
1 

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

20η επέτειος διδασκαλίας του Φα 
 

Λι Χονγκτζί ~ 13 Μαΐου 2012 

 

 

(Όλοι σηκώνονται και χειροκροτούν θερµά. Ο ∆άσκαλος γνέφει αρκετές φορές για όλους να 

καθίσουν).  

 

Καληµέρα! (Οι µαθητές λένε: «Καληµέρα, ∆άσκαλε!») Έχετε εργαστεί σκληρά! (Οι µαθητές 

απαντούν: «Ο ∆άσκαλος έχει εργαστεί σκληρά!» Χειροκροτήµατα) Νοµίζω είναι καλύτερα να 

είµαι όρθιος ώστε να µπορείτε να µε βλέπετε καλύτερα. (Όλοι χειροκροτούν) ∆εν έχουµε 

ειδωθεί εδώ και αρκετό καιρό και ξέρω ότι θα θέλατε να µε βλέπετε καλά, γι’ αυτό θα είµαι 

όρθιος. (Οι µαθητές γελούν και χειροκροτούν. Ο ∆άσκαλος ως απάντηση κάνει τη χειρονοµία 

του Χε Σι).  

 

Πολλοί άνθρωποι έρχονται στην ετήσια διάσκεψη του Φα της Νέας Υόρκης. Αυτός ο χώρος 

έχει περιορισµένες θέσεις και δεν µπορεί να µας χωρέσει όλους. Έτσι, είπα [στους 

διοργανωτές] ότι την επόµενη φορά που θα διοργανώσουµε µια διάσκεψη πρέπει να βρούµε 

ένα γήπεδο. (Οι µαθητές γελούν και χειροκροτούν).  

 

Είπα ότι έχετε εργαστεί σκληρά, και πραγµατικά έτσι είναι. Ποτέ πριν δεν υπήρξε κάτι τόσο 

σηµαντικό όσο η Επανόρθωση του Φα. Στην πραγµατικότητα, σε όλο το παρελθόν, οτιδήποτε 

πολιτιστικά σηµαντικό ή οτιδήποτε που εµφανίστηκε από τους καλλιεργητές ή τους 

αφυπνισµένους διαφορετικών περιόδων, όλα ήταν για να χρησιµεύσουν ως αναφορά για τους 

µαθητές του Ντάφα και να τεθούν οι βάσεις για την πλατιά διάδοση του Ντάφα. Με άλλα 

λόγια, τα πάντα, από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα ήταν για αυτόν τον λόγο. Για να το 

θέσουµε ακόµη πιο συγκεκριµένα, τα πέντε χιλιάδες χρόνια κινέζικου πολιτισµού, στην 

πραγµατικότητα, διαµόρφωναν απευθείας τα πράγµατα για αυτό το τελικό γεγονός. Τότε, µε 

κάτι τόσο σηµαντικό, για σκεφτείτε το, αυτό έχει άµεση σχέση µε το αν η ζωή ολόκληρου του 

Κόσµου µπορεί να σωθεί και µε το αν τα πάντα µπορούν να διασωθούν σε µια εποχή όπου 

τίποτα δεν είναι πια αρκετά καλό. Πριν να ξεκινήσει η Επανόρθωση του Φα του Κόσµου, 

κανείς δεν τολµούσε να πει κατά πόσο αυτό το εγχείρηµα θα πετύχαινε. Τέτοιες ήταν οι 

σκέψεις πολλών θεϊκών όντων τότε, όταν για πρώτη φορά ξεκινούσα αυτό. Συχνά µου έλεγαν: 

«Σου ευχόµαστε κάθε επιτυχία». Πολλά εννοούσαν µε αυτό που έλεγαν. Και υπήρχαν και 

άλλα θεϊκά όντα που µου έλεγαν ότι ποτέ πριν δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Είδαν τον τεράστιο 

βαθµό δυσκολίας.  

 

Όπως αποδεικνύεται, η δίωξη που οι µαθητές του Ντάφα αντιµετωπίζουν στην καλλιέργειά 

τους είναι µία έκθεση στην ανθρώπινη κοινωνία των έντονων αντιδράσεων που τα θετικά και 

τα αρνητικά όντα είχαν εν µέσω της αναδιαµόρφωσης του Κόσµου. Ή µε άλλα λόγια, ο τρόµος 

που το κακό έριξε πάνω στους µαθητές του Ντάφα στη δίωξή του, όπως και η επιµονή των 

µαθητών του Ντάφα στην ορθή πίστη τους καθώς εξουδετερώνουν τη δίωξη και σώζουν 

αισθανόµενα όντα, δεν είναι παρά µια πολύ µικρή αντανάκλαση στον ανθρώπινο κόσµο τού τι 

συµβαίνει στην τεράστια Κοσµική Επανόρθωση του Φα. Αυτό είναι στην πραγµατικότητα ένα 

απίστευτα τεράστιο εγχείρηµα, και το µεγαλείο του είναι πέρα από την περιγραφική ικανότητα 

των λέξεων. Καθώς ο Κόσµος µεταρρυθµίζεται, και κάθε µία διάσταση δουλεύεται, κάθε 

διάσταση θα έχει τις δικές της εκδηλώσεις. Η σύγκρουση του νέου και του παλαιού, η 

σύγκρουση του καλού και του κακού, αντανακλά τις διαφορετικές στάσεις των αισθανόµενων 
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όντων, µε τον ανθρώπινο κόσµο να είναι µόνο µία έκθεση σε µία διάσταση. Σας είπα 

προηγουµένως ότι, το εάν ή όχι ένας µαθητής του Ντάφα καλλιεργείται καλά καθορίζει τη 

δύναµή του να σώζει αισθανόµενα όντα, καθώς και την ικανότητά του να είναι επιτυχής όσον 

αφορά την πλήρη συνεργασία, εδώ στον ανθρώπινο κόσµο, µε την Επανόρθωση του Φα. Στην 

πραγµατικότητα, εν µέσω της Επανόρθωσης του Φα όλες οι διαστάσεις συνεργάζονται µε την 

Επανόρθωση του Φα, και τα πράγµατα γίνονται εκεί ταυτόχρονα – ο ρυθµός της Επανόρθωσης 

του Φα είναι συγχρονισµένος. Οι άνθρωποι µπορούν να δουν µόνο ό, τι οι µαθητές του Ντάφα 

εµφανίζουν εδώ στον ανθρώπινο κόσµο. Αλλά αυτό που εκδηλώνεται στις άλλες διαστάσεις 

είναι διαφορετικό, καθώς είναι η άµεση απεικόνιση της διάλυσης ή της επιβίωσης ή του 

θανάτου, των ζωών, καθώς και η διαδικασία της αναδόµησης του Κόσµου και του Κοσµικού 

σώµατος. Αυτό το θέαµα είναι κάτι απόλυτα συγκλονιστικό. Αλλά επειδή, τελικά, µόνο ένας 

άνθρωπος µπορεί να κάνει καλλιέργεια, και επειδή οσοδήποτε σπουδαίες κι αν είναι οι 

αποστολές που οι µαθητές του Ντάφα επωµίζονται, θα είναι ακόµα ανθρώπινα όντα που 

καλλιεργούνται, και επειδή είναι ανθρώπινα όντα που κάνουν πράγµατα εδώ, η συντριπτική 

πλειοψηφία των ανθρώπων δεν είναι σε θέση να δουν αυτά τα [µεγαλειώδη] πράγµατα και 

µόνο πολύ λίγοι είναι σε θέση να αντιληφθούν ακόµα κι ένα µικρό τµήµα τους. Μόνο υπό 

αυτές τις περιστάσεις, υπό αυτές τις συγκεκριµένες ανθρώπινες συνθήκες, υπό την πίεση του 

κακού και περνώντας δοκιµασίες, που κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε.  

 

Αν βλέποντάς το από ιστορική άποψη αυτό είναι όντως ένα τόσο σηµαντικό πράγµα, τότε για 

σκεφτείτε τι είδους προετοιµασία θα έχει απαιτηθεί. Οι ρυθµίσεις που έγιναν ήταν, στην 

πραγµατικότητα, εξαιρετικά λεπτοµερείς, στο βαθµό τού πώς κάθε µαθητής του Ντάφα θα 

περπατήσει την πορεία του, ποιες καταστάσεις κάθε ένας θα συναντήσει, πώς ο κάθε ένας θα 

προχωρήσει µπροστά ή θα οπισθοχωρήσει, και πώς τα πράγµατα θα έπρεπε να γίνουν όταν 

ανάρµοστες καταστάσεις τελικά προέκυπταν – όλα ήταν πολύ σχολαστικά κανονισµένα. Αλλά 

όπως κι αν είναι αυτά, θα πρέπει να είναι ο οποιοσδήποτε εσείς, ως µία ζωντανή οντότητα, το 

τι θέλετε – αυτό που τελικά µετράει. Είτε θέλετε να καλλιεργηθείτε είτε επιθυµείτε κάτι, 

θέλετε να κάνετε κάτι, δεν θέλετε να κάνετε κάτι ή δεν επιθυµείτε κάτι – όλο αυτό 

αποφασίζεται από το ίδιο το άτοµο, και εδώ έγκειται η δυσκολία. Το ίδιο ισχύει και για το αν 

ένας µαθητής του Ντάφα καλλιεργείται καλά ή άσχηµα, και το αν µπορείτε να εκπληρώσετε 

τους όρκους σας από την προϊστορία. Όσο για τους απλούς ανθρώπους, που έρχονται 

αντιµέτωποι µε αυτή τη δίωξη των µαθητών του Ντάφα, αντιµέτωποι µε µια καταστολή που 

χρησιµοποιεί το σύνολο του κρατικού µηχανισµού στην πλήρη δύναµή του, και όπου όλα τα 

µέσα χρησιµοποιούνται για να κατασκευάζουν ψέµατα και να συκοφαντούν τον Ντάφα και 

τους µαθητές του Ντάφα, υπό αυτές τις συνθήκες, οι απλοί άνθρωποι φυσικά σκέφτονται ότι 

θα πρέπει να πιστέψουν την κυβέρνηση. Ειδικά όταν το αχρείο ΚΚΚ πάντα χρησιµοποιούσε 

ψέµατα για να καλύψει τη φρικαλεότητά του, χρησιµοποιούσε απάτη για να ωραιοποιεί τα 

πράγµατα και τους κάλπικους ήρωές του, ως µέρος του κακού καθεστώτος του, και λέγοντας 

ψέµατα επί µακρόν για να εξαπατηθούν οι άνθρωποι. Ως εκ τούτου, είναι πραγµατικά δύσκολο 

για τους Κινέζους να ξεχωρίσουν την αλήθεια από το ψέµα. Επίσης υπάρχει µια άλλη πτυχή σε 

αυτό, πιο συγκεκριµένα, ότι οι παλαιές δυνάµεις θεωρούν ότι το σύµπαν δεν είναι πλέον καλό 

ούτε και τα ανθρώπινα όντα, και ότι άνθρωποι όπως αυτοί που έχουν συσσωρεύσει τέτοιες 

µεγάλες αµαρτίες, πρέπει να τα καταφέρουν µέσω των ψευδαισθήσεων και των ψεµάτων για 

να είναι άξιοι. Οι άνθρωποι έχουν συµβαδίσει µε το τρισάθλιο κόµµα και έκαναν τα πράγµατα 

χειρότερα, και ως εκ τούτου θα πρέπει να λογοδοτήσουν και να επιβαρυνθούν µε όλα αυτά. Η 

ιδέα είναι ότι, αν τα καταφέρετε, τα καταφέρατε. Εάν όχι, τότε θα ξεριζωθείτε. Αλλά µε όλα 

αυτά, όσο κακά ή φρικτά κι αν είναι τα πράγµατα εδώ σε αυτόν τον κόσµο ή όσο σηµαντικά κι 

αν τα θεωρούν οι άνθρωποι πως είναι, όλα είναι, στην πραγµατικότητα, απλώς τα συµβάντα, 

µόνο σε µία µικρή διάσταση στον Κόσµο εν µέσω της Επανόρθωσης του Φα – µόνο µία µικρή, 

πολύ µικρή ύλη στην αναµόρφωση απόλυτα τεράστιων Κοσµικών σωµάτων. Αυτό είναι το 

«αφήνοντας µία πλευρά στο δίχτυ ανοικτή» εν µέσω της σοβαρής, ιερής Επανόρθωσης του 



3 

Φα: στην διαδικασία διάσωσης των ανθρώπων, όσοι ικανοποιούν τα πρότυπα θα περάσουν, 

ενώ όσοι δεν τα ικανοποιούν, δεν θα κρατηθούν.  

 

Έτσι, ως µαθητές του Ντάφα έχετε δει ότι η κατάσταση αλλάζει µε ταχείς ρυθµούς, και αυτό 

είναι µία αντανάκλαση εδώ στον ανθρώπινο κόσµο της Επανόρθωσης του Φα του Κόσµου. 

Όταν ξεκίνησε η δίωξη των µαθητών του Ντάφα στις 20 Ιουλίου 1999, τα κακά πράγµατα 

ήταν πιεσµένα από τις διαστάσεις των παραπάνω πεδίων, όπως επίσης και τα πράγµατα, από 

διαφορετικές διαστάσεις και από κάθε σύµπαν, που ήθελαν να έχουν εξαλειφθεί, και ανέµεναν 

εσείς να τα εξαλείφατε. Αυτό έφερε στους µαθητές του Ντάφα τεράστια πίεση. Ήταν 

πραγµατικά τόσο κακόβουλο και τροµακτικό, αλλά τα καταφέρατε. Τα πράγµατα έχουν 

περάσει και όλοι γνωρίζετε για αυτό τώρα. ∆εν χρειάζεται ο ∆άσκαλος να το περιγράψει. Όταν 

προσθέτετε σε αυτό τους κακούς παράγοντες του κακού ΚΚΚ, το οποίο συνεργάστηκε µε 

αυτά τα πράγµατα, είχατε ένα είδος πίεσης που ήταν πραγµατικά πρωτοφανές. Όµως, το 

πρότυπο για την καλλιέργεια κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα είναι αυστηρό, και το 

ίδιο ισχύει για το πρότυπο στο οποίο, θεϊκά όντα µετά την ανανέωση, πρέπει να 

ανταποκριθούν, διότι αυτά είναι τα πρότυπα και οι απαιτήσεις του νέου Κόσµου. Όντα που δεν 

έχουν επανορθωθεί από τον Φα, από την άλλη πλευρά, θα χρησιµοποιούν τις αρχές του 

παλαιού Κόσµου για τα πράγµατα, και θα χρησιµοποιούν αυτά για να αξιολογούν τους 

µαθητές του Ντάφα. Θα αισθανθούν εντάξει µε αυτό, µόνο όταν πληροίτε τις προδιαγραφές 

που αναγνωρίζουν. Μόνο τότε θα σας αφήσουν να προχωρήσετε προς τα πάνω χωρίς 

παρεµβάσεις. Και µόνο τότε θα θεωρήσουν ότι έχετε τα προσόντα για να τους σώσετε. Και 

στην πραγµατικότητα, οι Βασιλείς, που προεδρεύουν στα σύµπαντα διαφορετικών επιπέδων 

οµοίως χρησιµοποιούν παλαιά πρότυπα για να εµποδίσουν την Επανόρθωση του Φα. Θα σας 

αφήσουν να τα καταφέρετε µόνο αφότου αισθανθούν ικανοποιηµένοι στο µυαλό τους ότι έχετε 

φθάσει τα πρότυπα που έχουν θέσει. Μερικοί γνωρίζουν ότι έχουν να υποστούν την 

Επανόρθωση του Φα οι ίδιοι. Ορισµένοι πιστεύουν ότι είναι οι υψηλότεροι ηγεµόνες που 

υπάρχουν. Και µερικοί δεν συµφωνούν µε τις απαιτήσεις της Επανόρθωσης του Φα. Αλλά είτε 

συµφωνούν είτε όχι, κανένας από αυτούς δεν έχει ιδέα για το πώς θα είναι τα πράγµατα µετά 

την Επανόρθωση του Φα. Αυτή είναι η κατάσταση στα στρώµατα επί στρωµάτων από τα 

πλήθη των θεών, µε κάθε ένα επίπεδο να σκέφτεται µε αυτούς τους τρόπους. Αν θεωρούν ότι 

κάποιος ή κάτι «δεν είναι αρκετά καλός, και κάτω του προτύπου», τότε θα σπεύσουν να 

χρησιµοποιήσουν τη δύναµή τους για να καταστρέψουν άµεσα οτιδήποτε εντός των 

δυνατοτήτων τους, που δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο, περιλαµβανοµένων και πραγµάτων 

που συνδέονται µε την Επανόρθωση του Φα. Αν και δεν έχουν τη δυνατότητα να διακόψουν 

πραγµατικά την Επανόρθωση του Φα, θα είναι ένα εµπόδιο. Ανεξάρτητα από το αν 

πραγµατικά µπορούν να καταφέρουν κάτι, θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν πράγµατα. 

Τέτοιου είδους περιστατικά έχουν συµβεί αµέτρητες φορές. Αλλά δεν έχουν καταφέρει να 

καταστρέψουν την Επανόρθωση του Φα ή τους µαθητές του Ντάφα, ούτε έχουν καταστρέψει 

την ανθρωπότητα ή εµποδίσει την Επανόρθωση του Φα. Αλλά έχουν προκαλέσει πολλά 

προβλήµατα. Τα προβλήµατα εκδηλώνονται εδώ στον ανθρώπινο κόσµο, παίρνοντας τη µορφή 

της παρέµβασης. Αυτά τα πράγµατα έχουν συµβεί σε όλη την πορεία.  

 

Αν οι µαθητές του Ντάφα δεν τα πάνε καλά, αν χαµηλώσουν το κριτήριο για την καλλιέργειά 

τους και αν αυτά τα παλαιά, ανώτερα όντα – αυτά τα στρώµατα επί στρωµάτων επί 

στρωµάτων απλά αµέτρητων Θεών και αµέτρητων Βασιλέων – όλα κάνουν όπως µόλις 

περιέγραψα, τότε για σκεφτείτε το, πόση δυσκολία θα φέρει αυτό στην Επανόρθωση του 

Φα; Την ίδια στιγµή που αυτοί οι Θεοί ή οι Βασιλιάδες, διαλύονται κατά τη διάρκεια της 

εκκαθάρισης, όλα από τα απλώς αµέτρητα αισθανόµενα όντα στις περιοχές που έχουν υπό τον 

έλεγχό τους θα είναι και αυτά ανίκανα να επιτύχουν τη σωτηρία. Εάν αυτή είναι η κατάσταση 

για ένα ολόκληρο Κοσµικό σώµα, τότε κανένα από αυτά δεν µπορεί να επιτύχει τη σωτηρία. 

Αυτή ακριβώς είναι η δυσκολία που η Επανόρθωση του Φα και οι µαθητές του Ντάφα έχουν 
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συναντήσει, και εκδηλώνεται εδώ στον ανθρώπινο κόσµο ως όλων των ειδών τα προβλήµατα. 

Μπορεί να σκέφτεστε ότι ο ∆άσκαλός σας έχει απεριόριστες δυνάµεις, ότι πρέπει να είναι σε 

θέση να χειριστεί τα πράγµατα όπως θα ήθελε στην Επανόρθωση του Φα. Αλλά έχετε σκεφτεί 

το γεγονός ότι αν θέλουµε να σώσουµε όλα αυτά, τότε εκείνοι που είναι να σωθούν πρέπει να 

είναι πρόθυµοι [να λάβουν τη σωτηρία], ή αλλιώς δεν µετρά; Εάν αυτό γίνεται παρά τη θέλησή 

τους, ο θεµελιώδης χαρακτήρας τους δεν θα αλλάξει. Εξαναγκάζοντας µια τέτοια αλλαγή θα 

ισοδυναµούσε µε την αναδηµιουργία ενός όντος. Η αναδηµιουργία ενός όντος είναι εύκολο να 

γίνει. Το να σωθεί ένα ον είναι το πιο δύσκολο. Η αναδηµιουργία είναι πολύ εύκολη.  

 

Όπως γνωρίζουµε, δεν είπε ο Σακιαµούνι ότι ένας Φο θα µπορούσε να δηµιουργήσει έναν 

κόσµο µόνο µε τη σκέψη του, µε αναρίθµητα αισθανόµενα όντα εντός αυτού; Αυτό συµβαίνει 

διότι έχουν τόσο µεγάλη δύναµη στην περιοχή τους, κατέχοντας την ενέργεια όλων των 

σωµατιδίων από το πιο µικροσκοπικό στο πιο µεγάλο µέσα στο επίπεδο που βρίσκονται, µε 

µια πυκνότητα τόσο µεγάλη, και τα πράγµατα γίνονται µε [σωµατίδια που εκτείνονται από] το 

µικρό στο µεγάλο ενεργώντας ως ένα. Έχουν όλες τις ικανότητες που απαιτούνται για να 

δηµιουργήσουν οτιδήποτε στους κόσµους τους, µε έµβια όντα να συγκαταλέγονται µεταξύ 

αυτών που µπορούν να δηµιουργήσουν µε µόνο µία απλή σκέψη του. Αν τα πράγµατα ήταν να 

γίνουν µε αυτόν τον τρόπο στην Επανόρθωση του Φα, αυτό θα ισοδυναµούσε µε την εκ νέου 

δηµιουργία των πάντων, και ό, τι υπήρχε εκεί αρχικά δεν θα υπήρχε πλέον, ούτε θα ήταν αυτό 

κατά το οποίο η Επανόρθωση του Φα σώζει αισθανόµενα όντα. Τότε, αν θέλετε να τους 

σώσετε, και αυτό να είναι διάσωση, πρέπει να τους έχετε να θέλουν να αλλάξουν, προκειµένου 

αυτό να λειτουργήσει. Έτσι, εάν θέλετε να σώσετε τον Κόσµο και τον κόσµο, όταν αυτοί δεν 

είναι πλέον καλοί, για να το διασώσετε όλο αυτό, πόσο δύσκολο αυτό θα είναι. Γι’ αυτό, 

µερικές φορές όταν συναντάτε δοκιµασίες και αναρωτιέστε: «Γιατί οι δοκιµασίες είναι τόσο 

µεγάλες; Γιατί ο ∆άσκαλος δεν µπορεί απλώς να τις αφαιρέσει για εµάς;» Είχα κι εγώ αυτή τη 

σκέψη. Όταν έχω δει τους µαθητές του Ντάφα να διώκονται τόσο σοβαρά και οι ορθές σκέψεις 

τους να µην είναι αρκετά δυνατές, έχω σκεφτεί πραγµατικά να αφαιρέσω αυτή τη δοκιµασία 

για εσάς. Αλλά, αν ήταν να την αφαιρέσω, αυτό θα σήµαινε ότι δεν έχετε περάσει τη δοκιµή, 

δεν υποµείνατε όσα έπρεπε να υποµείνετε, και δεν βελτιωθήκατε στην καλλιέργεια. Αν 

αφαιρέσω τα πάντα για σας, τότε τίποτα από αυτά δεν θα µετρήσει για σας και θα καταλήγατε 

να είστε ένας κανένας: ∆εν θα µετρούσατε ως καλλιεργητής, ούτε ως µαθητής του Ντάφα. 

Επιπλέον, κάθε άτοµο έχει φέρει µαζί του κατά τη διάρκεια των µετενσαρκώσεών του, ζωή 

µετά τη ζωή, το κάρµα που διαπερνά το σώµα του. Αν και ο ∆άσκαλος τον έχει φροντίσει όλες 

αυτές τις ζωές, αυτό το άτοµο έχει ακόµα πάρα πολύ κάρµα. Αν έχετε κάνει κάποιον όρκο 

κατά τη διάρκεια της ιστορίας, ή χρεωθήκατε µε κάποιον τρόπο, ή µπήκατε σε ορισµένα 

προβλήµατα, τότε αυτά τα πράγµατα είναι δύσκολο να επιλυθούν, αλλά πρέπει να επιλυθούν 

και να αντιµετωπιστούν. Έτσι, η αντιµετώπιση αυτών των πραγµάτων είναι εξαιρετικά 

δύσκολη, και πολλή από τη δυσκολία που συναντάτε στην καλλιέργεια οφείλεται σε αυτούς 

τους λόγους. Η σωτηρία ενός όντος δεν είναι καθόλου τόσο απλό όσο θα µπορούσε κάποιος να 

φανταστεί.  

 

Αλλά λέγοντας αυτό, όσο δύσκολο κι αν είναι, όσο πολλή παρέµβαση ή δυσκολία µπορεί να 

υπάρξει από ένα ον πριν τη διάσωσή του, οι µαθητές του Ντάφα έχουν τρόπους προς τα 

εµπρός. Όπως πάντα έλεγα, ως µαθητές του Ντάφα οι ιστορικές αποστολές σας είναι απλά 

τεράστιες, µε εσάς να επωµίζεστε την ευθύνη της διάσωσης αισθανόµενων όντων. Έτσι, 

σίγουρα υπάρχει ένα µονοπάτι που θα είστε σε θέση να βαδίσετε µέχρι την ολοκλήρωση. Είναι 

ένα µονοπάτι που πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις, και µόνο µε αυτόν τον τρόπο τα 

αισθανόµενα όντα του Κόσµου θα σας θαυµάζουν και δεν θα είναι σε θέση να παρέµβουν. Η 

πορεία σας θα είναι χωρίς προβλήµατα. Και το ταξίδι σας θα προχωρά οµαλά. ∆ιαφορετικά, 

εάν φέρετε όλων των ειδών τις προσκολλήσεις και τις ανθρώπινες σκέψεις, θα συναντήσετε 

µεγάλη δυσκολία, και αυτή η δυσκολία θα συνδράµει στο να εµποδίσει την πορεία σας. Όταν 
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αποτυγχάνετε να βαδίσετε το σωστό µονοπάτι, µια αιτία για αυτό είναι καρµικοί λόγοι. 

Μεταξύ αυτών είναι η δυσκολία που συνοδεύει ένα ον στο παρασκήνιο. Περασµένες χάρες 

που έγιναν για άλλους ή χρέη προς διευθέτηση. Παλιές υποσχέσεις. Όλες οι διαφορετικές 

διασυνδέσεις που µπορεί ένας να έχει µε ένα ον, και ούτω καθεξής. Μια άλλη αιτία είναι οι 

προσκολλήσεις κάποιου που προέρχονται από την ανθρώπινη νοοτροπία του. Ιδιαίτερα 

αξιοσηµείωτο είναι οι αντιλήψεις ή οι συνήθειες σκέψης που κάποιος σχηµατίζει, που 

καθιστούν πολύ δύσκολο για ένα άτοµο να αναγνωρίσει πότε είναι η ανθρώπινη σκέψη που 

ασυνείδητα εργάζεται. Και αν κάποιος δεν µπορεί να το αναγνωρίσει, πώς θα απαλλαγεί από 

αυτό; Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο στο περιβάλλον της Κίνας, όπου το κακό Κόµµα έχει 

καταστρέψει τον παραδοσιακό κινεζικό πολιτισµό και εγκατέστησε αντ’ αυτού τα δικά του 

πράγµατα του κακού Κόµµατος – που είναι αυτό που ονοµάζουµε «κουλτούρα του 

Κόµµατος». Θα είναι πράγµατι πολύ δύσκολο να αναγνωρίσει την Αλήθεια του Κόσµου όταν 

κάποιος χρησιµοποιεί τους τρόπους σκέψης που εκτράφηκαν από την εν λόγω κουλτούρα. Και 

δεν θα είναι καν σε θέση να αναγνωρίσει ότι ορισµένες κακές σκέψεις και συµπεριφορές είναι 

σε αντίθεση µε τις οικουµενικές αξίες. Αν κάποιος δεν µπορεί να αναγνωρίσει ποια είναι η 

κακή σκέψη, τότε τι µπορεί να γίνει; ∆εν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να ενεργήσει σύµφωνα 

µε τον Ντάφα.  

 

Σας έχω πει παλιότερα ότι οι σηµερινοί Κινέζοι ήταν κάποτε οι Βασιλείς των πολλών 

εθνοτήτων που είναι γνωστές στην ιστορία, οι Βασιλείς της κάθε εποχής. Είναι Βασιλείς 

υψηλότερων επιπέδων στον Κόσµο που έχουν κατέβει στη γη, που έχουν µετενσαρκωθεί στην 

Κίνα. Η σωτηρία τους θα οδηγήσει στη σωτηρία των αµέτρητων αισθανόµενων όντων πίσω 

τους, τα οποία εκπροσωπούν. Έτσι δεν είναι τόσο απλό. Όταν ένα τέτοιο άτοµο κερδίζει τη 

σωτηρία και αυτό οδηγεί σε τόσα πολλά περισσότερα όντα να σωθούν, ποιος πρόκειται να 

εξαλείψει όλο το κάρµα που εµπλέκεται; Πώς θα µπορέσει να καταφέρει να περάσει αυτή τη 

δοκιµασία; Τι θα πρέπει να κάνει ώστε οι παλαιές δυνάµεις να µην έχουν παραθυράκι να το 

εκµεταλλευτούν; Τι πρέπει να γίνει ώστε, τα αισθανόµενα όντα και πολλοί θεοί στα 

διαφορετικά επίπεδα του Κόσµου, που λειτουργούν µε τις παλαιές αρχές του Φα και τις 

παλαιές αντιλήψεις, να τον βρουν αποδεκτό; Τι θα χρειαστεί για εκείνα τα όντα που έχουν 

επηρεαστεί, ώστε να αισθανθούν καλά σχετικά µε αυτό και να σας επιτρέψουν να περάσετε 

[τη δοκιµασία]; Είναι πραγµατικά δύσκολο. Αλλά ο ∆άσκαλος έχει πει ότι: «Όταν οι µαθητές 

έχουν άφθονες ορθές σκέψεις, ο ∆άσκαλος έχει τη δύναµη να αναστρέψει την κατάσταση». Αν 

οι ορθές σκέψεις σας είναι επαρκώς δυνατές, ποιος θα τολµήσει να κάνει κάτι; Έτσι, εάν είστε 

ορθοί, ο ∆άσκαλος µπορεί να επιλύσει οτιδήποτε. Αλλά αν δεν ενεργείτε ορθά, τι µπορεί να 

κάνει ο ∆άσκαλος; Πέστε µου, εάν εσείς δεν έχετε κάνει τα πράγµατα ορθά και πάλι ο 

∆άσκαλος καθαρίζει αποµακρύνοντας αυτά τα [παλαιάς δύναµης] όντα, θα µπορούσε αυτό να 

είναι αποδεκτό; Αν δεν τα έχετε πάει καλά και κάθε φορά που έχετε δοκιµασίες εξαλείφουµε 

αυτά τα όντα για εσάς, τότε ποιον θα σώζαµε; Αυτό δεν γίνεται.  

 

Αλλά όπως και να έχουν τα πράγµατα, όπως µόλις ανέφερα, παρόλο που αυτές είναι παλαιές 

αρχές, απολύτως εκφυλισµένες και όχι καλές, περιέχονται παρόλα αυτά εντός τους, συνήθεις 

αρχές που οι άνθρωποι στη γη αναφέρουν ως «οικουµενικές αξίες». Στους ουρανούς υπάρχουν 

οικουµενικά πρότυπα για την αξιολόγηση των πραγµάτων που ισχύουν σε όλο τον Κόσµο. Εάν 

[µε βάση αυτά τα πρότυπα], αυτά τα όντα δεν εγκρίνουν κάτι, και τότε ο ∆άσκαλος πηγαίνει 

και τους εξαλείφει, τότε εµείς ποιους σώζουµε; Εκεί έγκειται η δυσκολία. Θα µπορούσα να 

κάνω τα πράγµατα σύµφωνα µε τα δικά µου πρότυπα και τις απαιτήσεις µου, αγνοώντας αυτά 

τα παλαιά πράγµατα, και να τα φέρω όλα εις πέρας µε αυτόν τον τρόπο. Αλλά τότε πιθανότατα 

να µην ήµουν σε θέση να σώσω κανένα ον, καθώς όλοι θα εξαλείφονταν ή θα ανατινάζονταν. 

Έτσι, είναι ακριβώς για να τους σώσουµε που οι µαθητές του Ντάφα υποµένουν αυτά που 

υποµένουν, και είναι από αυτή την άποψη, που οι πορείες των µαθητών του Ντάφα είναι τόσο 

δύσκολες. Όλα τα δεινά που έχουµε συναντήσει είναι έτσι ώστε να µπορέσουµε να σώσουµε 
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αυτά τα όντα. Αν οι µαθητές του Ντάφα καταφέρουν να τους κάνουν να αισθανθούν 

ικανοποιηµένοι, όχι µόνο αυτά τα όντα θα συµφωνήσουν στο: Οι µαθητές του Ντάφα να τα 

καταφέρουν, αλλά επίσης, οι µαθητές του Ντάφα θα είναι σε θέση να τους σώσουν. Όπως κι 

αν βλέπετε τα πράγµατα, αυτό είναι το πώς τα στρώµατα επί στρωµάτων επί στρωµάτων των 

όντων του Κόσµου βλέπουν τα πράγµατα. Κάθε ένα επίπεδο έχει τον Βασιλιά του, και κάθε 

στρώµα έχει τον Άρχοντά του. Οι ζωές σε αυτόν τον ασύγκριτα µεγάλο Κόσµο, όντας απλώς 

αµέτρητα πολλές, είναι τόσες πολλές που ξεπερνά τη φαντασία σας. Και κάθε ένα στρώµα 

τους έχει αυτό το αποτέλεσµα, µε κάθε ένα στρώµα να βλέπει τα πράγµατα µε αυτόν τον 

τρόπο. Τότε για σκεφτείτε το: εάν είναι να τους σώσετε, τι πρέπει να γίνει; Ο ∆άσκαλος θα 

µπορούσε να τους αφανίσει, σίγουρα. Αφότου θα είχαν αφανιστεί και δεν θα είχε µείνει 

τίποτα, θα πηγαίνατε αργότερα από εκείνο το σηµείο χωρίς να σώσετε ούτε ένα ον και να 

επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή στην επόµενη στάση: όποιος διαφωνεί µαζί σας θα έπρεπε να 

εκκαθαριστεί, εσείς θα τα καταφέρνατε, αλλά …ούτε ένα ον δεν θα είχε µείνει. Αν ήταν να το 

κάνουµε αυτό σε όλο το δρόµο µέχρι τέλους, δεν θα έχουµε καταστρέψει τα πάντα τη στιγµή 

που θα τελειώναµε; Έτσι, οι µαθητές του Ντάφα µπορούν να σώσουν αισθανόµενα όντα µόνο 

όταν καταφέρνουν να περπατούν τις πορείες τους σωστά. Και µόνο τότε, ενώ σώζετε 

αισθανόµενα όντα, µπορείτε να τα καταφέρετε. Τόσο δύσκολο είναι. Αυτό είναι που το κάνει 

τόσο δύσκολο το να σώσουµε αισθανόµενα όντα. Μερικοί άνθρωποι που δεν ξέρουν περί τίνος 

πρόκειται ίσως πουν ότι «θέλουµε να σώσουµε αισθανόµενα όντα», αλλά στην 

πραγµατικότητα δεν έχουν ιδέα τι συνεπάγεται η σωτηρία αισθανόµενων όντων.  

 

Όπως κι αν είναι τα πράγµατα, οι µαθητές του Ντάφα έχουν καταφέρει να σώσουν 

αισθανόµενα όντα, και από αυτή την άποψη είστε εξαιρετικοί. Πράγµατι, οι µαθητές του 

Ντάφα τα έχουν καταφέρει από την πρώτη µέρα και έχουν σώσει πάνω από 100 εκατοµµύρια 

ανθρώπους στον κόσµο. Είναι εξαιρετικό. Ο ∆άσκαλος είναι πολύ ευχαριστηµένος. Αυτό που 

πολλοί µαθητές του Ντάφα έχουν επωµιστεί ήταν απλώς τεράστιο, και η πανίσχυρη αρετή 

είναι, επίσης, µεγάλη. Αλλά, γιατί πρέπει να επωµισθείτε τόσα πολλά; Και µερικοί άνθρωποι 

µε ρωτούν γιατί διώκονται τόσο σοβαρά. Ίσως το άτοµο αυτό να υποµένει πράγµατα για 

λογαριασµό των πολλών ζωών πίσω του. Οι ζωές που χρειάζεται να προστατεύσει, και αυτούς 

που χρειάζεται να σώσει, είναι απλά τόσο τεράστια και πολυπληθή. Ίσως αυτό να οφείλεται 

και στα δύο, και στους παράγοντες τους δικούς του, αλλά και στους παράγοντες των όντων 

που θα πρέπει να σώσει. Το ποσό του κάρµα ή ο αριθµός των παραγόντων που επωµίζεται από 

το παρελθόν µπορεί επίσης να είναι πολύ µεγάλο. Μπορεί επίσης να είναι συσσωρευµένα 

παλιά χρέη που δεν µπορεί να επιλύσει καθώς και µακροχρόνιες µνησικακίες που δεν µπορούν 

να αναιρεθούν καθόλου – κάποια από τα οποία µπορούν να διευθετηθούν µόνο µέσω της 

ανταλλαγής της ζωής του. Έτσι, είναι από αυτή την άποψη, που τα πράγµατα είναι τόσο 

εξαιρετικά πολύπλοκα στη δίωξη. Οι παλαιές δυνάµεις έχουν κάνει κάποια πράγµατα, αλλά εν 

µέσω της παρέµβασής τους ο ∆άσκαλος έχει αναστρέψει την κατάσταση εναντίον τους. Όποια 

και αν είναι η περίπτωση, ο ∆άσκαλος έχει τα δικά του κριτήρια, και οι παλαιές δυνάµεις 

πρέπει να πληρώσουν για όλα αυτά που κάνουν.  

 

Έχω µοιραστεί µαζί σας παλιότερα ότι όλα στα Τρία Βασίλεια υπάρχουν για την Επανόρθωση 

του Φα. Αυτό περιλαµβάνει τόσο τα αισθανόµενα όντα που αναγνωρίζουν ότι ο Ντάφα είναι 

καλός όσο και εκείνους που δεν το αναγνωρίζουν. Όλοι γνωρίζουν ότι η Επανόρθωση του Φα 

λαµβάνει χώρα, αλλά κανείς δεν ξέρει ακριβώς πόσο τεράστιο είναι αυτό το εγχείρηµα. Αυτό 

ισχύει ιδιαίτερα µε τους Βασιλείς και τους Άρχοντες – πιστεύουν ότι είναι τεράστιοι, κι όµως 

ακόµη δεν έχουν αντιληφθεί ότι πίσω τους είναι κι άλλα, ακόµα αµέτρητα πολλά σύµπαντα 

που υπάρχουν. Θεωρούν τους εαυτούς τους αξιοσηµείωτους, και λόγω αυτού τολµούν να 

ενεργούν όπως ενεργούν. Να πώς προέρχονται οι τόσο µεγάλες δυσκολίες. Αλλά όπως κι αν 

έχει, οι µαθητές του Ντάφα σώζουν τεράστιες ποσότητες αισθανόµενων όντων και η 

Επανόρθωση του Φα έχει φτάσει στο τέλος. Όλοι έχετε δει ότι, προχωρώντας προς τα εµπρός, 
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το κακό δεν έχει αρκετή δύναµη για να την χρησιµοποιήσει. Σταδιακά το κακό κλίµα που οι 

παλαιές δυνάµεις χρησιµοποιούν για να δοκιµάσουν τους µαθητές του Ντάφα, όπως και το 

περιβάλλον στο οποίο µπορείτε να σώσετε αισθανόµενα όντα κάτω από την κακή πίεση, 

εξαφανίζεται. Αυτό συµβαίνει διότι το κακό είναι πλέον ανεπαρκές για να τα χρησιµοποιήσει. 

Οι παλαιές δυνάµεις πιστεύουν ότι η δύναµή του δεν είναι πλέον επαρκής για να δοκιµάσουν 

τους µαθητές του Ντάφα και τους ανθρώπους του κόσµου, και αυτό που κάνουν δεν θα 

µετρούσε πια [ως δοκιµή των µαθητών του Ντάφα]. Στην περίπτωση αυτή, η χρήση από τον 

∆άσκαλο των παρεµβάσεων των παλαιών δυνάµεων, ενώ οι µαθητές του Ντάφα σώζουν 

αισθανόµενα όντα, επίσης ολοκληρώνεται. Όσοι δεν έχουν σωθεί, που δεν άκουσαν τους 

µαθητές του Ντάφα να διευκρινίζουν την αλήθεια σε αυτούς κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου ή που δεν έχουν καταλάβει ακόµη και αφότου τους έχει ειπωθεί η αλήθεια, θα 

ξεµείνουν από προκαθορισµένες ευκαιρίες. Ό, τι πέρασε, πέρασε. Η επόµενη φάση θα 

ξεκινήσει σύντοµα.  

 

Όποια κι αν είναι η ηµέρα που η ιστορία θα λήξει, αυτή η ηµέρα δεν µπορεί να καθυστερήσει 

ό, τι κι αν γίνει. Μπορούν µόνο να γίνουν αλλαγές σε συγκεκριµένα πράγµατα ή σε ό, τι 

εκτυλίσσεται στη διαδικασία. Πράγµατα που δεν έγιναν καλά θα επηρεάσουν τα πράγµατα 

αργότερα, αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστηµα δεν µπορεί να παραταθεί. Αυτό δεν είναι 

ζήτηµα του αν ο ∆άσκαλος είναι συµπονετικός ή όχι. Η πραγµατικότητα είναι, στο τέλος, ότι, 

αν οτιδήποτε που έχει σωθεί ή έχει ανασχηµατιστεί δεν είναι αυτό που θέλω ή δεν φθάνει το 

πρότυπο µου, τότε θα είναι για το τίποτα, εφόσον θα πρέπει να καταστραφεί. Αυτό το χρονικό 

διάστηµα δεν µπορεί να ξεπεραστεί. Εποµένως, για τα όντα που δεν µπορούν να σωθούν, έτσι 

είναι ακριβώς.  

 

Φυσικά, έχοντας πει τόσα πολλά, οι µαθητές του Ντάφα µπορεί να αισθάνονται ότι υπάρχουν 

πολλά πράγµατα που δεν τα έχουν πάει καλά και ότι µετανιώνουν. Έτσι πρόκειται να είναι τα 

πράγµατα. Στην πραγµατικότητα, ήξερα από την αρχή αυτού του εγχειρήµατος µε τους 

ανθρώπους να έχουν φτάσει σε αυτό το σηµείο και, συν τοις άλλοις, να υπάρχει µια τέτοια 

µαζική παρέµβαση από το κακό, ότι, θα ήταν πραγµατικά δύσκολο για τους µαθητές του 

Ντάφα να διευκρινίσουν την αλήθεια στους ανθρώπους που έχουν εξαπατηθεί από τα 

κατασκευασµένα ψέµατα όταν άρχισε η δίωξη. Μπορούσα να δω εκείνη τη στιγµή ότι ήταν 

ήδη αδύνατο να σωθεί κάθε άτοµο, πολύ λιγότερο να µπορούσαµε να σώσουµε όλα τα 

αισθανόµενα όντα του Κόσµου. Αλλά εµείς ακόµα θα κάνουµε κάθε δυνατή προσπάθεια να 

σώσουµε περισσότερους, να τους σώσουµε γρήγορα, να σπεύσουµε να σώσουµε ακόµα 

περισσότερες ζωές πριν φτάσει η συγκεκριµένη στιγµή.  

 

Έτσι, ενώ είµαστε σε αυτό το θέµα θα πω λίγα περισσότερα για θέµατα καλλιέργειας. Με τα 

πράγµατα που οι µαθητές του Ντάφα πρέπει να κάνουν, υπάρχει µια διαδικασία που 

εξελίσσεται προς τα εµπρός. Όταν αυτό το χρονικό διάστηµα θα έχει περάσει, θα έχει 

τελειώσει. Αν λοιπόν τότε, εκ των υστέρων, διαπιστώσετε ότι δεν έχετε κάνει ορισµένα 

πράγµατα καλά, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να επανορθώσετε. Φυσικά, η καλλιέργεια δεν 

έχει τελειώσει ακόµα και µπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε τα πράγµατα που οι µαθητές του 

Ντάφα πρέπει να κάνουν, και να βεβαιωθείτε ότι τα πάτε καλά µε ό, τι βρίσκεται µπροστά µας. 

Έτσι υπό αυτή την έννοια, υπάρχουν ακόµα πολλές ευκαιρίες µπροστά και χρόνος για να 

κάνετε πράγµατα. Ωστόσο, αν είναι πολλά τα πράγµατα που δεν τα έχετε πάει καλά, τότε 

πραγµατικά θα αποµείνετε να το έχετε µετανιώσει πάρα πολύ. Για παράδειγµα, η οµιλία που 

µόλις ειπώθηκε για το Shen Yun. Επιτρέψτε µου να θέσω τα πράγµατα πιο ξεκάθαρα. Το Shen 

Yun έχει ως στόχο να σώσει αισθανόµενα όντα. Ενώ όλοι το ξέρετε, σας έχει συµβεί: ο 

∆άσκαλος σάς δίνει µια ευκαιρία να συνεργαστείτε και για εκείνους που δεν έχουν κάνει το 

βήµα µπροστά να προχωρήσουν. Καθώς η επιρροή του Shen Yun επεκτείνεται, οι άνθρωποι 

όλοι έχουν φτάσει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι µια υπέρτατη παράσταση. Καµία 
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παράσταση που παρουσιάζεται από ανθρώπους σήµερα δεν µπορεί να συγκριθεί. Φυσικά δεν 

υπάρχει σύγκριση, διότι όπως γνωρίζετε υπάρχουν θεία όντα πάνω στη σκηνή που βοηθούν 

τους καλλιτέχνες και αυτό µπορεί να φέρει τη σωτηρία στους ανθρώπους. Ποιος θα µπορούσε 

να συγκριθεί µε αυτό; Κανείς δεν µπορεί. Και επιπλέον, είναι µαθητές του Ντάφα αυτοί που 

εκτελούν, και οι δεξιότητες των εκτελεστών είναι και από µόνες τους παγκόσµιας κλάσης. 

Αυτό είναι κάτι µε το οποίο κανείς δεν µπορεί να συγκριθεί. Ωστόσο, όπως οι ασκούµενοι σε 

κάθε περιοχή προωθούν το Shen Yun, κάθε φορά που συναντάτε κάτι – δεν είναι ότι δεν 

θέλετε να γίνουν τα πράγµατα, διαφορετικά δεν θα διαφωνούσατε για αυτά – αν και όλοι 

θέλουµε να γίνουν τα πράγµατα, ένα άτοµο θα επιµείνει ότι πρέπει να γίνει µε έναν τρόπο, ενώ 

ένα άλλο άτοµο µε κάποιο άλλο τρόπο, ή ένα άτοµο θα επιµείνει ότι πρέπει να γίνει τώρα, ενώ 

το άλλο να περιµένετε, µε κανέναν να µην υποχωρεί. Αυτές οι έντονες ανθρώπινες νοοτροπίες 

έχουν ως αποτέλεσµα οι άνθρωποι να µην είναι σε θέση να συνεργάζονται. Και κατά τη 

διάρκεια των διαφωνιών που έχετε, οι ανθρώπινες νοοτροπίες µερικών είναι πολύ ισχυρές, µε 

κάποιους ακόµα και να οδηγούνται από αυτές τις προσκολλήσεις να τσακώνονται µε τους 

άλλους. Ακόµα κι αν αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν να το κάνουν µε τον άλλο τρόπο, θα είναι 

πολύ παθητικοί σχετικά µε αυτό.  

 

Θα σας πω, εδώ και χρόνια συνεχώς λέω ότι οι ικανότητες των µαθητών του Ντάφα είναι 

τεράστιες, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν το πιστεύουν επειδή αυτές οι ικανότητες δεν 

επιτρέπονται να ειδωθούν. Υπό την επίδραση των ορθών σκέψεων, τα πάντα γύρω σας, καθώς 

και εσείς οι ίδιοι, θα υποστούν αλλαγές. Ωστόσο, δεν έχετε ποτέ σκεφτεί να το δοκιµάσετε. Οι 

παλαιές δυνάµεις όπως επίσης και η παρέµβαση από τα κακά στοιχεία, εκµεταλλεύονται 

ακριβώς τα κενά στον τρόπο σκέψης σας. Αυτό είναι που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Καθ’ 

όλη τη διάρκεια οι παλαιές δυνάµεις έχουν κατευθύνει σάπια πνεύµατα και τους παράγοντες 

του κακού Κόµµατος να το κάνουν αυτό, έχοντας ως αποτέλεσµα να αποτυγχάνετε στις 

προσπάθειές σας να σώσετε τους ανθρώπους. Το κάνουν αυτό διότι δεν έχουν τη δυνατότητα 

να σας νικήσουν σε απευθείας πάλη. ∆εν έχει σηµασία τι είδους ισχυρή δύναµη 

συγκεντρώνουν, τη στιγµή που θα αρχίσετε να στέλνετε ορθές σκέψεις όλοι θα µετατραπούν 

σε στάχτη, θα καταστραφούν ολοσχερώς και δεν θα µπορούν να κάνουν τίποτα. Αν αυτό το 

είδος πάλης συνεχιζόταν και µετά, η παρέµβαση από τα σάπια πνεύµατα και τους παράγοντες 

του κακού Κόµµατος θα εξαλειφόταν και θα εξαφανιζόταν. Όταν οι µαθητές του Ντάφα είναι 

σε θέση να στείλουν ορθές σκέψεις µε καλή συγκέντρωση και επαρκώς δυνατές ορθές σκέψεις 

– δοκιµάστε το – αν θα µπορούσατε να το κάνετε αυτό σήµερα, τα µισά από όλα τα κακά που 

υπάρχουν τώρα θα εξαφανίζονταν. Είναι ακριβώς επειδή έχετε όλα τα είδη ανθρώπινων 

προσκολλήσεων, καθώς και προβλήµατα συνεργασίας, που αυτό είναι σε θέση να 

εκµεταλλεύεται τα κενά σας, να σας αποτρέπει από το να πετύχετε σε αυτό που πρέπει να 

κάνετε, και να µειώνει τη δύναµή σας καθώς πηγαίνετε να σώσετε αισθανόµενα όντα. Το κακό 

δεν έχει άλλα µέσα στη διάθεσή του. Όταν οι κακοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσµο 

εµφανίζονται να είναι κακοί, και µπορούν να ενεργούν τόσο άγρια, αυτό είναι επειδή 

υπάρχουν κακές οντότητες πίσω τους που τους στηρίζουν. Εξαλείψτε αυτές τις κακές 

οντότητες και το άτοµο αυτό δεν θα είναι σε θέση να συγκεντρώνει αυτή την αγριότητα πια. 

Αν οι µαθητές του Ντάφα µπορούν να κατορθώσουν να συγκεντρώσουν τη δύναµή τους µαζί 

σε µία συντονισµένη προσπάθεια, και ενεργήσουν µε εξαιρετικά δυνατές ορθές σκέψεις, 

σκεφτείτε το, αυτό αληθινά θα ισοδυναµεί µε θεία όντα να είναι παρόντα σε αυτόν τον κόσµο. 

Θα ήταν απλά τροµακτικό για το κακό! 

 

Οι κακοί άνθρωποι ενεργούν µε τον τρόπο που ενεργούν επειδή το κακό τούς στηρίζει από 

πίσω. Ωστόσο, εσείς πάντα βλέπετε πόσο κακό είναι αυτό το άτοµο στην επιφάνεια, πόσο 

κακόβουλο είναι, πόσο κακός είναι αυτός ο αστυνοµικός µε αυτόν ή τον άλλο τρόπο, ή το πώς 

η συµπεριφορά κάποιου είναι απλά τόσο παράλογη. Πάντα επικεντρώνετε το βλέµµα σας στην 

επιφάνεια. Πάντα σας έχω πει ότι αυτό το ανθρώπινο σώµα εδώ, είναι ακριβώς όπως ένα 
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κοµµάτι ρούχο, και ότι αυτό που πραγµατικά ελέγχει ένα άτοµο είναι η ψυχή του – είτε 

πρόκειται για την κύρια ψυχή του είτε την δευτερεύουσα. Και δεν είναι µόνο η ψυχή που 

µπορεί να ελέγξει ένα άτοµο. Υπάρχουν όλα τα είδη ευφυών οντοτήτων που µπορούν επίσης 

να ελέγξουν ένα ανθρώπινο ον. ∆εν είναι τα όντα στην επιφάνεια που κάνουν κακό στους 

µαθητές του Ντάφα. Όταν εστιάσετε στους παράγοντες πίσω από τη σκηνή, ρίξτε άλλη µια 

µατιά στην επιφάνεια και δείτε τι θα συµβεί. Χωρίς παράγοντες να εργάζονται στα 

παρασκήνια, ένας άνθρωπος θα κάνει ό, τι του πείτε. Είστε ένας καλλιεργητής και κάποιος µε 

ικανότητες, και είστε ένα ον που βαδίζει το µονοπάτι προς τη θεότητα. Ενώ αυτό το ον είναι 

ένας συνηθισµένος άνθρωπος, και είναι αδύναµος. Έτσι δεν θα πρέπει πάντα να ρίχνετε το 

βλέµµα σας στο άτοµο που βρίσκεται στην επιφάνεια. Μόνο όταν αντιµετωπίσετε τους 

παράγοντες πίσω από τη σκηνή, θα καταφέρετε να επιλύσετε το πρόβληµα στη ρίζα. Μόνο 

τότε θα προκαλέσετε µια δεδοµένη κατάσταση, ή το εν λόγω άτοµο, να αλλάξει.  

 

Όλοι γνωρίζουµε ότι ήταν δύσκολο παλιότερα, όταν πουλούσατε εισιτήρια [του Shen Yun]. 

Αλλά όσο δύσκολο κι αν ήταν, υπήρχε ακόµα ένα µονοπάτι για εσάς να περπατήσετε. Το 

ζήτηµα ήταν απλά εάν το αναζητούσατε. Κάποιοι πρότειναν ότι θα αρκούσε να στέλνετε µόνο 

ορθές σκέψεις. Αλλά αν ήταν να στέλνετε µόνο ορθές σκέψεις, και να µην κάνετε τίποτα, πώς 

θα µπορούσε αυτό να ονοµαστεί καλλιέργεια; Είναι παρόµοιο µε το πώς µερικοί 

αντιµετωπίζουν την ανάγνωση του βιβλίου. Απλώς διαβάζουν, και δεν κάνουν τα πράγµατα 

που οι µαθητές του Ντάφα πρέπει να κάνουν. Σε αυτή την περίπτωση, υπολογίζεστε ως 

µαθητής του Ντάφα; Αυτό δεν είναι καλλιέργεια του Ντάφα. Αν όλα µπορούσαν να 

τακτοποιηθούν µε την αποστολή ορθών σκέψεων, δεν θα χρειαζόταν καν να το κάνετε – θα 

µπορούσα να οργανώσω µία οµάδα µαθητών του Ντάφα στη Νέα Υόρκη να στέλνει ορθές 

σκέψεις και θα ήταν όλα τακτοποιηµένα, θα είχαν όλα φροντιστεί. Θα πρέπει να συµµετάσχετε 

προσωπικά, να καλλιεργηθείτε, και να βάλετε τα πράγµατα σε δράση. Η σκληρή δουλειά είναι 

κοµµάτι της καλλιέργειάς σας. Θα πρέπει να σκεφτούµε τρόπους να βρούµε τους ανθρώπους 

που είναι προορισµένο να σώσετε. Όλα αυτά είναι πράγµατα που οι µαθητές του Ντάφα πρέπει 

να κάνουν. Κάντε προσπάθειες να συνεργαστείτε καλά µεταξύ σας. Αν ανακαλύψετε ότι 

κάποιος δεν έχει κάνει κάτι καλά, ή αν κατά τη διάρκεια της συζήτησης κατά τις συναντήσεις 

σας, ορισµένα πράγµατα δεν αντιµετωπίζονται καλά ή η ιδέα σας δεν έχει υιοθετηθεί, ωστόσο 

νιώθετε ότι πραγµατικά έτσι είναι το πώς τα πράγµατα θα πρέπει να ρυθµιστούν, και αν 

µπορείτε ήσυχα να καταφέρετε να το δείτε, ότι αυτό το πράγµα πάει καλά, ακόµη κι αν η ιδέα 

σας δεν υιοθετήθηκε, τότε αυτό είναι να είστε ένας µαθητής του Ντάφα.  

 

Όπως γνωρίζετε, το Shen Yun γίνεται όλο και καλύτερο µε το χρόνο και η επίδρασή του 

µεγαλώνει. Φέτος στις ΗΠΑ προς το τέλος των παραστάσεων, κάθε παράσταση που 

ξεκινούσαµε ήταν «sold-out». Τον επόµενο χρόνο τα εισιτήρια θα πρέπει να πουληθούν 

αρκετά εύκολα. Αν πραγµατικά ήταν έτσι τα πράγµατα ώστε µε έναν µόνο γύρο διαφήµισης 

όλοι να έρχονταν, τότε θα σας πω, δεν θα σας ζητούσα να πάτε να πουλήσετε εισιτήρια. 

Μερικοί µπορεί να σκέφτονται: «Ω, φανταστικό! Ένα πράγµα λιγότερο για να ανησυχούµε». 

Αλλά εάν δεν κάνετε τίποτα, µετράει αυτό ως καλλιέργεια; Ο ∆άσκαλος σάς παρότρυνε να 

πάρετε αυτό το δρόµο και σας παρείχε αυτή την ευκαιρία, εσείς όµως ενεργήσατε βάσει 

αυτής; Φυσικά, αν λέτε ότι δεν έχετε εµπλακεί στο Shen Yun, διότι κάνατε άλλα πρότζεκτ, 

τότε δεν υπάρχει τίποτα λάθος µε αυτό. Αυτό είναι σπουδαίο. Εάν ήσασταν πραγµατικά 

επιµελής και αφιερωµένος σε αυτά τα άλλα πρότζεκτ, και κάνατε πολύ καλή δουλειά εκεί, τότε 

αυτό δεν είναι πρόβληµα και είµαι επίσης χαρούµενος ακόµα κι αν δεν έχετε εργαστεί για το 

Shen Yun. Αλλά κάποιοι άνθρωποι πραγµατικά δεν κάνουν πολλά και ό, τι κάνουν, δεν το 

κάνουν καλά. Για να το συνοψίσω, δεν είστε πρόθυµοι να δυσκολέψετε τον εαυτό σας και 

θέλετε να είστε στα εύκολα. Ή µε άλλα λόγια, δεν είστε διατεθειµένοι να κάνετε καλό αυτό το 

οποίο έχετε να κάνετε. Αυτό δεν λειτουργεί, και είναι επικίνδυνο. Για τους µαθητές του Ντάφα 

υπάρχουν τα πρότυπα για τους µαθητές του Ντάφα, και παρόλο που µπορεί να φαίνεστε πως 
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είστε µόνο ένα ανθρώπινο ον που κάνει καλλιέργεια, µερικές φορές όταν οι ορθές σκέψεις σας 

είναι δυνατές, µία πρόταση είναι το µόνο που χρειάζεται και ένα άτοµο µπορεί να σωθεί. Αλλά 

αυτός είναι ένας συνηθισµένος άνθρωπος, και έχει τα πρότυπα για να κερδίσει τη σωτηρία. Θα 

πάει στον τόπο όπου έχει σωθεί. Εσείς, από την άλλη πλευρά, έχετε πρότυπα που ισχύουν για 

εσάς.  

 

Ένα άλλο πράγµα είναι, καθώς είµαστε τώρα στο τελευταίο στάδιο, ότι πολλοί µαθητές είναι 

πλέον σε θέση να έχουν πρόσβαση ή να βλέπουν άλλες διαστάσεις – µε µερικούς ακόµη και να 

βλέπουν σκηνές από το τι κάνουν στην Επανόρθωση του Φα. ∆εν υπάρχει τίποτα εγγενώς 

αφύσικο σχετικά µε αυτό. Οι περιστάσεις του κάθε ατόµου είναι διαφορετικές και οι 

καταστάσεις που κάθε άτοµο περνάει στην Επανόρθωση του Φα είναι διαφορετικές, έτσι 

υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που µπορούν να δουν τα πράγµατα. Αυτό που θέλω να σας 

υπενθυµίσω είναι, υπήρχαν κάποιοι τέτοιοι µαθητές παλιότερα που δεν µπορούσαν να 

συµπεριφερθούν καλά και καταστράφηκαν. Αφότου δείτε κάτι, µην αφήνετε το ανθρώπινο 

σκεπτικό να εκθρέψει προσκολλήσεις και όλα τα είδη των εξηµµένων σκέψεων, και µετά να 

καταστραφείτε. Υπάρχουν ήδη διδάγµατα να αντληθούν σε αυτές τις γραµµές. Αυτό είναι κάτι 

που πρέπει να προσέξετε.  

 

Ανέκαθεν έλεγα ότι το πεδίο του Κόσµου για το οποίο ένας µαθητής του Ντάφα είναι 

υπεύθυνος είναι µεγάλο. Μπορεί να είστε ο Βασιλιάς ενός σύµπαντος, ή ακόµα ένας 

Αφυπνισµένος από ένα πάρα πολύ υψηλότερο επίπεδο, έτσι λοιπόν σκεφτείτε το: Πόσο µεγάλο 

είναι ένα τέτοιο σύµπαν; Ο Σακιαµούνι είπε ότι µέσα σε έναν κόκκο άµµου υπάρχουν τρεις 

χιλιάδες χιλιόκοσµοι. Τότε στην άµµο αυτής της άµµου δεν υπάρχουν άλλες τρεις χιλιάδες 

χιλιόκοσµοι; Τότε σε αυτούς τους κόσµους δεν υπάρχει πάλι άµµος; Τότε, στην άµµο των 

χιλιόκοσµων αυτής της άµµου υπάρχει επίσης άµµος, και δεν υπάρχουν ποτάµια, λίµνες και 

θάλασσες; Και σε εκείνη την άµµο δεν υπάρχουν και πάλι τρεις χιλιάδες χιλιόκοσµοι; ∆εν 

υπάρχουν επίσης θάλασσες στους τρεις χιλιάδες χιλιόκοσµους µέσα στην άµµο; Και ακόµα 

περισσότερη άµµος; Και σε αυτή την άµµο δεν υπάρχουν πάλι τρεις χιλιάδες 

χιλιόκοσµοι; Στον Κόσµο, η δοµή του ανθρώπινου σώµατος θεωρείται µεγάλη, επειδή το 

ανθρώπινο σώµα αποτελείται από χονδρά σωµατίδια. Φυσικά, υπάρχουν πολλά πράγµατα 

µεγαλύτερα από τον άνθρωπο. Έτσι, αν αυτή είναι η περίπτωση, τότε εκτεινόµενοι από αυτό 

που είναι το µεγαλύτερο στον Κόσµο έως αυτό που είναι το µικρότερο, ένας κόκκος άµµου 

έχει πάρα πολλούς κόσµους µέσα του. Στην πραγµατικότητα και ο αέρας αποτελείται από 

σωµατίδια – και τα σωµατίδιά του µε τη σειρά τους αποτελούνται από ύλη που είναι ακόµα πιο 

µικροσκοπική. Αυτή η µικροσκοπική ύλη σίγουρα δεν είναι καθόλου σαν το χώµα και τις 

πέτρες που τα µάτια του ανθρώπου αντιλαµβάνονται εδώ. Σίγουρα προσλαµβάνει την 

κατάσταση ύλης στη διάστασή της. Έτσι, και ο αέρας, επίσης, αποτελείται από µοριακά 

σωµατίδια, τα µόρια µε τη σειρά τους αποτελούνται από άτοµα, και τα άτοµα αποτελούνται 

από ακόµη πιο µικροσκοπικά σωµατίδια. Όπως συνεχίζουµε προς τα κάτω µέσα στον 

µικρόκοσµο κατ’ αυτόν τον τρόπο, ακόµα και σε πολύ υψηλούς θεούς φαίνεται να συνεχίζεται 

επ’ άπειρον. Τότε, πόσα σωµατίδια αποτελούν τον αέρα; Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι 

αερίων που συνθέτουν τον αέρα. Έτσι, στην πραγµατικότητα, µέσα σε πράγµατα που είναι 

ανεπαίσθητα στον άνθρωπο περιέχονται πάρα πολλά στοιχεία. ∆εν θα συµφωνούσατε ότι η 

γνώση που κατέχεται από τις σηµερινές επιστήµες είναι απλώς εξαιρετικά ρηχή; 

 

Είναι ανθρώπινη αντίληψη ότι όπου ένα άτοµο µπορεί να πατήσει το πόδι του στη Γη, αυτό 

είναι το έδαφος, και ένας ανοιχτός χώρος που ένα άτοµο δεν µπορεί να σταθεί δεν είναι το 

έδαφος. Όµως οι θεοί δεν το βλέπουν έτσι. Για αυτούς, όλα όσα αποτελούνται από µόρια είναι 

έδαφος ή είναι χώµα. Αν οι θεοί πάνω αποτελούνται από άτοµα ή ατοµικούς πυρήνες, τότε 

αυτό το επίπεδο σωµατιδίων επίσης διαπερνά όλες τις περιοχές του Κόσµου. Θεοί και 

άνθρωποι εξετάζουν τα πράγµατα διαφορετικά, και οι έννοιές τους είναι διαφορετικές. Τα 
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ανθρώπινα µάτια αποτελούνται από µόρια και µπορούν να δουν µόνο αυτά τα µικρά, λίγα 

πράγµατα. Είναι τελείως διαφορετικά για έναν θεό. Στην περιοχή του, είναι παντοδύναµος, και 

µπορεί να δει οτιδήποτε. Αυτό το σύµπαν είναι τόσο αχανές. Πόσα όντα υπάρχουν, 

πηγαίνοντας από τον µακρόκοσµο στον µικρόκοσµο; Και πόσα σωµατίδια συνθέτουν κάθε 

ον; Μέσα σε κάθε σωµατίδιο υπάρχουν κόσµοι, και εκείνο ολόκληρο το επίπεδο αποτελείται 

από απλώς αµέτρητα σύµπαντα. Και πόσοι κόσµοι θεών υπάρχουν εκεί µέσα; Πόσο µακριά 

είναι η ιστορία του κάθε ενός τέτοιου θεϊκού κόσµου; Πόσες ιστορίες ζωών µπορούν να 

βρεθούν εκεί; Όταν κοιτάζω κάθε ον, είναι σαν να διαβάζω µια βιογραφία ή ένα ιστορικό 

µυθιστόρηµα, µε κάθε ζωή που περιέχεται µέσα σε αυτό, και όλο αυτό ακόµα να εκτυλίσσεται, 

ζωντανό και ζωηρό. Οι ζωές στον ευρύτερο Κόσµο είναι απλώς τόσο αµέτρητα πολλές και 

εµφανίζονται σε τόσα πολλά διαφορετικά µεγέθη, µε κάθε άτοµο, κάθε θεό, και κάθε ον να 

έχει τη δική του ιστορία, σαν ένα αφήγηµα. Η πορεία της ζωής είναι, για κάθε άτοµο, ακριβώς 

όπως ένας τόµος ιστορίας. Τότε, απλώς σκεφτείτε πόσο εκπληκτικά πλούσιος και πολύπλοκος 

είναι αυτός ο Κόσµος. Είναι δύσκολο να πούµε, το από πού τα πράγµατα που βλέπετε και 

συναντάτε στην καλλιέργεια προέρχονται, αλλά όταν εµφανίζονται µπροστά στα µάτια σας, ή 

όταν καταφέρετε να συναντήσετε ένα από αυτά τα πράγµατα, όσο µικροσκοπικό κι αν είναι, η 

εµφάνισή του θα είναι, παρόλα αυτά, όπως θα ήταν σε ένα τεράστιο σύµπαν. Αυτό συµβαίνει 

διότι για να µπείτε στο εν λόγω βασίλειο, για να είστε προσωπικά εκεί, θα πρέπει να έχετε 

προσλάβει το ίδιο µέγεθος όπως τα όντα εκεί, και τότε θα διαπιστώσετε ότι εκείνος ο κόσµος 

είναι ασύγκριτα αχανής. Η κατάσταση του µυαλού σας, εν τω µεταξύ, θα ευθυγραµµιστεί µε 

τον τρόπο σκέψης εκείνου του κόσµου. Αυτό ισχύει για την είσοδο σε κάθε περιβάλλον: θα 

βλέπετε εκείνο τον κόσµο κατά τρόπο σύµφωνο µε εκείνη τη διάσταση. Μερικοί άνθρωποι 

έχουν ακόµη δει έναν µικροσκοπικό κόσµο τόσο µικρό που µοιάζει σαν τίποτα να µην 

µπορούσε ενδεχοµένως να είναι µικρότερο, κι όµως σε αυτό το µικρό µέρος, όταν, µετριέται 

µε τις έννοιες του µεγάλου και του µικρού που οι άνθρωποι έχουν, δεν θα φαίνεται να διαφέρει 

από µια µεγάλη διάσταση ή ένα ον µεγαλύτερης µορφής – είτε από την άποψη τού πώς οι θεοί 

ή τα όντα [σε εκείνο το µικροσκοπικό βασίλειο] εκδηλώνονται είτε το πώς το θαυµαστό 

φανερώνεται εκεί. Τα αισθανόµενα όντα είναι ίσα. ∆εν είναι το φυσικό τους µέγεθος. Αλλά 

ακριβώς το ίδιο, [βλέποντάς τους] θα πυροδοτήσει την προσκόλλησή σας του ενθουσιασµού. 

Θα σκεφτείτε: «Ω, αυτό είναι πραγµατικά εκπληκτικό!» Αλλά η αλήθεια είναι η εξής: στο 

τεράστιο Κοσµικό σώµα του σύµπαντος, τέτοια πράγµατα είναι πραγµατικά εξαιρετικά 

ασήµαντα για να αναφερθούν. Έχετε καταλάβει τι προσπαθώ να εξηγήσω; (Χειροκροτήµατα) 

 

Το οποίο σηµαίνει ότι, αυτός ο Κόσµος είναι απλώς τόσο τεράστιος και τα αισθανόµενα όντα 

τόσα πολλά, αµέτρητα πολλά – υπάρχουν σε όλα τα µεγέθη. Σε όποια κατάσταση ύπαρξης 

µπαίνετε, θα εξετάζετε τα ζητήµατα ή θα βλέπετε τα όντα εκεί κατά τρόπο σύµφωνο µε αυτή 

την κατάσταση ύπαρξης. Επιπλέον, για λόγους που οφείλονται στην καλλιέργεια, και εσείς θα 

γινόσασταν θεία όντα εκεί – ίσως ακόµα πιο θεία και ισχυρά από εκείνα τα όντα. Ωστόσο, 

ακόµα έχετε ένα ανθρώπινο σώµα, έτσι αν χαλαρώσετε την επιφυλακή σας οι ανθρώπινες 

προσκολλήσεις σας θα διογκωθούν: «Πω πω! είµαι τόσο καταπληκτικός!» Τότε, όταν 

επιστρέψετε σε αυτή την αποκαλούµενη «πραγµατικότητα» των ανθρώπων, θα σκέφτεστε: 

«Πω πω! είµαι πραγµατικά ξεχωριστός!» Πράγµατι, έχουν υπάρξει πολλοί άνθρωποι που τα 

µυαλά τους άρχισαν να κλονίζονται όταν έβλεπαν κάτι λίγο, κάποιο κοµµάτι, ή κάτι που 

συνέβαινε στο σύµπαν. Πίσω τότε όταν δίδασκα τον Φα, µερικοί άνθρωποι αντιλαµβάνονταν 

ορισµένες πληροφορίες από την προγενέστερη αρχαιότητα, και νόµιζαν ότι έµοιαζαν µε Φο. 

Τότε θα θεωρούσαν τους εαυτούς τους Φο, και θα συνεπαίρνονταν από αυτό. Επίσης θα 

σταµατούσαν να παρακολουθούν τα µαθήµατα µας. Κατά τις πρώτες ηµέρες θα πήγαιναν 

παντού δηλώνοντας ότι ήταν Φο και ότι δεν χρειάζεται να καλλιεργηθούν. ∆εν ήταν καν σε 

θέση να καλλιεργηθούν, καθώς αυτή η ανθρώπινη προσκόλληση είχε πραγµατικά διογκωθεί. 

Αν στην καλλιέργεια δεν ξεφορτωθείτε την ανθρώπινη σκέψη σας, οτιδήποτε θα µπορούσε να 

χρησιµεύσει για να πυροδοτήσει τις προσκολλήσεις σας ή να ενεργήσει ως εµπόδιο στην 



12 

καλλιέργειά σας. Μην αφήνετε τυχόν προσκολλήσεις να αναπτυχθούν. Όπως ο ∆άσκαλος έχει 

πει, δεν υπάρχει κανένας τρόπος που θα µπορούσατε ενδεχοµένως να δείτε την αλήθεια, την 

πλήρη εικόνα του σύµπαντος, διότι ακόµη και θεία όντα χαµηλοτέρων επιπέδων δεν µπορούν 

να την δουν, πολύ λιγότερο εσείς που είστε φορτωµένοι µε ένα ανθρώπινο σώµα. Παρά το 

οτιδήποτε, µπορεί τα όντα σε αυτά τα βασίλεια, να πουν, για το πόσο εξαιρετικοί είστε, πριν 

από την Ολοκλήρωση δεν είστε κανένας. Ίσως πολύ παλιά να ήσασταν εκεί ένα ον ή κάποτε 

να ήσασταν ο Βασιλιάς τους, αλλά αυτό είναι όλο, διότι τώρα είστε ανθρώπινο ον και δεν 

µπορείτε να πάτε πίσω. Κανείς δεν µπορεί να επιστρέψει πριν να ολοκληρώσει όλη τη 

διαδικασία της καλλιέργειας ή εάν η καλλιέργειά του αποτύχει. Έτσι, σε κάθε περίπτωση δεν 

πρέπει να προσκολλάσθε µε οποιοδήποτε τρόπο. Με δυνατές ορθές σκέψεις και µια ήρεµη 

καρδιά, κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε. Ο Κόσµος είναι απλώς τόσο τεράστιος.  

 

Παρά το γεγονός ότι ορισµένες λέξεις είναι στην άκρη της γλώσσας µου, δεν προτίθεµαι να τις 

πω. Αυτό συµβαίνει διότι ανησυχώ µήπως κάνουν τα µυαλά σας να τρέχουν, και µετά να 

ρωτάτε γιατί αυτό και γιατί εκείνο, πιθανολογώντας ακόµη περισσότερο. Θα πυροδοτούσαν 

ορισµένες προσκολλήσεις. Αλλά ο ∆άσκαλος θα σας πει, ο Κόσµος µας – δηλαδή, αυτός που 

σχετίζεται µε τις ζωές µας – αυτός ο ασύγκριτα τεράστιος Κόσµος είναι κάτι που τελείωσα τον 

χειρισµό του εδώ και πολύ καιρό. [Τα µέρη] του ∆ασκάλου που ήταν σε υψηλότερα επίπεδα 

έχουν ήδη επιστρέψει στις δικαιωµατικές θέσεις τους. Ο Κόσµος µας είναι ήδη όµορφος πέρα 

από κάθε σύγκριση. Όταν ολοκλήρωσα όλο αυτό, ήθελα να προχωρήσω στο επόµενο βήµα, 

αλλά βρήκα ότι η ανθρώπινη διάσταση, που είναι η επιφάνεια του Κόσµου, δεν µπορούσε 

ακόµα να απελευθερωθεί. Και γιατί συµβαίνει αυτό; Αυτός ο Κόσµος είναι τόσο απόλυτα 

συµπαγής που είναι απλώς αδιανόητο. Οι ζωές του είναι τόσες πολλές που ακόµη και αυτές 

µίας µικρής έκτασης είναι πάρα πολλές για να µετρηθούν, ενώ τα τεράστια Κοσµικά σώµατά 

του είναι απλώς πέρα από κάθε περιγραφή. Έτσι, τις τελευταίες φορές που δίδασκα τον Φα, 

ποτέ δεν µίλησα για το πόσο µεγάλος είναι ο Κόσµος, καθώς όσο πιο πρόσφατα το κάνω, τόσο 

µεγαλύτερος είναι, και αψηφά τις ικανότητες της ανθρώπινης σκέψης ή της γλώσσας να 

περιγράψει. Καθώς η Επανόρθωση του Φα φθάνει στο τελικό σηµείο ανακάλυψα ότι τα όντα 

άλλων Κοσµικών σωµάτων που δεν έχουν καµία σχέση µε οτιδήποτε στον Κόσµο µας 

συνειδητοποίησαν πόσο καλά ο Κόσµος µας είχε καταλήξει µετά από ό, τι έγινε, τέτοιος ώστε 

ήταν τώρα σαν ένα αστραφτερό κόσµηµα στον Κόσµο, σαν ένα διαµάντι. Όλοι το είδαν ως 

κάτι καλό και ευχήθηκαν για αυτόν τον Φα. Όλοι ήθελαν να αποκτήσουν αυτόν τον Φα. 

(Χειροκροτήµατα) 

 

Παλαιότερα σας εξήγησα την έννοια του σύµπαντος, και πώς οι πολλαπλοί Γαλαξίες 

συνθέτουν µία έκτασή του. Αυτή η έκταση είναι που ονοµάζουµε µικρό σύµπαν. Χρειάζονται 

εκατοντάδες εκατοµµύρια σύµπαντα όπως αυτό, για να αποτελέσουν ένα δευτέρου στρώµατος 

σύµπαν. Όσο για το πόσο τεράστιος είναι ο Κόσµος σε τελική ανάλυση, ας υποθέσουµε ότι 

έχουµε ένα τεράστιο σύµπαν που αποτελείται από ένα τρισεκατοµµύριο στρώµατα να είναι µία 

περιοχή, και µετά οµαδοποιήσουµε ένα τρισεκατοµµύριο από αυτές τις ενός τρισεκατοµµυρίου 

στρωµάτων περιοχές µαζί, θα µπορούσαµε τότε να ονοµάσουµε αυτό το ένα τρισεκατοµµύριο 

τρισεκατοµµυρίων στρωµάτων περιοχές ένα σωµατίδιο του αέρα. Τέτοια σωµατίδια 

διαπερνούν την αίθουσα εδώ. Παρόλο ότι αυτό ισοδυναµεί µε έναν τεράστιο αριθµό από 

σύµπαντα, αυτό ακόµα δεν είναι τίποτα παρά ένα µικρό, ασήµαντο σωµατίδιο σε µία µόνο 

διάσταση του σύµπαντος. Όταν έφτασα στο τέλος, ενώ έκανα την Επανόρθωση του Φα, είδα 

ότι η µορφή των όντων δεν ήταν κάτι που τα όντα κάτω θα ήταν σε θέση να καταλάβουν πια. 

Όπως οι αρχές του Φα ανέβαιναν, απλά δεν θα υπήρχε κανένας τρόπος για τους θεούς σε 

χαµηλότερα επίπεδα να τις κατανοήσουν. Όταν έφτασα σε αυτό το βασίλειο και την 

κατάστασή του, ανακάλυψα τελικά ότι και αυτό επίσης δεν ήταν πάρα ένα σωµατίδιο σκόνης 

στον Κόσµο.  
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Ξέρω πολύ καλά ότι τα όντα, σε οποιοδήποτε βασίλειο κι αν είναι, είναι το ίδιο: το κάθε ένα 

εκτιµά πόσο όµορφη είναι η ζωή. Τα Τρία Βασίλεια είναι µία εξαίρεση, φυσικά. Ως µαθητές 

του Ντάφα, εάν µπορέσετε να εκπληρώσετε τις αποστολές σας. Εάν µπορέσετε, σε 

οποιοδήποτε βασίλειο είστε στην καλλιέργειά σας, να σώσετε τα όντα που πρέπει να σώσετε. 

Εάν µπορέσετε να απελευθερώσετε τα όντα που πρέπει να γλυτώσετε από εδώ µεταξύ των 

ανθρώπων. Και εάν µπορέσετε να εκπληρώσετε τις ευθύνες ενός µαθητή του Ντάφα, τότε, 

κατά την επιστροφή σας, θα έχετε την εµπειρία απερίγραπτης τιµής και την αίσθηση του 

τεράστιου µεγαλείου του Κοσµικού σας χώρου. Με όλα αυτά, ένας θεός δεν θα έχει καθόλου 

κάτι σαν την αίσθηση µιας ανικανοποίητης επιθυµίας που ένας άνθρωπος µπορεί να έχει. Οι 

θεοί δεν έχουν την ανθρώπινη κατάσταση ύπαρξης. Ένας θεός, ανεξάρτητα σε ποιο βασίλειο 

είναι, στην πραγµατικότητα δεν θα ήταν ευτυχής εάν προσφερόσασταν να τον αλλάξετε σε ένα 

υψηλότερο βασίλειο. Θα θεωρούσε ότι εκείνο το µέρος δεν έχει καµία σχέση µαζί του. ∆εν θα 

σκεφτόταν µε ανθρώπινο τρόπο. Το τεράστιο Κοσµικό σώµα, τεράστιο πέρα από κάθε 

φαντασία, που περιέγραφα, ήταν µόνο για να σας δώσω µία αίσθηση για το τεράστιο µέγεθός 

του. Μην παρασυρθείτε σκεφτόµενοι για αυτό, καθώς αυτό δεν θα κάνει κανένα καλό. Είναι 

απλώς υπερβολικά τεράστιο.  

 

Πολλές φορές σκέφτοµαι ότι, ενώ ένα ον από µόνο του µπορεί να φαίνεται αρκετά τετριµµένο, 

το καθένα έχει τη δική του ιστορία ζωής. Μερικές είναι σοβαρές και ταραγµένες, µερικές είναι 

σύνθετες και γεµάτες ανατροπές και στροφές, µερικές είναι χαρούµενες, µερικές είναι 

επώδυνες, και µερικές είναι συµπονετικές ή µε καλοσύνη, η καθεµία έχοντας τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά τής εν λόγω ύπαρξης. Πραγµατικά νοιάζοµαι για αυτές. Όµως, τέτοιες 

χαµηλότερες ζωές δεν εκτιµούνται από τους Βασιλείς ή και από ακόµα µεγαλύτερους Θεούς 

των διαφορετικών επιπέδων του Κόσµου. Αυτό είναι κάτι που καθορίζεται από την κατάσταση 

της ύπαρξής τους. Αυτοί βλέπουν µόνο το συνολικό πρότυπο ως σηµαντικό. Ένα 

συγκεκριµένο ον ή οµάδες όντων σε µεγαλύτερες εκτάσεις δεν υπολογίζονται τόσο πολύ για 

αυτούς, διότι [αυτοί οι θεοί] είναι απλώς πολύ µεγάλοι. Σε αυτό το σηµείο έχω τελειώσει όλη 

την Επανόρθωση του Φα, έχουν όλα ολοκληρωθεί, και τα άλλα Κοσµικά σώµατα θα 

ακολουθήσουν τα ίδια βήµατα. Ωστόσο, ο συνολικός χρόνος της Επανόρθωσης του Φα δεν 

µπορεί να παραταθεί. Θα τελειώσει όποτε ήταν κανονισµένο να τελειώσει.  

 

Λίγο νωρίτερα, µερικοί µαθητές του Ντάφα δεν είχαν ακόµη προχωρήσει µπροστά, έτσι 

έπρεπε να περιµένουµε και να κάνουµε το καλύτερο δυνατό για να τους έχουµε να 

προχωρήσουν. Αλλά ο χρόνος για αυτό εξαντλείται. Όταν είδα µαθητές που βγήκαν από την 

Κίνα, τους παρότρυνα να πουν στους µαθητές που δεν προχώρησαν µπροστά να το κάνουν 

γρήγορα – να βρουν γρήγορα αυτούς τους χαµένους µαθητές και να τους εξηγήσουν τα 

γεγονότα, διότι διαφορετικά αυτό που αντιµετωπίζουν θα είναι το πιο τραγικό τέλος. Η 

καλλιέργεια δεν είναι ασήµαντο θέµα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα έτσι για τους µαθητές του 

Ντάφα, οι οποίοι επωµίζονται τόσο µεγάλες ιστορικές αποστολές. ∆εµένο µε αυτή την 

αποστολή είναι η επιβίωση, η ζωή ή ο θάνατος, αµέτρητων όντων. ∆εν θα το αποκαλούσατε 

αυτό κάτι σηµαντικό; Είναι ένα τεράστιο πράγµα. Εδώ σε αυτόν τον κόσµο, στην επιφάνεια, 

είναι απλώς διευκρίνιση της αλήθειας και να σταµατήσει η δίωξη του κακού. Και όταν δεν 

χειρίζεστε τα πράγµατα καλά, µετράτε αυτά τα πράγµατα µε την ανθρώπινη σκέψη. Ωστόσο, 

τα πράγµατα εδώ σε αυτόν τον κόσµο είναι ψευδαίσθηση, και ο τρόπος µε τον οποίο κάποιος 

καλλιεργείται είναι να καλλιεργηθεί ακριβώς εν µέσω πίστης και αµφιβολίας. Εάν µπορείτε να 

βλέπετε τον εαυτό σας ως καλλιεργητή και πραγµατικά, σταθερά, µε δυνατές ορθές σκέψεις 

χειρίζεστε τα πράγµατά σας, τότε αυτό από µόνο του είναι πραγµατικά εξαιρετικό. Αυτό είναι 

κάτι που υπαγορεύεται από τον τρόπο του κόσµου, και έτσι τα πράγµατα δεν θα µετρούσαν αν 

µπορούσατε να τα κάνετε ακριβώς µε τον τρόπο που θα τα έκανε ένα θεϊκό ον. Εάν αυτό 

επιτρεπόταν, θα µπορούσαµε απλά να έχουµε αυτούς τους γήινους αθάνατους να βγουν απ’ τα 

βουνά και να κάνουν τα πράγµατα. Ή θα µπορούσαµε απλά να έχουµε το γκονγκ των µαθητών 
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του Ντάφα ξεκλείδωτο από την πρώτη αρχή και σε µια στιγµή τα πράγµατα θα γίνονταν. Αλλά 

δεν λειτουργεί µε αυτόν τον τρόπο, και ούτε θα µετρούσε. Εµείς σώζουµε ανθρώπους εν µέσω 

της ψευδαίσθησης. Η ανθρώπινη κοινωνία είναι απλώς ένας ψευδαισθητικός τόπος, έτσι 

πρέπει να σώσουµε τους ανθρώπους µε τρόπο που αρµόζει στην ανθρώπινη κοινωνία. Όταν 

δηµιουργήθηκε, έγινε σκόπιµα µε αυτόν τον τρόπο.  

 

Με όλα αυτά που ο ∆άσκαλος έχει πει, δεν είµαι σίγουρος: Έχετε κατανοήσει τα πάντα; 

(Καταφατικό χειροκρότηµα) Πραγµατικά κάποια πράγµατα δεν είναι όπως τα έχουν φανταστεί 

οι άνθρωποι. Ένα µέρος της συκοφαντίας από το κακό ήταν: «Εάν ο ∆άσκαλός σας είναι τόσο 

δυνατός, πώς και δεν κάνει τα πράγµατα µε αυτόν και µε αυτόν τον τρόπο;» Θα µπορούσα. 

Αλλά δεν το κάνω. Έχω έρθει για να σώσω αισθανόµενα όντα, και ανεξάρτητα από το πόσο 

κακό µπορεί να είναι ένα ον, εγώ θα του δώσω µια ευκαιρία. Μπορεί να έχετε γίνει κακοί και 

να τολµήσατε να πείτε τέτοια πράγµατα, αλλά αυτό είναι λόγω της ηθικής κατάπτωσης του 

κόσµου, καθώς και κακών παραγόντων που εργάζονταν στα παρασκήνια. Σας νοιάζοµαι ως ον, 

και αισθάνοµαι συµπόνια για εσάς. Θέλω να σας δώσω µια ευκαιρία. ∆εν θέλω να σας 

εγκαταλείψω. Αλλά, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, αυτό είναι σίγουρα που θα κάνω. Στην 

πραγµατικότητα θα είναι και θεία όντα, που θα το κάνουν επίσης. Όταν θα βλέπουν τόσο κακό 

δεν θα είναι σε θέση να κρατηθούν µακριά, και δεν θα είναι απαραίτητο για µένα να το κάνω.  

 

Ο ∆άσκαλος είναι πραγµατικά ικανοποιηµένος µε την πορεία που οι µαθητές του Ντάφα έχουν 

βαδίσει αυτά τα χρόνια. Φυσικά, αυτοί που δεν την έχουν βαδίσει καλά ή που δεν έχουν 

προχωρήσει ακόµα εµπρός δεν µπορούν να αποκαλούνται µαθητές του Ντάφα σε αυτό το 

σηµείο. Αυτοί που έχουν ξεπεράσει τις δυσκολίες, και κατάφεραν να αναλάβουν δράση, είναι 

πραγµατικά εξαιρετικοί. Με αυτό, έχουν αναιρέσει την παρέµβαση των παλαιών δυνάµεων. 

∆εν υπέκυψαν στο κακό, ούτε εξέπεσαν από αυτήν την άνευ προηγουµένου, σοβαρή δίωξη 

των µαθητών του Ντάφα που υποτίθεται ότι τους «εξετάζει», αλλά αντ’ αυτού χρησίµευσε για 

να ατσαλώσει τέτοιους µαθητές του Ντάφα. Είτε είναι οι δυσκολίες, είτε η δίωξη του κακού, ό, 

τι κι αν ήταν, έχετε περάσει µέσα από αυτό, πραγµατικά το έχετε ξεπεράσει. Αυτό που 

απέµεινε [από το κακό] δεν είναι πλέον αρκετό ώστε να συγκροτήσει κάτι που θα µπορούσε να 

βλάψει τους µαθητές του Ντάφα ως σύνολο. Μπορεί απλώς να εξυπηρετήσει δήθεν να 

«δοκιµάσει» όσους δεν έχουν περπατήσει την πορεία καλά ή να δοκιµάσει ορισµένες 

τοποθεσίες. Όταν το κακό βλέπει ανθρώπινη σκέψη [στους µαθητές του Ντάφα], µαζεύεται 

πάνω σε αυτό για να κάνει κακά πράγµατα, διότι οι παλαιές δυνάµεις πιστεύουν ότι έτσι είναι 

το πώς τα πράγµατα πρέπει να γίνουν. Ενώ σώζουµε αισθανόµενα όντα, θα πρέπει ακόµα να 

αναιρούµε όλη αυτή την παρέµβαση από τις παλαιές δυνάµεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια, έτσι 

είναι το πώς έχουµε καταφέρει να το ξεπεράσουµε. Οι µαθητές του Ντάφα καταφέρνουν να 

πετύχουν για τον εαυτό τους, ενώ αναιρούν τη δίωξη και σώζουν αισθανόµενα όντα, και 

περπατούν καλά το τελικό σκέλος του ταξιδιού τους.  

 

Θα σας πω: εκτιµήστε το µονοπάτι που έχετε διανύσει και ό, τι έχετε κάνει, εκτιµήστε όλο τον 

χρόνο που έχετε περάσει επικυρώνοντας του Φα. Αυτό που έχει περάσει δεν θα γυρίσει ποτέ. 

Αν κάποιος ήταν να προσπαθήσει να δηµιουργήσει ξανά ένα κλίµα τροµοκρατίας για να 

ατσαλώσει µέσα σε αυτό µαθητές του Ντάφα, αυτό δεν είναι πλέον δυνατόν, διότι δεν υπάρχει 

τόσο πολύ κακό που έχει µείνει. Καθώς η Επανόρθωση του Φα πιέζει προς τα εµπρός, επίπεδο 

µετά το επίπεδο, ασταµάτητα και σε µεγάλη κλίµακα, εξαλείφει τα κακά στοιχεία, και ο νέος 

Κόσµος κινείται συνεχώς µπροστά στον σχηµατισµό του. Οι µαθητές του Ντάφα που τα έχουν 

πάει καλά εξαλείφουν το κακό σε µεγάλη κλίµακα σε ολόκληρη την [Κοσµική] έκταση και την 

περιοχή για την οποία είναι υπεύθυνοι. Έτσι, αν κάποιος ήθελε εκείνα τα κακά στοιχεία να 

παίξουν κάποιο σηµαντικό ρόλο, αυτό δεν είναι πλέον δυνατό.  
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Όπως ξέρετε, όλοι σήµερα στην κινεζική κοινωνία καταριούνται το κακό Κόµµα. Ξέρετε γιατί 

συµβαίνει αυτό. Όσοι από εµάς είναι µεγαλύτεροι θυµούνται πώς στο παρελθόν κανείς δεν 

τολµούσε να επικρίνει το κακό Κόµµα. Αλλά τώρα όλοι το κάνουν, διότι τώρα δεν υπάρχουν 

σχεδόν καθόλου κακοί παράγοντες του κακού Κόµµατος που να έχουν αποµείνει. Όταν 

πρωτοξεκίνησε η δίωξη, η πυκνότητα µε την οποία κάλυψαν τα πάντα ήταν πολύ µεγάλη. 

Παρακολουθούσαν τους ανθρώπους και ακόµη και τους εξαγόραζαν, έτσι ποιος θα τολµούσε 

να πει ότι το κακόβουλο Κόµµα ήταν κακό; Μπορεί να ήσουν στο µπάνιο µε την πόρτα 

κλειστή και ακόµα δεν τολµούσες να ψιθυρίσεις ούτε καν ένα παράπονο για το κακό Κόµµα, 

ακόµα και τότε φοβόσουν. Ήταν αυτά τα κακά στοιχεία που εργάζονταν. Αλλά µε αυτά τα 

κακά στοιχεία να έχουν σήµερα εξαλειφθεί σε τόσο µεγάλη κλίµακα ώστε σχεδόν να µην 

υπάρχουν, οι άνθρωποι που ακόµη εξακολουθούν να έχουν µια αίσθηση δικαιοσύνης, 

στέκονται και µιλούν άφοβα. Και ακόµα και όταν οι άνθρωποι βλέπουν το κακό Κόµµα στην 

πράξη της δίωξης ανθρώπων, τολµούν να το καταγγείλουν, διότι δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί 

κακοί παράγοντες που έχουν µείνει. Με άλλα λόγια, το κλίµα του τρόµου δεν υπάρχει πλέον, 

και το περιβάλλον που οι παλαιές δυνάµεις δηµιούργησαν για να διώξουν τους καλλιεργητές, ή 

να ατσαλώσουν τους µαθητές του Ντάφα, ολοένα εξαφανίζεται. Όταν δεν θα είναι πλέον 

αρκετό για να δοκιµάζει τους µαθητές του Ντάφα ή να χρησιµεύει ως πίεση καθώς οι µαθητές 

του Ντάφα σώζουν αισθανόµενα όντα, αυτός θα είναι ο χρόνος που τα πράγµατα θα κοντεύουν 

να τελειώσουν. ∆εν χρειάζεστε εµένα να σας το πω αυτό. Μπορείτε να το δείτε και από µόνοι 

σας. Η κατάσταση µεταβάλλεται ραγδαία. Αλλά όπως κι αν είναι τα πράγµατα, οι 

καλλιεργητές είναι καλλιεργητές και εµείς δεν εµπλεκόµαστε στη συνηθισµένη ανθρώπινη 

πολιτική. Όποιος έχει κάνει καλά πράγµατα για τον Ντάφα θα επιβεβαιωθεί από τους Θεούς. 

Και φυσικά, οι µαθητές του Ντάφα θα το καταθέσουν αυτό. Για αυτούς τους ανθρώπους, αυτό 

ισοδυναµεί µε τη δηµιουργία ενός µέλλοντος για τους ίδιους.  

 

Αυτά είναι όλα για σήµερα. Σας ευχαριστώ όλους. (Μακροχρόνιο, ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 

 

Θα προσθέσω µόνο λίγα λόγια. Η µορφή µέσα στην οποία βλέπετε τον ∆άσκαλο είναι αυτή 

ενός ανθρώπου. Είναι µια πλήρης ανθρώπινη εικόνα, µε όλα τα ανθρώπινα στοιχεία – ακριβώς 

όπως ένας άνθρωπος. Αλλά, σε κάθε επίπεδο του Κόσµου το σώµα του ∆ασκάλου µοιάζει 

ακριβώς, στη µορφή, µε τα όντα εκείνου του επιπέδου του Κόσµου. Αυτό ισχύει και εδώ. 

Όπως σας έχω πει, αν και αυτό είναι ένα µέρος για ανθρώπους, επειδή το κύριο µέρος του 

∆ασκάλου είναι εδώ, αυτό το σηµείο έχει γίνει η καρδιά ολόκληρης της Επανόρθωσης του Φα 

του Κόσµου. Είτε πρόκειται για τις παλαιές δυνάµεις, είτε για τα όντα που θέλουµε να 

σώσουµε, όλοι από τα τεράστια Κοσµικά σώµατα στον Κόσµο που θέλουν να σωθούν, θέλουν 

να µπουν εδώ. Για λόγους ασφάλειας, οι πραγµατικές ζωές όλων των όντων που χρειάζεται 

ακόµη να επανορθωθούν από τον Φα είναι όλες αποθηκευµένες εδώ µαζί µου. Οι ζωές τους 

είναι όλες σφραγισµένες µε µένα, από στρώµατα επί στρωµάτων των σωµατιδίων µου σε όλη 

τη διαδροµή µέχρι τα πιο επιφανειακά κύτταρα µου. Αλλά ακόµα κι έτσι, θα σας πω, ο 

∆άσκαλος δεν πρόκειται να φανεί κάτι διαφορετικό από έναν άνθρωπο. ∆εν θα µοιάζω µε θεό 

σε οποιονδήποτε, εκτός τη στιγµή, ακριβώς πριν η Επανόρθωση του Φα ολοκληρωθεί. Εάν 

επρόκειτο να εµφανίζοµαι τώρα µόνο σαν θεός, αυτό θα κατέστρεφε τις συνθήκες για την 

καλλιέργειά σας. Θα προκαλούσε τη διάρρηξη της ψευδαίσθησης εν µέσω της οποίας πρέπει 

να φωτιστείτε σε πράγµατα. Όλες οι ενέργειές σας και η καλλιέργειά σας από εκείνο το σηµείο 

θα ήταν για το τίποτα, όλα θα καταστρέφονταν, και τα αισθανόµενα όντα δεν θα µπορούσαν 

να σωθούν. Έτσι, µην εξετάζετε τον Φα µε ανθρώπινη σκέψη, και µην σκέφτεστε για τον 

∆άσκαλο µε ανθρώπινη νοοτροπία. Ο Φα που ο ∆άσκαλος σάς έχει διδάξει µπορεί να σας 

επιτρέψει να καλλιεργηθείτε, και είναι στη βάση αυτού του Φα που πρέπει να καλλιεργείστε 

και να µετράτε τα πράγµατα. ∆εν υπάρχουν λάθη µε τον Φα. Ο Φα είναι γραµµένος µε την πιο 

επιφανειακή, ανθρώπινη γλώσσα, χρησιµοποιώντας τις δοµές της ανθρώπινης γλώσσας, αλλά 
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µε κανέναν τρόπο δεν περιορίζεται σε αυτό το επιφανειακό επίπεδο: επίπεδο µετά το επίπεδο 

µετά το επίπεδο µετά το επίπεδο, υπάρχουν έννοιες του Φα που περιέχονται σε αυτόν. 

 

Σας ευχαριστώ όλους! (Μακροχρόνιο, ενθουσιώδες χειροκρότηµα σε όλη την αίθουσα) 


