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Φάλουν Ντάφα – ∆ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο

2012 ∆ιεθνές Συνέδριο του Φα στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ
Λι Χονγκτζί – Ουάσιγκτον, 14 Ιουλίου 2012

(Όλοι οι παρόντες σηκώνονται όρθιοι και χειροκροτούν θερµά.)
Καληµέρα! (Οι Μαθητές λένε: «Καληµέρα, ∆άσκαλε!») (Παρατεταµένα, συνεχή
χειροκροτήµατα από τους µαθητές) Ας καθίσουµε.
Έχουµε δύο µεγάλα συνέδρια του Φα τον χρόνο, που και τα δύο γίνονται στις ΗΠΑ – στην
Ανατολική Ακτή συγκεκριµένα. (Ο ∆άσκαλος γελάει) Πολλές φορές σκέφτοµαι πως αν δεν
πάρετε πολλά από ένα συνέδριο του Φα, δεν θα άξιζε τον κόπο. Κι αυτό διότι ξοδεύετε πολλά
για τα εισιτήριά σας και το ταξίδι σας. Ο λόγος που δεν θέλω να πραγµατοποιούµε πάρα πολλά
µεγάλα συνέδρια του Φα είναι ακριβώς διότι θέλω να µειωθούν τα οικονοµικά βάρη σας όσο
το δυνατόν περισσότερο. Αλλά αφού είναι έτσι, κάποια πράγµατα µπορούν πράγµατι να
αντιµετωπιστούν µέσω των συνεδρίων του Φα, αφού µετά τα συνέδρια υπάρχουν συναντήσεις
για τα πρότζεκτς, και για αυτά τα πρότζεκτς είναι µια πολύτιµη ευκαιρία το να βρεθούµε µαζί.
Με το να καθίσετε µαζί µπορούν πραγµατικά να προκύψουν πρακτικοί τρόποι για την επίλυση
των πραγµάτων, και αυτό είναι πολύ καλό.
Κρίνοντας από την παρούσα κατάσταση, όπως ίσως γνωρίζετε, η στάση όλου του κόσµου προς
το Φάλουν Γκονγκ έχει υποστεί ολοκληρωτική αλλαγή. Όταν η δίωξη πρωτοξεκίνησε, τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης σε όλο τον κόσµο, επαναλάµβαναν την κατασταλτική προπαγάνδα του
κακού ΚΚΚ. Αυτό ισοδυναµούσε µε ενίσχυση της προπαγάνδας, και οδήγησε ολόκληρο τον
κόσµο να βλέπει το Φάλουν Γκονγκ υπό το φως των ψεµάτων που επιβάλλονταν από το
Κόµµα. Πολλοί µαθητές του Ντάφα έξω από την Κίνα την εποχή εκείνη ήταν µαθητές ή
φοιτητές και δεν είχαν πολλή εµπειρία από τον κόσµο, και έτσι, ενώ δεν ήξεραν πώς να κάνουν
πράγµατα, ανέλαβαν δράση, ενώ ταυτόχρονα µάθαιναν πώς να τα κάνουν. Με δική τους
πρωτοβουλία ίδρυσαν µέσα για τη διευκρίνιση της αλήθειας, ξεκίνησαν µια σειρά από
πρότζεκτ για το σκοπό αυτό, επέµειναν στο να βγάζουν την αλήθεια προς τα έξω, και
κατάφεραν να στρέψουν προς την αντίθετη κατεύθυνση τα κακόβουλα ψέµατα που το ΚΚΚ
είχε δηµιουργήσει ως µέρος της καταστολής της. Είναι αξιοθαύµαστο. Αλλά, λέγοντας αυτό,
αν κρίνουµε από τα πράγµατα συνολικά, αν ελπίζουµε να έχουµε τους ανθρώπους του κόσµου
πραγµατικά να καταλάβουν για το Φάλουν Γκονγκ, τότε έχουµε αρκετό δρόµο ακόµη. Μόνο
σκεφτείτε αυτό: σε διαφορετική περίπτωση όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα καλλιεργούνταν
ενδεχοµένως; Το γεγονός είναι ότι, πολλοί άνθρωποι ακόµη µας θεωρούν ως κάποια
θρησκευτική πίστη που διώκεται, ως κάποια οµάδα που έχει παράπονα πολιτικού χαρακτήρα,
ή ως κάποια άλλη οντότητα που είναι σε αντίθεση ιδεολογικά µε το κακό ΚΚΚ. Τα ανθρώπινα
όντα έχουν την ανθρώπινη σκέψη, τελικά. Όµως, όπως κι αν έχουν τα πράγµατα, οι άνθρωποι
τελικά θα φτάσουν να αναγνωρίσουν τι είναι το Φάλουν Γκονγκ. Με τους µαθητές του Ντάφα
να κάνουν όλα αυτά που είναι να κάνουν, εδώ στην ανθρώπινη κοινωνία έχει µοιάσει σαν κάθε
βήµα να ήταν δύσκολο να γίνει και κάθε πόρτα δύσκολο να ανοίξει. Αλλά αυτό είναι για να
συµβαδίσει µε τη συνολική πρόοδο της Επανόρθωσης του Φα. Σε αυτόν τον κόσµο τα
πράγµατα στην επιφάνεια δεν θα φαίνεται να συµβαίνουν µε άλµατα και πηδήµατα. Αυτό
συµβαίνει έτσι διότι µε τη Γη να έχει ένα τέτοιο περιορισµένο µέγεθος, αν τα πράγµατα ήταν
να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα, [τα πράγµατα θα µπορούσαν να τελειώσουν εδώ], πριν
η Επανόρθωση του Φα να έχει τελειώσει. Στη συνολική διαδικασία υπάρχει µια αντιστοιχία
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όπως αυτή. Έτσι, όταν οι άνθρωποι πραγµατικά φτάσουν σε µια τέτοια ξεκάθαρη αντίληψη
[για το τι είναι το Φάλουν Γκονγκ], αυτό θα σηµαίνει ότι όλα έχουν προχωρήσει ως το τελικό
σηµείο. Στην πραγµατικότητα, αυτό δεν είναι τόσο µακριά. Αυτό είναι κάτι που µπορείτε να
διακρίνετε και από την τρέχουσα κατάσταση. Το κακό δεν µπορεί να αντέξει πολύ
περισσότερο, ούτε και η δίωξη µπορεί.
Ένα ανθρώπινο ον στο επιφανειακό επίπεδο έχει ένα σώµα που του δόθηκε από τους γονείς
του, και αυτό το σώµα µεγαλώνει µε την κατανάλωση τροφής. Αυτό είναι όλο που υπάρχει σε
αυτό. Ένας άνθρωπος, στην επιφάνεια, είναι ακριβώς όπως ένα κοµµάτι ρούχο. Αυτό που
πραγµατικά εργάζεται είναι το τµήµα του ατόµου που είναι µέσα, δηλαδή, αυτό που είναι σε
άλλες διαστάσεις. Τίποτα από αυτά δεν µπορεί πραγµατικά να γίνει αντιληπτό από τους
ανθρώπους στην επιφάνεια. Κρίνουν τα πράγµατα µόνο από τις πράξεις των ανθρώπων. Οι
πηγές των διαφόρων σκέψεων ενός ατόµου, από την άλλη, είναι πολύ περίπλοκες, µε αυτό που
φαίνεται στην επιφάνεια να έχει την επίδραση όλων των ειδών των όντων αναµεµιγµένα µέσα.
Έτσι είναι, και είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Και η δίωξη των µαθητών του Ντάφα είναι ακόµη
λιγότερο ξεκάθαρη. Ένας άνθρωπος δεν µπορεί να κάνει πολλά, για οτιδήποτε. [Αυτό που
συνέβη] οφείλεται στο κακό στις άλλες διαστάσεις που έπαιξε καθοδηγητικό ρόλο. Προς το
παρόν, αυτά τα κακά όντα εξαλείφονται, σταδιακά εκκαθαρίζονται. Το έχετε δει αυτό και από
µόνοι σας. Παλιότερα, όταν έκαναν κακό σε όλο τον κόσµο µε την πιο ακραία αλαζονεία, κατά
την άποψή µου πολλές κυβερνήσεις τρόµαζαν. Εάν [το ΚΚΚ] ήταν να προσπαθήσει να
σκορπίσει τον τρόµο του σε όλο τον κόσµο τώρα, δεν θα έχει τη δύναµη για αυτό πια. Επίσης,
δεν θα είναι σε θέση ούτε καν να σκεφτεί για αυτό. Κι αυτό γιατί, καθώς η Επανόρθωση του
Φα προχωρά µε αποφασιστικότητα ασταµάτητα µπροστά, [το κακό] αποβάλλεται γοργά
διάσταση µετά τη διάσταση, στρώµα µετά το στρώµα. Μοιάζει µε το πώς είναι τα πράγµατα µε
ένα έµβιο ον: έχει µια µορφή ύπαρξης σε κάθε ένα επίπεδο. Ένα ον για να είναι δυνατό, οι
ρίζες του πρέπει να φτάνουν βαθιά, και η προέλευσή του πρέπει να είναι σπουδαία. Ή µε άλλα
λόγια, το επίπεδό του να είναι σχετικά υψηλό. Έτσι, όταν αυτά τα πράγµατα εξαλείφονται
βήµα µε το βήµα, και όλο και περισσότερο αυτό πλησιάζει την επιφάνεια, µε τις ρίζες του να
γίνονται ολοένα και πιο µικρές, τότε όταν στο τέλος δεν έχει µείνει τίποτα παρά ένα
ανθρώπινο ον, αυτό ισοδυναµεί µε κάτι πολύ λίγο. Έτσι είναι και µε το κακό. Εξαλείφεται και
εξαλείφεται, χωρίς διακοπή, στις άλλες διαστάσεις, φτάνοντας µέχρι την επιφάνεια. Και αυτό
εξηγεί γιατί τα πράγµατα είναι αυτά που είναι σήµερα. Το κακό δεν έχει πλέον τη δύναµη να
κάνει ό, τι συνήθιζε να κάνει ολόγυρα στον κόσµο.
Και αυτό δεν αληθεύει µόνο για τον γύρω κόσµο. Ακόµη και στην Κίνα δεν θα µπορούσε
πλέον να ξεκινήσει µια Κόκκινη Τροµοκρατία όπως έκανε κάποτε, ακόµα κι αν προσπαθούσε.
Όµως, µήπως οι θεσµοί, οι οργανώσεις του και όλο το στήσιµό του έχουν εξαφανιστεί; Όχι,
εξακολουθούν να υπάρχουν, ή τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι ακόµα εδώ. Ωστόσο, αυτά τα
πράγµατα ελέγχονται από παράγοντες πίσω από τη σκηνή. Αν οι θετικοί παράγοντες πίσω από
τη σκηνή έχουν το πάνω χέρι, τότε το κακό δεν θα είναι σε θέση να συγκεντρώσει πολύ κακό
στην επιφάνεια. Αν πίσω από τη σκηνή οι κακοί παράγοντες έχουν το πάνω χέρι, τότε θα είναι
επίσης το κακό στην επιφάνεια. Με άλλα λόγια, καθόλη τη διαδικασία πίεσης προς τα εµπρός
της Επανόρθωσης του Φα, το κακό αποβάλλεται σε µεγάλες ποσότητες και στην επιφάνεια οι
άνθρωποι αλλάζουν. Πάντοτε µιλούσα για κάτι, πιο συγκεκριµένα, για το πώς όταν η δίωξη
του Φάλουν Γκονγκ ήταν στο χειρότερο σηµείο της, ολόκληρη η γη καλυπτόταν από το κακό.
Η πυκνότητα ήταν τεράστια, και κάθε ζωντανό πλάσµα είχε άσχηµα πράγµατα τοποθετηµένα
πάνω του – ακόµα και το γρασίδι. Όταν περπατούσατε πέρα φαινόταν σαν το χορτάρι να
προσπαθούσε να σας βάλει τρικλοποδιά. Τα πάντα προσπαθούσαν να σας επηρεάσουν ύπουλα.
Ήταν τόσο κακό. Αλλά τώρα όλα έχουν αλλάξει, διότι όλα αυτά τα πράγµατα έχουν
καθαριστεί και δεν υπάρχουν πια. Έτσι, το περιβάλλον έχει αλλάξει, και οι άνθρωποι γίνονται
όλο και πιο ορθολογικοί τώρα. Επειδή οι άνθρωποι έχουν µια πλευρά που γνωρίζει, και µαζί
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µε αυτήν, οι άνθρωποι έχουν κάτι που φτάνει πολύ πίσω στο χρόνο – τη βαθιά ριζωµένη,
εγγενή βάση τους (Γκεντζί) – και επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι ήρθαν εδώ να λάβουν τον
Φα, ήρθαν για τον Φα, και αυτή η πλευρά τους που γνωρίζει γίνεται όλο και πιο ισχυρή, έτσι,
καθώς διευκρινίζετε την αλήθεια κάποιες φορές ένα άτοµο θα εκφράσει µια κατανόηση που
είναι πολύ υψηλή. Αυτό που λέει δεν είναι καθόλου σαν αυτό που ένας µέσος άνθρωπος θα
µπορούσε να πει. Και ειδικά τα πράγµατα που λέγονται, όταν κάποιος δέχεται την αλήθεια για
τον Ντάφα – σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούσε ένα τυπικό, συνηθισµένο άτοµο να
εκφράζει τέτοια πράγµατα. Μοιάζουν να ακούγονται σαν καλλιεργητές. Αυτό σηµαίνει ότι, για
το άτοµο αυτό, η πλευρά του που γνωρίζει είναι που εργάζεται τώρα. Οι κακοί παράγοντες
είναι λιγότεροι τώρα και δεν µπορούν να ελέγξουν τους ανθρώπους. Μόνο πολύ λίγοι
παραµένουν, και συγκεντρώνονται γύρω από ορισµένα στρατηγικά σηµεία εξακολουθώντας
να κάνουν κακό και να αντέχουν. Στην αρχή µπορούσαν να ενεργούν άγρια σε όλο τον κόσµο,
ενώ αργότερα µπορούσαν να συνεχίζουν µόνο µέσα σε αυτό το πολιτικό και νοµικό σύστηµα
[στην Κίνα], όπως στις φυλακές, στα γραφεία της ∆ηµόσιας Ασφάλειας, στα γραφεία της
Κρατικής Ασφάλειας και στα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας – µόνο µέσα σε αυτό το
σύστηµα. Τώρα, δεν µπορούν πλέον να ελέγξουν ούτε αυτό το ίδιο το σύστηµα. [Οι
παράγοντες] τώρα µαζεύονται γύρω από τις φυλακές και τα κέντρα πλύσης εγκεφάλου, και δεν
έχουν πολλή δύναµη να τους έχει αποµείνει. Ακόµα και στο Πεκίνο είναι δύσκολο τώρα για
αυτούς να κρατηθούν.
Όπως γνωρίζετε, το κακό Κόµµα τώρα έχει την αίσθηση ότι θα µπορούσε να καταρρεύσει ανά
πάσα στιγµή. ∆εν είµαι εγώ που το λέω. Οι ίδιοι το λένε, κι έτσι το λένε κι οι άλλοι. Αλλά τι
γίνεται µε το στρατό, την αστυνοµία, καθώς και όλες τις αρχές, δεν είναι όλα αυτά ακόµα στα
χέρια του Κόµµατος; Και δεν είναι ο στρατός ακόµα τεράστιος; Τότε, γιατί αισθάνονται έτσι;
Αν και στην επιφάνεια η µορφή και η οργανωτική δοµή του φαίνονται ακόµα ακλόνητες, οι
κακοί παράγοντες πίσω από αυτά τα πράγµατα δεν υπάρχουν πια. Και ο βασικός λόγος για τον
οποίο το καθεστώς συνέχισε να υπάρχει ήταν αυτοί οι κάκιστοι παράγοντες. Καθώς αυτοί
συνεχώς εξαλείφονται και γίνονται όλο και λιγότεροι, [το Κόµµα] ξέρει ότι δεν θα είναι γύρω
για πολύ, ότι έχει τελειώσει. Αυτή την αίσθηση έχει.
Όταν άρχισε η δίωξη του Φάλουν Γκονγκ, ο ∆άσκαλος είχε πει ότι η δίωξη του ΚΚΚ εναντίον
του Φάλουν Γκονγκ, θα οδηγήσει στην ίδια του την πτώση. Όπως έχετε δει, πάνε κατευθείαν
για εκεί. Αλλά όπως κι αν είναι τα πράγµατα, ως απόστολοι του Ντάφα δεν πρέπει να
χαλαρώσουµε ακόµα κι αν οι περιστάσεις αλλάζουν. Μην νοµίζετε ότι επειδή οι περιστάσεις
γίνονται πιο άνετες ότι µπορείτε να χαλαρώσετε στην καλλιέργειά σας. ∆εν µπορείτε να το
κάνετε αυτό. Προσέξτε να µην ξεχάσετε ότι είστε καλλιεργητής. Είναι µόνο επειδή έχετε την
καλλιέργεια ως θεµέλιό σας που µπορείτε να πάτε και να προσπαθήσετε να σώσετε
ανθρώπους. Μόνο µε ένα θεµέλιο στην καλλιέργεια και ορθές σκέψεις που έχουν γίνει δυνατές
θα πετύχετε στη διάσωση ανθρώπων και θα ολοκληρώσετε το έργο σας. Έτσι, δεν πρέπει να
παραµελείτε την καλλιέργειά σας. Αυτό θα ισχύει πάντα.
Υπάρχουν µερικοί άνθρωποι που δεν είναι τόσο επιµελείς, ή νέοι σπουδαστές, οι οποίοι
σκέφτονται: «Ω, ώστε το κακό Κόµµα είναι έτοιµο να πέσει, και το Φάλουν Γκονγκ θα
εξουσιάσει». Μπορώ να σας πω ότι, όσον αφορά την πολιτική εξουσία, αυτό δεν θα συµβεί.
Εµείς δεν θέλουµε πολιτική εξουσία. Είχαµε πολλούς µαθητές που όταν πρωτάρχισαν την
καλλιέργεια, είχαν τη σκέψη: «Έχω λάβει τον Φα. Έχοντας ακούσει το Τάο την αυγή, µπορώ
να πεθάνω το σούρουπο». Έλεγαν: «Αφού έχω µάθει τον Ντάφα, δεν µε ενδιαφέρει να γίνω
Πρόεδρος, ακόµη και αν µου δινόταν η ευκαιρία. Εγώ θέλω να κάνω καλλιέργεια». Με άλλα
λόγια, ως καλλιεργητές θέλουµε να εγκαταλείψουµε το κοσµικό κέρδος. Οι καλλιεργητές δεν
επιδιώκουν τέτοια πράγµατα. Αυτό που επιδιώκουµε είναι να απαλλαγούµε από τις κοσµικές
προσκολλήσεις. Στο πλαίσιο της καλλιέργειας σε ατοµικό επίπεδο, θα πρέπει να
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επικεντρωνόµαστε µόνο στην καλλιέργεια του εαυτού µας και να επιστρέψουµε στα αληθινά
σπίτια µας. Ο ανθρώπινος κόσµος είναι απλώς ένας τόπος που δηµιουργήθηκε ειδικά για την
Επανόρθωση του Φα κατά την τελική ώρα του Κόσµου, και δεν είναι κάτι που ο Κόσµος είχε
αρχικά, ούτε είναι κάτι απαραίτητο για τον Κόσµο. Μιλάω µε τους όρους του παρελθόντος. Το
αν θα υπάρχει στο µέλλον, θα είναι επειδή στον τόπο αυτό δηµιουργήθηκε πανίσχυρη αρετή
κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα. Και ίσως να χρησιµεύσει ως ένα επίπεδο ύπαρξης
στον Κόσµο του µέλλοντος. Έτσι, το αληθινό σας σπίτι δεν είναι εδώ. Όπως και για το
τεράστιο σύνολο των αισθανόµενων όντων που ήρθαν εδώ για να αποκτήσουν τον Φα, όσο κι
αν χάθηκαν εδώ σε αυτόν τον κόσµο, ο απώτερος σκοπός που ήρθαν εδώ ήταν για να
αποκτήσουν αυτόν τον Φα.
Επειδή ο Κόσµος δεν είναι πια κατάλληλος, αλλά ούτε και τα αισθανόµενα όντα, όλα είναι σε
µια σύγχυση. ∆ηλαδή, όλοι είναι µέσα σε αυτό, και ανεξάρτητα από το πόσο υψηλό είναι το
επίπεδο ενός αισθανόµενου όντος σε αυτόν τον Κόσµο, προσθέτει καύσιµο στη φωτιά και
κάνει τα πράγµατα ακατάλληλα. Αυτό σηµαίνει, λοιπόν, ότι όλα τα αισθανόµενα όντα στον
Κόσµο είναι ένοχα και πρέπει να πάνε κάτω, µαζί µε αυτόν. Αν δεν ήταν για αυτήν την
Επανόρθωση του Φα, έτσι θα ήταν τα πράγµατα. Τότε, αφού αυτά τα όντα είναι να σωθούν, θα
πρέπει, µέσα από δοκιµασίες και στο πιο κοπιαστικό από τα περιβάλλοντα, να ανακτήσουν την
αρχική τους φύση και να καταφέρουν να βρουν τον Ντάφα που µπορεί να τα απελευθερώσει.
Αλλά αυτό είναι πραγµατικά δύσκολο. Όπως γνωρίζετε, πολλοί άνθρωποι εθελοτυφλούν,
καθώς σαρώνουµε τους δρόµους µοιράζοντας φυλλάδια και καλώντας τους ανθρώπους να
κάνουν καλλιέργεια. Και επιπλέον, οι άνθρωποι έχουν φοβηθεί, ως αποτέλεσµα των πολλών
ψεµάτων που το κακό ΚΚΚ έχει διαδώσει µέσω της προπαγάνδας του και όπως έχει
υπονοµεύσει τα πράγµατα µε διάφορους τρόπους. Και δεν είναι µόνο αυτό. Ισχύει επίσης κάτι
σε όλο τον κόσµο, πιο συγκεκριµένα, ότι πολλοί άνθρωποι, αν πραγµατικά θελήσουν να
ξεκινήσουν καλλιέργεια, θα αντιµετωπίσουν φραγµό από τις αντιλήψεις που έχουν σχηµατίσει
από τη γέννησή τους. Αυτό είναι σίγουρο, και έτσι δεν θα είναι σε θέση να µπουν. Έτσι σε
αυτή την περίπτωση είναι και πάλι δύσκολο να σωθούν οι άνθρωποι. Αλλά λέγοντας αυτό,
[τελικά] αυτές οι δοκιµασίες είναι των ίδιων των ανθρώπων, και αν οι µαθητές του Ντάφα
µπορούν να κατορθώσουν να τους σώσουν, τότε µε αυτό και µόνο, οι µαθητές είναι
εξαιρετικοί. Κι αυτό διότι αυτές οι ζωές για να αποκτήσουν τον Φα πρέπει να αντιµετωπίσουν
πολύ µεγάλες προκλήσεις, και µόνο τότε, αν µπορούν να τον αποκτήσουν υπό αυτές τις
συνθήκες, αυτό θα µετρήσει. Με τα πάντα να µην είναι πλέον κατάλληλα, ένα άτοµο
θεωρείται εκπληκτικό και µόνο εάν µπορεί να το κάνει αυτό. Θα πρέπει, µέσα στις δυσκολίες
και τα βάσανα, και υπό την επίδραση ενός συνόλου κάρµα και αντιλήψεων συσσωρευµένων
κατά τη διάρκεια πολλών ζωών, οι οποίες χρησιµεύουν για να τον θάψουν, καταφέρνει να
αναγνωρίσει τον Φα, να καλλιεργηθεί, και να επιστρέψει, καθώς επίσης και να καταφέρει να
συνειδητοποιήσει τι συµβαίνει όταν ο Ντάφα τον ή την σώζει. Είναι πραγµατικά δύσκολο.
Αυτές είναι οι συνθήκες που αντιµετωπίζουµε. Και αυτός είναι ο λόγος που οι µαθητές του
Ντάφα όχι µόνο πρέπει να καλλιεργηθούν καλά, αλλά και να εκπληρώσουν την ιστορική τους
αποστολή: Να σώσουν αισθανόµενα όντα.
Καµία από τις µορφές καλλιέργειας στο παρελθόν δεν ήταν όπως αυτή του Ντάφα. Η
Επανόρθωση του Φα είναι ένα εγχείρηµα που ο Κόσµος δεν έχει δει ποτέ πριν. Όπως όλοι
ξέρετε, εγώ δεν αναγνωρίζω τίποτα από ό, τι κανονίστηκε από τις παλαιές δυνάµεις. Όταν
ανέδειξα την παρέµβασή τους και στο τέλος δεν είχαν πια κανένα λόγο στον οποίο να
διαφωνήσουν, υποστήριξαν: «Μα αυτός είναι ο µόνος τρόπος που ξέρουµε». Τι εννοούσαν µε
αυτό; Είµαστε εξοικειωµένοι µε το πώς οι Χριστιανοί πέρασαν µέσα από τριακόσια χρόνια
διώξεων, και ήταν µόνο µετά από αυτό, και αφότου απέδειξαν την αξία τους, που
αναγνωρίστηκαν. Ο Βουδισµός, οµοίως, έπρεπε να περάσει ατελείωτες δοκιµασίες και να
περάσει πολλά σηµαντικά δεινά για το Ντάρµα του. Ο καθένας χρειάστηκε να περάσει κάτι
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αυτού του είδους, και έτσι [οι παλαιές δυνάµεις] ισχυρίζονται ότι αυτός είναι ο µόνος τρόπος
που ξέρουν. Είναι απλώς παλαιά όντα, και σε κανένα σηµείο, ακόµα και µέχρι τη στιγµή της
αντιµετώπισής τους µε αυτό, δεν µπορούν πραγµατικά να καταλάβουν τον Ντάφα.
Πραγµατικά έχουν δει την Επανόρθωση του Φα ως κάτι καλό και το οποίο µπορεί να τους
σώσει, έτσι έχουν πάρει µέρος µε βάση τις αντιλήψεις τους και δεν θα κάνουν πίσω – άσχετα
µε το πόσο µπορεί κανείς να το αναλύσει λογικά σε αυτούς. Και έτσι έχουν γίνει ένα εµπόδιο
για την Επανόρθωση του Φα. Επιπλέον, κανόνισαν ένα ολόκληρο σύστηµα πραγµάτων που
κανένας από αυτούς δεν θα µπορούσε να απελευθερωθεί από αυτά. Στο τέλος, καταγίνονταν
µε τα πράγµατα σαν µουδιασµένοι, απλά κάνοντας αυτό που έθεσαν ως στόχο. Σε κάθε
περίπτωση, για τα αισθανόµενα όντα όλο αυτό ήταν τροµερά δύσκολο. Το ίδιο ισχύει και για
τους θεούς. Είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να παραµείνουν, διότι και αυτοί ήρθαν
αντιµέτωποι µε όλα αυτά και όλοι καταλαβαίνουν τον Φα σύµφωνα µε τις δικές τους σφαίρες.
Αυτή είναι η εγγενής δυσκολία για αυτούς. Όλοι γνωρίζουν για αυτή την υπόθεση, αλλά
κανείς από αυτούς δεν µπορούσε πραγµατικά να είναι σίγουρος αν θα πετύχει ή πόσο τεράστια
είναι. Έτσι, ο καθένας έπραξε ό, τι ήταν ικανός να πράξει, δηµιουργώντας τεράστια εµπόδια
για µένα.
Εν πάση περιπτώσει, έχετε δει όλοι ο δρόµος που έχουµε περπατήσει πώς ήταν. Εάν η
Επανόρθωση του Φα δεν πετύχαινε, αν δεν είχε γίνει µε αυτό το πρότυπο και δεν γινόταν
δεκτή από τα αισθανόµενα όντα, ή αν ο ∆άσκαλος δεν ήταν ικανοποιηµένος µε αυτήν, τότε δεν
θα είχε σηµασία πόσο ισχυρός είναι ο ∆άσκαλος: Εάν αυτή δεν θα µπορούσε να καταφέρει να
κάνει τα αισθανόµενα όντα να φτάσουν µέσω της Επανόρθωσης του Φα στο βαθµό της
καθαρότητας που απαιτείται, ή αν κάποια πράγµατα ήταν να πάνε στραβά στην πορεία, θα σας
πω, αυτή η γη θα καταστρεφόταν, η Επανόρθωση του Φα δεν θα υπήρχε πλέον, και δεν θα
υπήρχε το θέµα της διάσωσης των αισθανόµενων όντων. Ο κίνδυνος θα αφθονούσε. Αλλά
αυτό δεν υλοποιήθηκε. Ωστόσο, τέτοια πράγµατα έχουν συµβεί στην πραγµατικότητα.
Γνωρίζετε ότι ορισµένα ουράνια σώµατα ήταν σε πορεία να συγκρουστούν µε τη γη, αλλά
αποδείχθηκε ότι αστόχησαν. Και υπήρχαν πολλές άλλες καταστροφικές συµφορές που
επρόκειτο να συµβούν στη γη, οι οποίες δεν συνέβησαν. Με άλλα λόγια, η Επανόρθωση του
Φα τα έχει καταφέρει έως αυτό το σηµείο σήµερα – παρά τις όποιες τελευταίας στιγµής
αποφυγές κίνδυνου που έχουν συµβεί ή οποιεσδήποτε δοκιµασίες έχουµε περάσει, έχουµε
χειριστεί τα πράγµατα σωστά και τώρα είναι στο τελικό σηµείο. (Οι µαθητές χειροκροτούν
ενθουσιωδώς) Με άλλα λόγια, το µονοπάτι που έχουµε περπατήσει ήταν ορθό – και µέρος
αυτού αφορά το πόσο αξιοσηµείωτοι ήταν οι µαθητές του Ντάφα. Στα συνέδριά σας του Φα
συζητάτε σε πολλές περιπτώσεις για το πώς οι µαθητές του Ντάφα τα έχουν καταφέρει καθώς
καλλιεργούνται, σώζουν αισθανόµενα όντα, και επικυρώνουν τον Φα. Στην πραγµατικότητα,
αυτό είναι το µονοπάτι που διανύθηκε από πολλά εκατοµµύρια, ένας τόσο µεγάλος αριθµός,
µαθητών του Ντάφα. Οι δοκιµασίες, οι δοκιµές του σίνσινγκ, και οι κακουχίες της
καλλιέργειας τις οποίες έχετε συναντήσει ήταν όλες µέρος τού να βαδίσετε το δικό σας
µονοπάτι και να εδραιώσετε µε επιτυχία τον εαυτό σας. Φυσικά, η επιτυχία για τους µαθητές
του Ντάφα δεν είναι απλά ένα θέµα αυτο-απελευθέρωσης, και δεν ήταν για τον εαυτό τους που
ήρθαν εδώ. Αντίθετα, επωµίζονται την αποστολή να σώσουν αισθανόµενα όντα. Εν τω µεταξύ,
ακόµη και οι άνθρωποι του κόσµου που θέλουν να αποκτήσουν τον Φα είναι σε αποστολή –
δεν είναι ούτε αυτοί µόνο για τον εαυτό τους. Αντίθετα, είναι υπεύθυνοι για την επιβίωση των
αισθανόµενων όντων τους. Κατέβηκαν σε αυτόν τον κόσµο για να σώσουν αυτά τα
αισθανόµενα όντα τους, και ήταν λόγω αυτού που ήρθαν.
Αυτό είναι κάτι πραγµατικά αξιοθαύµαστο. Ανεξάρτητα από το τι οι άνθρωποι ίσως τώρα να
σκέφτονται, όπως µόλις ανέφερα, οι άνθρωποι πρέπει όλοι κάποια στιγµή να γίνουν
ξεκάθαροι. Και όχι µόνο πρέπει να γίνουν ξεκάθαροι – αυτό που πρόκειται να ζήσουν και όλα
όσα πρόκειται να αντιµετωπίσουν στο µέλλον θα είναι απόλυτα σοκαριστικά. Όταν µόλις
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µιλούσα για «την αλήθεια», πάρα πολλά συµπεριλαµβάνονταν σε αυτόν τον όρο. Όταν τον
χρησιµοποιούµε σήµερα, αναφερόµαστε στο πώς λέµε στους ανθρώπους για τα
κατασκευασµένα ψέµατα του κακού για να διώξει το Φάλουν Γκονγκ. Σχετικά µε το τι είναι
πραγµατικά το κακόβουλο ΚΚΚ. Στο γιατί το Φάλουν Γκονγκ διώκεται. Και µετά υπάρχει το
θέµα τού τι ακριβώς είναι το Φάλουν Γκονγκ, για το οποίο οι άνθρωποι µιλούν, και αυτή η
αλήθεια είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να την κατανοήσουν. Αλλά όποια και αν είναι η
περίπτωση, στο µέλλον θα υπάρξουν πολλά, πάρα πολλά πράγµατα που οι άνθρωποι δεν
γνωρίζουν, ή δεν θέλησαν να γνωρίζουν, ή ότι πίστευαν ότι είναι «σωστά», αλλά στην
πραγµατικότητα ήταν λάθος, και πολλές αλήθειες θα αποκαλυφθούν όλες πλήρως. Αυτό που οι
άνθρωποι δεν πιστεύουν θα εκτεθεί σε αυτούς. Οι άνθρωποι πραγµατικά θα βιώσουν µία
αξέχαστη, τεράστια αλλαγή που δεν έχει ειδωθεί ποτέ πριν σε όλη την ιστορία.
Όταν η ιστορία προχωρά µπροστά και µια διαδροµή εκτείνεται προς τα εµπρός, κανείς δεν
µπορεί να σταµατήσει αυτό που οι ουρανοί έχουν αποφασίσει. Κατά τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας θα πρέπει να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να σώσετε περισσότερους
ανθρώπους και να τους επιτρέψετε να παραµείνουν. Μάλιστα έχω να σας πω ότι ως απόστολοι
του Ντάφα ότι χρειάζεται ακόµα πραγµατικά να σώσετε περισσότερους ανθρώπους, διότι είχα
κανονίσει αυτό να συµβεί: Θα πρέπει οι άνθρωποι του µέλλοντος να ξεπληρώσουν τον Ντάφα
– δηλαδή, οι άνθρωποι που θα επιβιώσουν – και θα δηµιουργήσουν για τον Ντάφα µια εποχή
µέγιστης δόξας, µια εποχή απαράµιλλης µεγαλοπρέπειας. Κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να
γίνει από τα ανθρώπινα όντα. Αλλά τι θα µπορούσε να επιτευχθεί αν µόνο µια χούφτα από
αυτούς παρέµεναν; Θα ήταν πολύ άτονο. (Όλοι γελούν, ∆άσκαλος γελάει), Έτσι λοιπόν πρέπει
να σώσουµε περισσότερους ανθρώπους.
Ανεξάρτητα από το ποια µπορεί να είναι η κατάσταση αυτή τη στιγµή, και ανεξάρτητα από το
τι όλα αυτά τα πολλά αισθανόµενα όντα µπορεί να πουν, ο ∆άσκαλος έχει ένα σφιχτοδεµένο
χαλινάρι για όλα όσα συµβαίνουν εδώ, και τίποτα δεν πρόκειται να πάει εκτός δρόµου. Όταν
κάποιοι ορισµένοι λίγοι άνθρωποι παρουσιάζουν προβλήµατα στην κατανόηση του Φα, αυτά
είναι µεµονωµένα θέµατα καλλιέργειας, και η ευρύτερη κατάσταση των πραγµάτων θα
παραµείνει αµετάβλητη. Για εσάς, όλα σχετίζονται µε την σωτηρία των ανθρώπων και µε την
εκπλήρωση της ιστορικής αποστολής σας. Με αυτό τον τρόπο οι µαθητές του Ντάφα θα
διατηρήσουν την πανίσχυρη αρετή τους και θα ανταποκριθούν µε πλήρη επιτυχία στην
καλλιέργεια. Φυσικά, υπάρχουν πολλά πράγµατα που είναι προβληµατικά, αλλά ο ∆άσκαλος
δεν θέλει να πει περισσότερα για αυτό σήµερα. Ωστόσο, κάποιες φορές, όταν οι λέξεις είναι
στην άκρη της γλώσσας µου θέλω να πω ένα ή δύο πράγµατα. (Οι µαθητές όλοι χειροκροτούν)
Η καλλιέργεια είναι διαφορετική για τους µαθητές του Ντάφα µέσα και έξω από την Κίνα.
Στην πραγµατικότητα, είτε είστε µέσα στην Κίνα είτε έξω, όπου κι αν βρίσκεστε, η
καλλιέργεια είναι διαφορετική για κάθε µαθητή του Ντάφα. Έχω πει ότι δεν υπάρχουν
πρότυπα, δεν υπάρχουν παραδείγµατα, και ότι το περισσότερο που µπορεί να κάνει κάποιος
είναι να αντλήσει από τις εµπειρίες των άλλων και να δει πώς χειρίστηκαν τα πράγµατα, ενώ
είχαν ορθές σκέψεις. Αν προσπαθήσετε να κάνετε πράγµατα µιµούµενοι αυτό που έκαναν, ή
κάνετε τυφλά ό, τι έκαναν, τότε θα κάνετε λάθος. Κάθε άτοµο ταξιδεύει το δικό του µονοπάτι,
και καθένας αποκτά φώτιση από τον Ντάφα ως προς αυτό που µια ηµέρα θα είναι ο δικός του
Φα. Η καλλιέργεια και η διευκρίνιση της αλήθειας που οι µαθητές µέσα στην Κίνα κάνουν
µέσα σε δοκιµασίες και τροµακτική πίεση, αυτό είναι κάτι που εσείς αποφασίσατε στην
ιστορία και αυτό που θέλατε εκείνη τη στιγµή. Επιπλέον, αυτό έγινε εφικτό από πολλά
προκαθορισµένα στοιχεία, γι’ αυτό έπρεπε να γίνει µε αυτόν τον τρόπο. Και για τους µαθητές
του Ντάφα έξω από την Κίνα, [οι περιστάσεις τους] είναι επίσης κάτι που έχει προκύψει από
προκαθορισµένα στοιχεία. Το πού θα καλλιεργούνταν και το πού θα έφερναν εις πέρας τα
πράγµατα – αυτό είναι διαφορετικό για αυτούς. Για τους µαθητές µέσα στην Κίνα, η πίεση
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κάτω από την Κόκκινη Τροµοκρατία είναι πραγµατικά τεράστια. Εκτός Κίνας, όπως κι αν
µπορεί να φαίνονται τα πράγµατα, είναι γεγονός ότι η πίεση είναι πολύ µικρότερη από ότι
στην Κίνα. Από όσα έχω δει στις ΗΠΑ, όλοι οι µαθητές που έχουν έρθει από την Κίνα τους
έχει πάρει ένα εξάµηνο πριν µπορέσουν να συνέλθουν. Φοβούνται ακόµα κι όταν περπατούν
στο δρόµο. (Όλοι γελούν) Αυτό είναι λόγω της ψυχολογικής πίεσης από την Κόκκινη
Τροµοκρατία (Ο ∆άσκαλος γελάει), και αυτή η ουσία δεν έχει ακόµη εξαλειφθεί. Όταν
συναντιούνται µε ανθρώπους πραγµατικά δεν τολµούν να πουν πολλά, σαν να εξακολουθούν
να ζουν σε εκείνο το άλλο περιβάλλον. Αλλά στην πραγµατικότητα, τα πράγµατα είναι
εντελώς διαφορετικά.
Έτσι µε άλλα λόγια, τα πράγµατα γίνονται διαφορετικά εδώ σε αυτό το περιβάλλον. Επίσης, οι
συνθήκες ζωής των µαθητών του Ντάφα τείνουν να είναι καλύτερες έξω από την Κίνα. Τώρα
βέβαια, µιλώντας για τις συνθήκες ζωής, αν οι απόστολοι του Ντάφα έχουν αυτή την
καταµερισµένη τύχη, τότε είναι ελεύθεροι να την απολαύσουν. Ο ∆άσκαλος δεν σας
κατευθύνει να είστε φτωχός όπως θα έκανε το κακό ΚΚΚ. Η ζωή και οι συνθήκες είναι γενικά
πολύ καλύτερες για τους µαθητές του Ντάφα έξω από την Κίνα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Έτσι, συγκριτικά, η πλειοψηφία των µαθητών στην Κίνα τείνουν να έχουν πράγµατα λίγο πιο
δύσκολα. Αλλά δεν θα πρέπει να κάνετε συγκρίσεις, λέγοντας για το πώς η ζωή εκεί πέρα [έξω
από την Κίνα] είναι τόσο εύκολη και πώς εδώ κάποιος υποφέρει τόσο πολύ. Αυτό είναι το
µονοπάτι σας (Ο ∆άσκαλος γελάει), ενώ εκείνο είναι το δικό τους µονοπάτι. Οι µαθητές έξω
από την Κίνα είναι επίσης εξαιρετικοί. Έχουν καταφέρει να αλλάξουν τα πράγµατα σε διεθνές
επίπεδο, και την ίδια στιγµή συγκράτησαν αποτελεσµατικά το κακό και µείωσαν την πίεση
στους µαθητές του Ντάφα µέσα στην Κίνα. Εάν ήταν διαφορετικά, σκεφτείτε το: όταν το κακό
ήταν στην πιο ακραία αιχµή του, πάνω στην ακραία φρενίτιδά του, θα ήταν αρκετά τολµηρό να
κάνει οτιδήποτε, έτσι δεν είναι;
Λέγοντας αυτό, όµως, λόγω του κλίµατος της τροµοκρατίας στην Κίνα µερικοί µαθητές, ενώ
αντιµετώπιζαν αυτή την πίεση, δεν έχουν καταφέρει να µελετήσουν τον Φα τόσο καλά και δεν
ήταν τόσο επιµελείς. Είναι δυνατόν, λοιπόν, ότι διέπραξαν ορισµένα λάθη υπό την πίεση του
κακού και έκαναν παράκαµψη στο δρόµο τους. Αλλά εφόσον αυτή η υπόθεση δεν έχει
τελειώσει, όλα αυτά είναι µέρος της διαδροµής καλλιέργειάς σας. Στην καλλιέργεια είναι
αναπόφευκτο ότι δεν θα περάσετε ορισµένες δοκιµές καλά και θα πρέπει να τις περάσετε εκ
νέου, ή δεν θα χειριστείτε ορισµένες δοκιµασίες καλά και θα πρέπει να τις συναντήσετε και
πάλι. Αυτή είναι η καλλιέργεια. Πλέοντας απαλά χωρίς καθόλου εµπόδια κατά µήκος του
δρόµου σας, χωρίς τίποτα να µπορεί καθόλου να σας εµποδίσει – αυτό δεν το έχω δει να
γίνεται µε αυτόν τον τρόπο. Κάτι τέτοιο θα σήµαινε ότι τα τεστ που κανονίστηκαν για εσάς
κανονίστηκαν µάταια, θα ήταν σαν ένα θεϊκό ον να κάνει καλλιέργεια, κι όχι ένα ανθρώπινο
ον. Έτσι, κάθε άτοµο θα έχει διαφορετικές δοκιµασίες στην καλλιέργειά του, αυτό είναι
σίγουρο, και θα συναντήσει διαφορετικά πράγµατα. Και µερικά πράγµατα θα τα χειριστείτε
ακόµη και πολύ άσχηµα. Πρόσφατα άκουσα και πάλι ότι υπάρχουν κακοί άνθρωποι που
βγαίνουν µε πράγµατα στο ∆ιαδίκτυο, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι που πήραν λάθος δρόµο,
που έκαναν λάθη, ή που έκαναν πράγµατα που δεν έπρεπε, ότι µπορούν να πληρώσουν
χρήµατα στην ιστοσελίδα τους και, αφού πληρώσουν κάποιο ποσό, θα συγχωρεθούν οι
αµαρτίες τους και αυτό το λάθος τους δεν θα µετρήσει. Και κάποιοι άνθρωποι πράγµατι τους
πλήρωσαν χρήµατα. Άκουσα ότι κάποιος πούλησε ακόµη και το αµάξι του για να πληρώσει,
και ότι µερικοί έχουν πληρώσει πάρα πολλά. Είναι τόσο συγχυσµένοι. Είναι µήπως ότι η
ψυχολογική πίεση θόλωσε τα κεφάλια τους τόσο πολύ, ότι η πίεση είναι τόσο µεγάλη που
έχουν χάσει την αίσθηση της λογικής;
Οι µαθητές του Ντάφα πρέπει να καλλιεργούνται µε βάση τον Φα και να κάνουν τα τρία
πράγµατα των µαθητών του Ντάφα καλά, και µόνο τότε µπορεί κάποιος να περπατά την
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πορεία του σωστά και να καθαρίζει τον εαυτό του από τις φορές που έχει µια µικρή πτώση.
Στην πραγµατικότητα, δεν χρειάζεται να σκεφτόµαστε για οποιοδήποτε «καθάρισµα του
εαυτού µας». Όταν δεν έχετε περάσει καλά µια δοκιµασία στην καλλιέργεια, τότε απλά
φροντίστε να χειριστείτε καλά τα πράγµατα που βρίσκονται µπροστά σας, να τα πάτε καλά την
επόµενη φορά που θα συναντήσετε αυτό το τεστ, και αυτό είναι. Μερικοί άνθρωποι
σκέφτονται ότι [η αποτυχία τους σε αυτή τη δοκιµασία] είναι ένας λεκές επάνω τους, και
πραγµατικά αισθάνονται τροµερά επιβαρυµένοι από αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό άλλη µία
προσκόλληση; Οι παράγοντες του κακού εκµεταλλεύονται αυτήν ακριβώς την προσκόλλησή
σας. Αυτή η κακή ιστοσελίδα, αυτός ο µυστικός πράκτορας, θα πιαστεί από αυτήν ακριβώς την
ανθρώπινη νοοτροπία σας για να σας εξαπατήσει, να σας έχει να χάσετε χρήµατα, και να σας
κάνει να κάνετε πάλι λάθος. Ωστόσο, ακόµα δεν ξυπνάτε. Το γεγονός ότι αυτοί οι κακοί
άνθρωποι µπορούν να κάνουν τέτοια πράγµατα –να κάνουν κακό από το διαδίκτυο– οφείλεται
σε εσάς που χειραγωγείστε από τις παλαιές δυνάµεις και τη θέλησή τους να σας έχουν να
υποστείτε οικονοµική ζηµία. Κι αν ακόµα δεν ξυπνήσετε, θα σας πτωχεύσουν εντελώς και να
δουν αν θα µπορέσετε να συνέλθετε. Όπως έχω πει, οι παλαιές δυνάµεις θα κάνουν τέτοια
πράγµατα, ανεξάρτητα από το αν ο ∆άσκαλος κάνει χρήση τους ή αν δεν τα αποδέχεται. Στο
χρονικό διάστηµα πριν φθάσει η Επανόρθωση του Φα, σε αυτό το διάστηµα, κάνουν κακά
πράγµατα. Θα εξαλειφθούν µαζί µε τους άλλους στα µέρη όπου η Επανόρθωση του Φα
σαρώνει.
Όσο για την Επανόρθωση του Φα του Κόσµου, για µένα η διαδικασία είναι γρήγορη. Θα δώσω
ένα παράδειγµα. Ο Κόσµος έχει έναν µεγάλο, συνολικό χρόνο, και η Επανόρθωση του Φα
συνεπάγεται το να καθαριστεί εντελώς στον χρόνο που χρειάζεται η κίνηση ενός χεριού.
Πραγµατικά έτσι είναι. Αλλά, υπάρχουν αµέτρητα σύµπαντα µέσα σε αυτό το τεράστιο
Κοσµικό σώµα, και αµέτρητα Κοσµικά σώµατα διαφόρων µεγεθών, καθώς και αµέτρητα
πλανήτες-σωµατίδια, µε κάθε ένα από αυτά, µικρά ή µεγάλα, να έχει τον δικό του χρόνο σε
αυτό. Ενώ λέω ότι ο ευρύτερος Κόσµος φροντίζεται στον χρόνο που χρειάζεται η κίνηση ενός
χεριού, σε ορισµένες εξαιρετικά αργές διαστάσεις αυτό θα µπορούσε να ισοδυναµεί µε µια
διαδικασία που διαρκεί εκατοντάδες εκατοµµύρια χρόνια. Σε ορισµένους πλανήτες αυτό θα
ισοδυναµεί µε µια διαδικασία µόλις µερικών δεκαετιών, ενώ εδώ στη γη, στον ανθρώπινο
κόσµο, εκδηλώνεται ως µια διαδικασία µόλις πάνω από δώδεκα χρόνια και κάπου τόσο. Στην
πραγµατικότητα, αυτό διαρκεί µόνο µία στιγµή. Όµως, σε αυτή την στιγµή οι παλαιές δυνάµεις
έχουν εκµεταλλευτεί αθέµιτα τους χρόνους των διαφορετικών διαρκειών, κάνοντας αυτό που
θέλουν να κάνουν στις διάφορες διαστάσεις. Ωστόσο ο ∆άσκαλος, από την άλλη, χρησιµοποιεί
όλα όσα κάνουν για να επιφέρει την επιτυχία των µαθητών του Ντάφα. Αν τα πράγµατα ήταν
αλλιώς, θα χρησιµοποιούσα άλλα µέσα. Έχουν ήδη κάνει αυτό που έκαναν, έτσι τους νικώ στο
ίδιο τους το παιχνίδι. Έχουν γίνει µια παλαιά δύναµη, και αυτή η παλαιά δύναµη ενήργησε ως
ένας δαίµονας για την Επανόρθωση του Φα του Κόσµου. Παρόλα αυτά, αν οι µαθητές του
Ντάφα δεν τα πάνε καλά, η ζηµιά θα είναι τεράστια. Έτσι, άσχετα από το αν [οι παλαιές
δυνάµεις] αναγνωρίζονται ή όχι: Αν πραγµατικά σκοντάφτετε, τότε πράγµατι έχετε σκοντάψει.
Και αν πραγµατικά τα πάτε καλά, τότε τα έχετε πάει πραγµατικά καλά.
Έτσι, όπως κι αν έχουν τα πράγµατα, σας λέω να καλλιεργείστε µε έναν γεµάτο
αυτοπεποίθηση και αξιοπρεπή τρόπο, να είστε λίγο πιο ορθολογικοί, και φροντίστε να µετράτε
τα πάντα µε τον Φα. Οι µαθητές του Ντάφα, όπως κι αν τα πράγµατα µπορεί να πάνε για σας
και οποιαδήποτε κι αν είναι η κατάσταση, ανεξάρτητα από το αν τα έχετε πάει καλά ή φτωχά,
να προσπαθήσετε να κάνετε καλά τα τρία πράγµατα των µαθητών του Ντάφα – κάντε τα καλά
στο χρόνο που έχουµε µπροστά – και κάνοντας έτσι θα καλλιεργείστε συνεχώς, θα κινείστε
προς τα εµπρός, και θα επιτυχαίνετε για τον εαυτό σας. Και µέσω αυτής της διαδικασίας της
συνεχούς καλλιέργειας, θα ξέρετε από µόνοι σας τα πράγµατα για τα οποία έχω µιλήσει και θα
είστε σε θέση να εστιάσετε στο πώς να τα πάτε καλά στο µέλλον. Μην κουβαλάτε γύρω

9

οποιεσδήποτε αποσκευές από το παρελθόν. Αυτά τα πράγµατα είναι προϊόντα της ανθρώπινης
σκέψης, και θα γίνουν αντικείµενο εκµετάλλευσης από το κακό.
Φυσικά, υπάρχουν πολλά πράγµατα για τα οποία θα ήθελα να µιλήσω. Τα δύο συνέδρια του
Φα ήταν πολύ κοντά, όµως και το να µιλήσω περισσότερο δεν θα βοηθήσει. Υπάρχουν ακόµα
µερικά πράγµατα που δεν µπορώ να θέσω πολύ λεπτοµερώς. Αν ήταν να γκρεµίσω για σας όλα
αυτά τα πράγµατα, ενώ εσείς καλλιεργείστε, δεν θα υπήρχε τίποτα για σας να καλλιεργήσετε
και δεν θα είχατε ένα µονοπάτι να βαδίσετε, έτσι δεν είναι; Επειδή είναι έτσι τα πράγµατα,
µπορείτε ακόµα να περπατήσετε το µονοπάτι για τον εαυτό σας και να καλλιεργηθείτε από
µόνοι σας. Ο ∆άσκαλος µπορεί µόνο να µιλήσει για αυτά τα πράγµατα σε γενικές γραµµές. Σε
κάθε περίπτωση, είµαι πολύ ευτυχής που σας βλέπω. Ως µαθητές του Ντάφα έχετε περάσει τις
δοκιµασίες και τα καταφέρατε µέχρι αυτό το σηµείο σήµερα, και µπορώ να δω τι σας
περιµένει στο µέλλον. Σας ευχαριστώ! (Οι µαθητές χειροκροτούν παρατεταµένα και µε
ενθουσιασµό)

