατικότητα ήταν ο 

ίδιος µε των συνηθισµένων ανθρώπων εφόσον έζησαν στην κοινωνία εν µέσω µολυσµατικών 

πραγµάτων και τα οποία αποκαλούσαν «τα επτά συναισθήµατα και οι έξι επιθυµίες». Είναι 

όµως αυτό περιορισµένο µόνο σε αυτά; Στη σύγχρονη κοινωνία δεν είναι µόνο επτά 

συναισθήµατα και έξι επιθυµίες, αλλά περισσότερο κάτι σαν εβδοµήντα συναισθήµατα και 

εξήντα επιθυµίες, έτσι δεν είναι; Υπάρχουν επιθυµίες παντός πιθανού είδους. Πάρτε τις 

προσκολλήσεις και τα συναισθήµατα που οι άνθρωποι έχουν προς τους υπολογιστές, τα κινητά 

τηλέφωνα και τα iPods – υπήρξε ποτέ κάτι παρόµοιο στο παρελθόν; (Το ακροατήριο γελά) 

Έτσι είναι η σηµερινή κοινωνία, και γι’ αυτό είναι ακόµη πιο περίπλοκη. Οποιοδήποτε είδος 

καλλιέργειας που πήρε µια µορφή ήταν απλά µια επιφανειακή µορφή. Η καλλιέργεια των 

µαθητών του Ντάφα και ο τύπος του περιβάλλοντος και οι τοποθεσίες που ασκείτε 

καλλιέργεια, δηµιουργήθηκαν στην κοινωνία. Επειδή η ανθρώπινη κοινωνία δηµιουργήθηκε 

και διαµορφώθηκε εξ ολοκλήρου για την Επανόρθωση του Φα, σκεφτείτε το, θα µπορούσαν τα 

προβλήµατα που η κοινωνία αντιµετωπίζει να είναι τόσο απλά όσο φαίνονται; Έχω µοιραστεί 

µαζί σας παλιότερα ότι ένα άτοµο µπορεί να καλλιεργηθεί σε οποιαδήποτε εργασία ή 

επάγγελµα. Πράγµατι, οι συγκρούσεις και οι εντάσεις που συναντάτε ή οτιδήποτε άλλο µπορεί 

να είναι, όλα προορίζονται για να δοκιµάσουν το νου σας, και για να δείτε: Μπορείτε να το 

χειριστείτε µε τρόπο που αρµόζει σε έναν καλλιεργητή; Είναι το πώς το χειριστήκατε αντάξιο 

ενός µαθητή του Ντάφα; Αυτό είναι η καλλιέργεια, έτσι δεν είναι; Θα µπορούσαν οι 

συνηθισµένοι άνθρωποι να χειρίζονται τα πράγµατα µε αυτόν τον τρόπο ή να βλέπουν τα 

πράγµατα µε αυτόν τον τρόπο; Όταν συναντάτε µια σύγκρουση, δεν έχει σηµασία αν έχετε 

δίκιο. Θα πρέπει να αναρωτιέστε: «Τι από µέρους µου δεν είναι σωστό σε αυτήν την 

κατάσταση; Θα µπορούσε πραγµατικά να υπάρχει κάτι λάθος από µέρους µου;» Θα πρέπει 

όλοι να σκέφτεστε µε αυτόν τον τρόπο, µε την πρώτη σκέψη σας να είναι να ελέγξει τον εαυτό 

σας προσπαθώντας να εντοπίσετε το πρόβληµα. Όποιος δεν είναι έτσι δεν είναι στην 

πραγµατικότητα αληθινός καλλιεργητής του Ντάφα. Αυτό είναι ένα µαγικό εργαλείο στην 

καλλιέργειά µας. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα της καλλιέργειας των 

µαθητών µας του Ντάφα. Ό, τι κι αν είναι αυτό που θα συναντήσετε, η πρώτη σκέψη πρέπει να 

είναι να ελέγξετε τον εαυτό σας, και αυτό ονοµάζεται «κοιτώντας µέσα». Η βουδιστική 

θρησκεία παίρνει επίσης αυτή την προσέγγιση. ∆εν εξασκούν την «καλλιέργεια του νου»; Το 

να κοιτάνε µέσα; ∆εν συζήτησαν και αυτοί αυτά τα θέµατα, επίσης; Αν και δεν έχουν πει 

πολλά για αυτό, και δεν έχουν αγγίξει το βασικό ζήτηµα, ωστόσο, µιλούν παρόµοια. 

 

Όλα αυτά που µόλις συζήτησα είχαν ως στόχο, στην πραγµατικότητα, το να σας πω ότι η 

ευθύνη που οι µαθητές του Ντάφα επωµίζονται είναι πολύ µεγάλη. Τι είναι ένας «µαθητής του 

Ντάφα»; ∆εν έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία διάσκεψή µας του Φα. Αν και την 

τελευταία φορά που µίλησα για κάποια προβλήµατα που ένας αριθµός µαθητών έχει, είτε ένας 

τα πάει καλά είτε όχι, αυτό περιλαµβάνει µια διαδικασία. Επειδή έτσι είναι τα πράγµατα, δεν 
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πρόκειται να µπούµε στο πώς οι άνθρωποι τα έχουν πάει από την τελευταία διάσκεψη του Φα. 

Θα πω µόνο ότι οι µαθητές του Ντάφα δεν πρέπει να αντιµετωπίζουν την διδασκαλία του Φα 

του ∆ασκάλου ως κάτι νέο για να ακούσουν, και να έρχονται να ακούσουν για νέες 

αποκαλύψεις και ενδιαφέροντα πράγµατα από τον ∆άσκαλο. Φυσικά, δεν πρέπει να σκέφτεστε 

για αυτό µε αυτόν τον τρόπο. Αλλά πραγµατικά, αφότου ο ∆άσκαλος τελειώσει την οµιλία του 

θα πρέπει να σκεφθείτε πάνω σε αυτό. Ως µαθητές του Ντάφα, πρέπει να το σκεφτείτε. 

 

Επί του παρόντος υπάρχουν ακόµη µερικοί µαθητές που υπολείπονται τροµερά όσον αφορά 

την συνεργασία µεταξύ σας. Και όχι µόνο υπολείπονται αλλά φθάνουν στο σηµείο να 

σαµποτάρουν ο ένας τον άλλον. Θα σας πω, ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι σκέψεις σας, 

κάθε στιγµή που εξυπηρετείτε να σαµποτάρετε το πρότζεκτ ενός µαθητή του Ντάφα ή κάτι 

που οι µαθητές του Ντάφα πρέπει να κάνουν, ενεργείτε ως δαίµονας. ∆εν έχει σηµασία που 

µπορεί να σκέφτεστε: «είµαι µαθητής του Ντάφα και έχω κάνει πολλά». Οι παλαιές δυνάµεις, 

παρόλα αυτά, γράφουν καταχωρήσεις στο βιβλίο χρεών σας, µία προς µία. 

 

Έχετε αντιληφθεί κάτι; Μαθητές µου του Ντάφα, οι ορθές σκέψεις σας πράγµατι έχουν 

αποτέλεσµα. Και το συνδυασµένο αποτέλεσµα του καθενός από εσάς µαζί είναι ισχυρό πέρα 

από κάθε σύγκριση. Ο λόγος που δεν µπορείτε να επιτύχετε ένα τέτοιο αποτέλεσµα είναι ότι η 

πίστη σας είναι ελλιπής και οι ορθές σκέψεις σας δεν είναι αρκετά ισχυρές. Με τόσους 

πολλούς µαθητές του Ντάφα σε όλο τον κόσµο να στέλνουν ορθές σκέψεις, ταυτόχρονα, 100 

εκατοµµύρια και πλέον µαθητές του Ντάφα να στέλνουν ορθές σκέψεις µαζί την ίδια στιγµή 

σε παγκόσµιο επίπεδο, δεν θα ήταν αυτό τροµακτικό για το κακό και τις παλαιές δυνάµεις; Για 

τους θεούς, θα ήταν µια πραγµατικά µεγαλειώδης θέα. Τι δύναµη! Ακόµα και µε έναν µόνο 

µαθητή του Ντάφα, εάν οι ορθές σκέψεις σας είναι ισχυρές, η δύναµη είναι αρκετή για να 

χωρίσει ένα βουνό – µόνο µια σκέψη θα το κάνει. Κάτω από την ψευδαίσθηση εδώ, δεν 

µπορείτε να αντιληφθείτε τη δύναµή σας, αλλά αυτό δεν είναι µεγάλη συνέπεια. Όταν δεν 

συνεργάζεστε καλά µεταξύ σας και οι ορθές σκέψεις σας δεν είναι αρκετά ισχυρές, αυτό θα 

επιφέρει στο µυαλό σας, κατά την αποστολή ορθών σκέψεων, να σταθείτε σε προσκολλήσεις 

που σας οδηγούν να βλέπετε προς τα έξω και όχι προς τα µέσα, στην καλλιέργεια. Μπορεί να 

σας οδηγήσει ακόµη και να αισθάνεστε αγανακτισµένοι και να θυµώνετε κάθε φορά που θα 

σκέφτεστε για κάποιον. Τότε πείτε µου, ποιο είναι το νόηµα να στέλνετε ορθές σκέψεις; ∆εν 

πρόκειται να επιτύχουν θετικό αποτέλεσµα και θα αποκαλύπτετε όλες τις σκέψεις σας, τις 

απόψεις και τις προσκολλήσεις σας στους θεούς ολόκληρου του Κόσµου. Όταν αυτή η σκέψη 

εκπέµπεται, όλο αυτό εκτίθεται στη διάθεση ολόκληρου του Κόσµου για να δει – για όλους να 

δουν πώς είστε. Τότε σκεφτείτε το, θα ήταν περίεργο αν οι παλαιές δυνάµεις δεν σας εδίωκαν. 

Έτσι, όταν σας διώκουν, δεν υπάρχει τίποτα που ο ∆άσκαλος µπορεί να κάνει, γιατί έχουν µια 

λαβή για να πιαστούν: «Κοίτα αυτό το ον και πώς µοιάζει. Είναι αυτός µαθητής σου; Είναι 

τόσο ανεπαρκής. ∆εν θα έπρεπε να τον ισιώσουµε; ∆εν θέλεις να τον ισιώσουµε και όµως µας 

επηρεάζει και επηρεάζει και τους άλλους, γι’ αυτό το καλύτερο που έχουµε είναι να τον 

ισιώσουµε γρήγορα» Αυτό που νοµίζω εγώ είναι: Ο µόνος δρόµος που βρίσκεται µπροστά σας, 

οι µαθητές του Ντάφα, είναι ένας, της πραγµατικής καλλιέργειας. ∆εν υπάρχει άλλος δρόµος. 

 

Έχω δει πρόσφατα ότι οι µαθητές του Ντάφα στην Κίνα έχουν γίνει όλο και πιο σοβαροί και 

ξεκάθαροι, εν µέσω της δίωξης, και τα πάνε όλο και καλύτερα. Ωστόσο, οι µαθητές του Ντάφα 

στον υπόλοιπο κόσµο, καθώς οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί, έχουν χαλαρώσει. Μερικοί 

µοιάζουν να τους λείπει ο ενθουσιασµός σε ό, τι κάνουν, δεν τους νοιάζει καθόλου το πώς θα 

συνεργαστούν. ∆εν συνεργάζονται, αµφισβητούν ο ένας τον άλλον, δεν είναι διατεθειµένοι να 

αποδεχθούν τις ιδέες των άλλων και είναι ακόµη πολύ αγενείς στην οµιλία και τον τρόπο τους. 

Πραγµατικά δεν µοιάζουν σε τίποτα µε έναν µαθητή του Ντάφα. Πονά η καρδιά του 

∆ασκάλου όταν το βλέπει αυτό. Έχετε περάσει µέσα από τον πιο άγριο των διωγµών, και οι 

θεοί σας ζηλεύουν αλλά δεν ξέρετε να το εκτιµάτε αυτό. Η πορεία αυτού που περάσατε δεν θα 
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συµβεί ξανά, καθώς έχουµε φτάσει στην τελευταία φάση του φινάλε. Είπα πριν από λίγο ότι 

πολλοί άνθρωποι θέλουν να γίνουν µαθητές του Ντάφα αλλά είναι τροµερά δύσκολο να µπουν 

τώρα. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος, ο µεγαλύτερος από όλους, πιο συγκεκριµένα, ότι η 

σκληρότερη των δοκιµών, των διώξεων, η οποία έχει στόχο τους µαθητές του Ντάφα, έχει ήδη 

φθάσει στο τέλος της ουράς. Το είδος της ασφυκτικής πίεσης ή της δυσκολίας, που 

καταβροχθίζει ολόκληρο τον κόσµο ή το είδος της δοκιµής που εξετάζει εάν έχετε το θάρρος 

να καλλιεργηθείτε και αν µπορείτε να πάρετε το σωστό µονοπάτι – αυτό το κοµµάτι της 

ιστορίας έχει περάσει και δεν υπάρχει πια. Όποιος θέλει να έρθει και να είναι µαθητής του 

Ντάφα θα µπλοκαριστεί πολύ σοβαρά από τις παλαιές δυνάµεις. Θα καταβάλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια να µην αφήσουν τους ανθρώπους να µπουν. Τα έχετε καταφέρει παρά τις τόσο 

δύσκολες συνθήκες, και έχετε αποδειχθεί ότι είστε εξαιρετικοί. Η πανίσχυρη αρετή που 

δικαιούστε είναι ήδη δική σας. Χαλαρώνοντας σε αυτό το σηµείο, επιτρέποντας στους εαυτούς 

σας να γλιστρήσουν προς τα κάτω, είναι κάτι που πραγµατικά δεν πρέπει να συµβεί. 

 

Όσο για τη διάσωση αισθανόµενων όντων και τη διευκρίνιση της αλήθειας, πολλοί άνθρωποι 

δεν τα έχουν κάνει σε βάθος. Λένε µόνο λίγα λόγια στους ανθρώπους, έχοντας τη σκέψη: 

«Ακούτε ή δεν ακούτε, κάντε ό, τι σας αρέσει. ∆εν θέλετε να ακούσετε, πολύ καλά!» Και θα 

πάνε να βρουν τον επόµενο. Σε ό, τι κάνετε θα πρέπει να το φέρνετε εις πέρας µέχρι το τέλος, 

να το κάνετε καλά και αν σκοπεύετε να σώσετε κάποιον, τότε εµπρός προχωρήστε και σώστε 

τον. Όταν κάποιος βρίσκεται µπροστά σας, δεν υπάρχει επιλογή – κάνετε λάθος αν γίνεστε 

επιλεκτικός όσον αφορά τη σωτηρία των ανθρώπων. Εφόσον αυτός είναι κάποιος που 

συναντάτε, θα πρέπει να τον σώσετε, ανεξάρτητα από τη θέση του ή το κοινωνικό του προφίλ, 

αν αυτός είναι ο πρόεδρος ή ένας ζητιάνος. Στα µάτια των θεών, τα όντα είναι ίσα. Η 

κοινωνική κατάσταση είναι απλά µια διάκριση που γίνεται στην ανθρώπινη κοινωνία. Η 

ελπίδα µου είναι ότι οι µαθητές του Ντάφα µπορούν όλοι να είναι όπως ήταν τότε ο ένας µε το 

άλλον τον παλιό καιρό και τόσο επιµελείς όπως παλιότερα όταν πρωτο-αποκτήσατε τον Φα. 

Υπήρχε ένα βουδιστικό ρητό, η ιδέα του οποίου ήταν: Αν µπορείτε να είστε όπως όταν µόλις 

είχατε αρχίσει, σε όλη τη διαδροµή από την αρχή ως το τέλος, τότε θα πετύχετε σίγουρα την 

Ολοκλήρωση. (Χειροκροτήµατα) 

 

Καλλιεργείστε εν µέσω της κοινής ανθρώπινης κοινωνίας και έχετε διασκέψεις του Φα και 

µπορείτε να µοιραστείτε και να ανταλλάξετε ιδέες µεταξύ σας. Αλλά, όπως ξέρετε, εκείνοι που 

καλλιεργούνταν σε σπηλιές θα πέθαιναν εκεί µέσα αν αποτύγχαναν στην καλλιέργειά τους. 

∆εν είχαν κανέναν µε τον οποίο να συζητούν τι περνούν και κανέναν για να µιλήσουν. Έπρεπε 

να τα καταφέρουν µέσω της σωστής φώτισης από µόνοι τους. Και αν δεν τα κατάφερναν, θα 

πέθαιναν εκεί. Πόσο δύσκολο ήταν! Το πιο τροµακτικό από όλα ήταν η παρατεταµένη 

µοναξιά. Τι είναι αυτό που οι άνθρωποι φοβούνται περισσότερο από όλα; Τη µοναξιά. Η 

µοναξιά µπορεί να τρελάνει έναν άνθρωπο. Η µοναξιά µπορεί να οδηγήσει ένα άτοµο να 

ξεχάσει τα πάντα, από τα παλιά. Και η µοναξιά µπορεί να προκαλέσει ακόµα σε κάποιον να 

ξεχάσει πώς να µιλάει. Είναι η πιο τροµερή µορφή δυσκολίας. Οι άνθρωποι µιλούν για το ένα 

και το άλλο το πώς κάποιος κάθεται αντικρίζοντας έναν τοίχο για εννέα χρόνια ή κάποιος για 

δεκατρία χρόνια, µε κάποιους να κάθονται εκεί για εκατό χρόνια. Εσείς δεν έχετε αυτό το 

είδος µοναξιάς. Απλά πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε όπως ένας µαθητής του Ντάφα από την 

αρχή µέχρι το τέλος. 

 

Ο ∆άσκαλος ήταν λίγο σκληρός για σας σήµερα. Αυτό είχε ως στόχο να σας βοηθήσει να 

γίνετε πιο προσεκτικοί και σε εγρήγορση. Όταν προσπαθείτε να σώσετε τους ανθρώπους του 

κόσµου, προσπαθείτε να τους κάνετε να ξυπνήσουν, έτσι ώστε να µπορέσετε να τους σώσετε. 

Κι εσείς όµως πρέπει να είστε ξεκάθαροι, να ξυπνήσετε. Είναι πρόβληµα, αν ξεχνάτε την 

καλλιέργειά σας, επειδή κάνετε πάρα πολλά πράγµατα. Είστε καλλιεργητές. ∆εν µιλώ για το 

παρελθόν σας, το τι ήσασταν κάποτε ή τι δείχνετε στην επιφάνεια. Μιλώ για τον πυρήνα σας 
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και το νόηµα της ζωής σας, την ευθύνη που επωµίζεστε και την ιστορική αποστολή σας. Μόνο 

έτσι είστε αληθινά µαθητής του Ντάφα. 

 

Ξέρω ότι µε τα πολλά πρότζεκτ σας και µε αυτά που κάνετε για να σώσετε τους ανθρώπους, 

µερικοί από εσάς τα έχετε πάει εξαιρετικά καλά και συνολικά τα έχετε πάει πολύ καλά και 

είχατε µεγάλο αντίκτυπο. Αναγνωρίζω ότι έχετε κάνει ό, τι ήταν να κάνετε για να βοηθήσετε 

τον ∆άσκαλο να επανορθώσει τον Φα. Ελπίζω µόνο ότι θα τα καταφέρετε να τα πάτε ακόµα 

καλύτερα. Το µονοπάτι µας είναι στενό. Αν παρεκκλίνετε της πορείας, ακόµα και πολύ λίγο, 

θα υπάρξουν προβλήµατα. ∆εν θέλω να σας βλέπω να αντιµετωπίζετε προβλήµατα, ούτε θέλω 

κανέναν να γλιστρά προς τα κάτω στην καλλιέργειά του. Ακόµη λιγότερο δεν θέλω να σας 

βλέπω να χαλαρώνετε στην καλλιέργειά σας επειδή οι περιστάσεις αλλάζουν προς το 

καλύτερο. Όλα αυτά προκλήθηκαν από εσάς και υπάρχουν ακόµα πολλά πράγµατα που 

βρίσκονται µπροστά µας – και αυτό θα ισχύει σε όλη τη διαδροµή µέχρι την ηµέρα που θα 

φτάσετε στην Ολοκλήρωση. Έχετε ήδη περάσει από το πιο δύσκολο κοµµάτι. Αυτό που έχει 

αποµείνει δεν είναι τόσο κοπιαστικό. Απλά πρέπει να τα πάτε ακόµα καλύτερα µε αυτό. Όσο 

πιο απελπιστικά µπορεί να φαίνονται τα πράγµατα, τόσο είναι δυνατόν η ελπίδα να εµφανιστεί 

ακριβώς µπροστά στα µάτια σας. Ειδικά κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων όταν 

αισθανόσαστε τόσο βαριεστηµένοι, ίσως στην πραγµατικότητα να είναι για την καθιέρωση της 

πανίσχυρης αρετής σας. Ελπίζω ότι µπορείτε πραγµατικά να καταφέρετε να συνεργαστείτε 

καλά, να έχετε αρκετά ισχυρές ορθές σκέψεις, να κοιτάτε µέσα σας όταν συναντάτε πράγµατα 

και να είστε ενθουσιώδεις όπως ήσασταν την πρώτη φορά που ξεκινήσατε την καλλιέργεια. 

Μην είστε σαν τους απλούς ανθρώπους, των οποίων ο φευγαλέος ενθουσιασµός εξασθενίζει 

µετά από µερικά λεπτά και µετά εξαφανίζεται εντελώς. 

 

Όταν εργάζεστε από κοινού και δοκιµάζετε τριβές, αυτό συµβαίνει λόγω των ανθρώπινων 

προσκολλήσεων. Αυτό είναι µέρος της κατάστασης και της διαδικασίας καλλιέργειάς του και 

οπωσδήποτε όχι επειδή κάποιος δεν είναι πραγµατικά καλός. Η καλή πλευρά ενός ατόµου δεν 

µπορεί να ειδωθεί πλέον, αφού έχει διαχωριστεί. Αυτό που βλέπετε θα είναι πάντα η πλευρά 

που δεν έχει καλλιεργηθεί ακόµη. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να έχετε µια 

συµπονετική καρδιά ή να εξετάζετε τους ανθρώπους µε άκαµπτο τρόπο. Έχω πει ξανά και 

ξανά ότι δεν µπορείτε να δείτε την καλή πλευρά ενός καλλιεργητή. Εκείνη η πλευρά είναι 

απλά καταπληκτική και έχει εκπληρώσει το πρότυπο. Και τι σηµαίνει «έχει εκπληρώσει το 

πρότυπο»; Είναι το πρότυπο ενός Θεού. Όπου το τµήµα του που δεν έχει καλλιεργηθεί ακόµα 

επιτυχηµένα, αυτό το τµήµα θα φαίνεται χειρότερο, όπως αυτό βελτιώνεται βαθµιαία και 

πλησιάζει πιο κοντά στην επιφάνεια. Κι όµως, αυτό το άτοµο ίσως έχει καλλιεργηθεί πολύ 

καλά. Ελπίζω ότι όλοι να εκτιµάτε τον εαυτό σας, να εκτιµάτε τους άλλους και να εκτιµάτε 

αυτό το περιβάλλον που έχετε. Το να εκτιµάτε το µονοπάτι που πορεύεστε είναι το να εκτιµάτε 

τον εαυτό σας. 

 

Αυτά είναι όλα που είχα να πω. Ελπίζω ότι η διάσκεψή σας του Φα θα είναι µια µεγάλη 

επιτυχία. Στο συνέδριο πολλοί άνθρωποι θα µοιραστούν για τη διαδικασία καλλιέργειάς τους, 

την κατάσταση καλλιέργειάς τους και το πώς έχουν προσεγγίσει τα διάφορα πράγµατα που 

έχουν συναντήσει µε τις ορθές σκέψεις ενός µαθητή του Ντάφα. Όταν ακούτε αυτά τα 

πράγµατα, µην τα αντιµετωπίζετε απλά όπως κάποια ιστορία. Αυτό είναι το µονοπάτι που 

κάποιος έχει περπατήσει στην καλλιέργεια, το ίδιο είδος διαδροµής που κι εσείς έχετε 

περπατήσει. Ελπίζω να σας δω να ανακτάτε τον ενθουσιασµό σας και να επιστρέφετε στην 

καλύτερη κατάσταση καλλιέργειάς σας. Αυτά είναι όλα για σήµερα. Σας ευχαριστώ όλους. 

(Όλοι σηκώνονται όρθιοι και χειροκροτούν µε ενθουσιασµό). 
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(1) 义 / Γι: Η αφοσίωση και το να είσαι υπεύθυνος προς τους άλλους µε βάση τις ανθρώπινες 

σχέσεις και τους δεσµούς (όπως πχ. µε φίλους, συγγενείς, κλπ), η αίσθηση της δικαιοσύνης, 

της ορθότητας και της ευθύνης. 

 

(2) 忠 / Τζονγκ: αφοσίωση, η πίστη ενός ατόµου πχ. στη χώρα του, στον σκοπό του, στον 

βασιλιά ή σε µια ανώτερη αρχή µε πλήρη αφοσίωση και ακούραστη προσπάθεια. 

 

(3) Εναλλακτικά µπορεί να µεταφραστεί ως «µια διέξοδος που έχει δοθεί». 

 

Σηµείωση Μεταφραστών: Παρακαλώ σηµειώστε ότι αυτή η µετάφραση ενηµερώθηκε το πρωί 

της 15ης Σεπτεµβρίου, ώρα ΗΠΑ. 


