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Φάλουν Ντάφα - ∆ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο

∆ιδασκαλία του Φα στο µεγάλο συνέδριο του Φα στην Νέα Υόρκη
Λι Χονγκτζί - Νέα Υόρκη, 19 Μαΐου 2013

(Όλοι σηκώνονται όρθιοι και χειροκροτούν ενθουσιωδώς) Καληµέρα! (Οι µαθητές απαντούν:
«Καληµέρα, ∆άσκαλε!» Το χειροκρότηµα συνεχίζεται) Αυτό είναι ίσως το µεγαλύτερο
συνέδριο του Φα που είχαµε εδώ και χρόνια. (Χειροκροτήµατα) Ένας µεγάλος αριθµός
ανθρώπων έχουν έρθει. Ακούω ότι ορισµένοι έχουν έρθει και από την Κίνα. Αυτό είναι ένα
συνέδριο του Φα των µαθητών του Ντάφα, έτσι είναι το καλύτερο περιβάλλον για τους
µαθητές του Ντάφα να εµπνεύσουν ο ένας τον άλλον καθώς καλλιεργούνται. Μέσα από αυτά
που µοιράζεστε στο συνέδριο µπορείτε να δείτε πού υπολείπεστε, αλλά και να δείτε τα
δυνατά σηµεία των άλλων και να τα αξιοποιήσετε.
Για τους καλλιεργητές δεν υπάρχουν πραγµατικά πρότυπα να ακολουθήσουν. Κάθε άτοµο
καλλιεργεί τον εαυτό του, και ο καθένας πρέπει να περπατήσει το δικό του µονοπάτι. ∆εν
υπάρχουν αναφορές να βασιστείτε ή παραδείγµατα να ακολουθήσετε. Υπάρχει µόνο ένα
πράγµα: πώς ακολουθάτε τον Φα στις πράξεις σας. Κάθε άτοµο έχει τις δικές του
συνειδητοποιήσεις και συναισθήµατα για τα πράγµατα. Γι' αυτό είναι απίθανο, όταν
συναντάτε κάτι, όλοι να το καταλάβετε µε τον ίδιο τρόπο, να το προσεγγίσετε µε τον ίδιο
τρόπο ή να το χειριστείτε µε τον ίδιο τρόπο. Είναι εξαιρετικά απίθανο. Και είναι έτσι επειδή
οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς τρόπους σκέψης και οι πηγές της σκέψης τους είναι
πολύπλοκες. Όλες οι διάφορες ιδέες που κάθε άτοµο έχει σχηµατίσει στη µακρά πορεία του
χρόνου, καθώς και οι διαφορετικές κατανοήσεις του για τα πράγµατα, οι αντιλήψεις του και
τα συναισθήµατα - όλες από τις πολλές απόψεις των πραγµάτων που µπαίνουν στην
κατανόηση ή την συνειδητοποίηση ενός ατόµου, ή τα χαρακτηριστικά της κατανόησής του όλα αυτά είναι εξαιρετικά πολύπλοκα και γι' αυτό είναι δύσκολο να βρείτε δύο ανθρώπους µε
την ίδια προσωπικότητα. Το να µιµείστε απλά κάτι που κάποιος άλλος κάνει είναι απλώς µια
επιφανειακή αντιγραφή, ενώ η ουσία της πράξης είναι εντελώς απίθανο να είναι η ίδια.
Επιπλέον, περιµένω το κάθε άτοµο να επιτύχει την Ολοκλήρωση µέσω της δικής του
προσπάθειας. Ο καθένας που κάθεται εδώ είναι ένας καλλιεργητής, καθώς αυτό είναι ένα
συνέδριο του Φα. Υπάρχουν επίσης εδώ πολλοί νεώτεροι µαθητές. Ο ∆άσκαλος δεν
πρόκειται να µιλήσει για κάτι εξωπραγµατικό. Με κανένα τρόπο δεν µπορεί ένα ον απλά να
κατέβει και να γίνει µαθητής του Ντάφα. Τα όντα σε αυτόν τον Κόσµο είναι απλά αµέτρητα.
Με κάτι τόσο σηµαντικό όπως αυτό που συµβαίνει εδώ, πιθανότατα όλοι όσοι έχουν έλθει
εδώ να είναι Βασιλιάδες. Ως εκ τούτου, όσον αφορά το περπάτηµα της πορείας τους και την
επικύρωση της πανίσχυρης αρετής τους µέσα από τη φώτισή τους, θα πρέπει να περάσουν
µέσα από τη δική τους διαδικασία κατανόησης πραγµάτων, και να έχουν τη δική τους
διαδικασία καλλιέργειας, µε τους δικούς τους παράγοντες και τα χαρακτηριστικά τους. Έτσι,
κάθε άτοµο πρέπει να περπατήσει το δικό του µονοπάτι. Και αυτό εξηγεί εν µέρει, γιατί όλα
αυτά τα χρόνια έχουν υπάρξει όλα τα είδη καταστάσεων που προκύπτουν ανάµεσα στους
µαθητές του Ντάφα, οι διαφορετικές κατανοήσεις στην καλλιέργεια, και οι διαφωνίες όταν
εργάζονται από κοινού.
Φυσικά, όταν υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει σε ένα πρότζεκτ του Ντάφα, θα πρέπει να
αφήσετε πέρα τα πράγµατά σας όσο µπορείτε για να γίνει µε το πρότζεκτ αυτό που πρέπει
γίνει. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Έτσι θα πρέπει να συνεργαστείτε. Καθώς θα
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κάνετε αυτό το καθήκον, ωστόσο, θα φέρετε τον δικό σας τρόπο χειρισµού των πραγµάτων,
το οποίο θα είναι µία απεικόνιση από εσάς καθώς βαδίζετε την δική σας πορεία στην
καλλιέργεια. Ο ∆άσκαλος το αναγνωρίζει αυτό, και δεν υπάρχει τίποτα λάθος µε αυτό. Είναι
αναπόφευκτο ότι ο καθένας θα χειρίζεται τα πράγµατα έτσι. Έτσι δεν µπορεί να είστε όλοι το
ίδιο, σαν κοµµένοι από το ίδιο καλούπι. Γι' αυτό οι δοκιµασίες και τα τεστ που θα
συναντήσετε, οι αναταράξεις στον δρόµο της καλλιέργειας που ο καθένας θα περάσει ανεξάρτητα από το είδος του δρόµου, είτε πρόκειται για επίπονο ή τραχύ ή οτιδήποτε άλλο είναι όλα για χάρη της δηµιουργίας και της επικύρωσης της ουράνιας τάξης σας, για να
αποδείξουν το µονοπάτι προς την τελική Ολοκλήρωσή σας και όλα όσα θα επιτύχετε.
Κατά την διαδικασία της καλλιέργειάς σας, έχετε περάσει πολλές δυσκολίες και πολλές
δοκιµές, και τα έχετε καταφέρει µέσω αυτού που θα αποκαλούσα «µια πρωτοφανή δίωξη».
Όπως γνωρίζετε, οι Χριστιανοί διώκονταν για τριακόσια χρόνια και οι Βουδιστές πέρασαν
πέντε δοκιµασίες, µε τη σύγκρουση µεταξύ του Βούδα Σακιαµούνι και του αρχικού
Βραχµανισµού να είναι πολύ έντονη εκείνη την εποχή. Κι όµως εκείνα τα πράγµατα δεν ήταν
τόσο αχρεία όσο το κακόβουλο ΚΚΚ. Αυτό κατευθύνεται από παλαιές δυνάµεις σε
υψηλότερα επίπεδα. Στην ανθρώπινη κοινωνία, το ορθό και το κακόβουλο προϋποτίθεται ότι
συνυπάρχουν, καλό και κακό, αγαθό και κακόβουλο, συνυπάρχουν. Αποτελούν µια
ισορροπία. Αν δεν υπήρχε η καλοσύνη, οι άνθρωποι δεν θα ήξεραν τι είναι το κακό. Αν δεν
υπήρχε το κακό, οι άνθρωποι δεν θα ήξεραν τι είναι η καλοσύνη. Στην καλλιέργεια, η
καλοσύνη προσφέρει στους ανθρώπους ένα πρότυπο, ενώ η ύπαρξη του κακού επιτρέπει
στους καλλιεργητές να κατανοήσουν τον τρόπο για να φθάσουν το πρότυπο. Αυτό επιτρέπει
στους καλλιεργητές να τελειοποιηθούν στην καλλιέργειά τους, και αυτές είναι σηµαντικές
συνθήκες και προϋποθέσεις που παρέχονται στον ανθρώπινο κόσµο για τους καλλιεργητές
επιτρέποντάς τους να ανυψώσουν την ύπαρξή τους. Αυτό ήταν κάτι που κανονίστηκε πίσω
τότε κατά τη στιγµή της δηµιουργίας της ανθρώπινης κοινωνίας: αν θέλετε να καλλιεργηθείτε,
έτσι είναι το πώς πρέπει να γίνει. Αλλά οι παλαιές δυνάµεις εκµεταλλεύτηκαν αυτό το
χαρακτηριστικό του ανθρώπινου κόσµου µετατρέποντάς το σε κάτι απόλυτο.
Αυτό το χαρακτηριστικό του ανθρώπινου κόσµου δεν είναι ένα φαινόµενο που βρίσκεται σε
οποιαδήποτε άλλη διάσταση του Κόσµου. Μόνο σε αυτή τη ρύθµιση της ανθρώπινης
κοινωνίας, όπου το καλό και το κακό συνυπάρχουν, τα πράγµατα εκτυλίσσονται τόσο
δραµατικά. Και µόνο έτσι µπορούν οι άνθρωποι να καλλιεργηθούν. Φυσικά, υπάρχουν
περισσότερα από µόνο αυτά τα πράγµατα. Υπάρχουν επίσης στοιχεία όπως η ψευδαίσθηση,
τα βάσανα και το συναίσθηµα. Οι παλαιές δυνάµεις έχουν εκµεταλλευτεί ακριβώς αυτό το
φαινόµενο και δηµιούργησαν αυτήν την εκτεταµένη δίωξη των µαθητών του Ντάφα, ως ένα
«τεστ». Όπως το περιγράφουν, είναι υποτίθεται για να επιτρέψουν σε αυτούς τους µαθητές
του Ντάφα που είναι ικανοί να επιτύχουν την Ολοκλήρωση να το καταφέρουν. Τώρα βέβαια,
όπως ο ∆άσκαλος σάς έχει συχνά πει, δήλωσα ότι δεν συµφωνώ και δεν αποδέχοµαι τα
πράγµατα που κανονίστηκαν από τις παλαιές δυνάµεις. Είχα τους δικούς µου τρόπους να
σώσω αισθανόµενα όντα, και έφερα µαζί µου αυτό που ήθελα να κάνω. Αλλά οι παλαιές
δυνάµεις πήγαν και, στα κρυφά, έκαναν ένα εντελώς διαφορετικό πράγµα από µόνοι τους.
Έτσι, πράγµατα όπως ο διωγµός των Χριστιανών, ή των Βουδιστών, που µόλις ανέφερα νοµίζουν ότι αυτό είναι µια απαραίτητη εµπειρία για κάποιον να την έχει πριν αυτό το άτοµο
µπορέσει να επιτύχει την Ολοκλήρωση ή να γίνει ένα Φωτισµένο Ον. Νοµίζουν ότι απλώς
αυτό πρέπει να γίνει µε αυτόν τον τρόπο, και κάνοντάς το µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν θα
γινόταν. Όταν χρησιµοποίησα υψηλότερες αρχές του Φα για να επισηµάνω σε αυτούς ότι
χρησιµοποιώντας την προσέγγισή τους πάνω στους µαθητές του Ντάφα θα αποτελούσε κακή
παρέµβαση, αυτοί απάντησαν: «Αυτός είναι ο µόνος τρόπος που ξέρουµε να το κάνουµε.»
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Αλλά δεν είναι ο Νόµος του Φο παντοδύναµος; Κανένας δεν περίµενε ότι θα µπορούσα να
χρησιµοποιήσω τις τέχνες του θεάµατος για να σώσω τους ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι που
ούτε αυτοί περίµεναν.
Ο Νόµος του Φο είναι παντοδύναµος. Το να έχω τους ανθρώπους να καλλιεργούνται εν µέσω
της συνηθισµένης κοινωνίας - αυτό είναι κάτι που επίσης δεν περίµεναν.
«Τότε ποια είναι η προσέγγιση που εγώ ήθελα να χρησιµοποιήσω;»
Ολόκληρος ο Κόσµος έγινε κακός, και όλες οι ζωές έχουν τεράστια ποσά κάρµα τώρα. Ο
Ιησούς έλεγε ότι ο άνθρωπος έχει αµαρτίες, και πραγµατικά, όπως και οι Βουδιστές έλεγαν,
οι άνθρωποι δηµιουργούν συνεχώς κάρµα σε όλη τους τη ζωή, µε αποτέλεσµα την αµαρτία.
Ή µε άλλα λόγια, κατά τη µακρά, παρατεταµένη διάρκεια της µετενσάρκωσης, οι άνθρωποι
έχουν συσσωρεύσει πολλά καρµικά χρέη, ζωή µετά τη ζωή. Ένα άτοµο µπορεί να ήταν
στρατιώτης που σκότωνε ανθρώπους σε µια προηγούµενη ζωή, ή ίσως ήταν ένας χασάπης, ή
να εκµεταλλευόταν ανθρώπους, ή να έκανε κάτι τροµερό. Η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουν
φτάσει ήδη σε αυτή την κατάσταση, µε κάρµα σε όλο τους το σώµα. Όλη η κοινωνία είναι
βασικά έτσι τώρα. Ούτε οι ζωές σε υψηλότερα επίπεδα πληρούν πλέον τα πρότυπα, ενώ
ακόµα και το ίδιο το πρότυπο έχει αλλάξει. Με τα πράγµατα να έχουν φτάσει σε αυτό το
σηµείο σήµερα, αν ένας θέλει να σώσει αυτά τα όντα, σκεφτείτε το, δεν θα µπορούσε
ενδεχοµένως να το επιτύχει χρησιµοποιώντας την προσέγγιση [των παλαιών δυνάµεων]. Η
πραγµατικότητα έχει αποδείξει ότι αυτό δεν θα λειτουργούσε καθόλου. Και το γνωρίζουν
αυτό, γι' αυτό πραγµατικά δεν σκοπεύουν να έχουν τόσους πολλούς ανθρώπους να σωθούν.
Έχετε ακούσει ότι σε παλιές προφητείες ειπώθηκε: «µόνο χίλιοι στους δέκα χιλιάδες θα
παραµείνουν», ή «ένα σπίτι στα δέκα», σωστά; Πολλές προφητείες έχουν πει κάτι τέτοιο.
Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι δεν ήθελαν οι άνθρωποι πραγµατικά να σωθούν, και
απλώς σχεδίαζαν να κρατήσουν αυτούς που αυτοί νόµιζαν ότι ήταν αρκετά καλοί.
Αλλά στην πραγµατικότητα, όλα τα αισθανόµενα όντα είναι ίσα. Κατά τη διάρκεια των
πολλών, περασµένων ετών, οι ζωές έφτασαν να µην πληρούν πλέον το πρότυπο, έγιναν
διεφθαρµένες, και όλα έγιναν απαράδεκτα. Είναι διότι ο ίδιος ο Κόσµος περιορίστηκε στη
σοφία του σε αυτό που είναι γνωστό ως «σχηµατισµός, στάση, εκφυλισµός, καταστροφή».
Τότε, εκτός και εάν ο «σχηµατισµός, στάση, εκφυλισµός, καταστροφή» άλλαζε, τα
αισθανόµενα όντα, φυσιολογικά, θα εκφυλίζονταν κατά τη διάρκεια τού «σχηµατισµός,
στάση, εκφυλισµός, καταστροφή». Κατά τη στιγµή της δηµιουργίας του Κόσµου, τα
αισθανόµενα όντα ήταν της ίδιας φύσης µε το Τάο και τον Φα του Κόσµου. Η φάση της
«στάσης» ήταν µια σχετικά καλή περίοδος, µε τους ηθικούς κανόνες σε κάθε επίπεδο
ύπαρξης να είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο του Κόσµου. Κατά τη διάρκεια του εκφυλισµού,
στη συνέχεια, τα πράγµατα άρχισαν να πηγαίνουν προς τα κάτω, µε το ήθος του κόσµου να
φθίνει µέρα µε τη µέρα. Κατά τη διάρκεια της καταστροφής, τα πράγµατα δεν είναι πλέον
κατάλληλα, και µόλις φθάσουν στο τέλος, δεν µπορείς να τα αφήσεις να σαπίσουν περαιτέρω,
έτσι δεν είναι; Οπότε τι κάνεις; Τα διαλύεις όλα. Αφότου τα πράγµατα διαλυθούν, τίποτα δεν
αποµένει - οι ζωές και η ύλη στον Κόσµο παύουν να υπάρχουν. Τότε, αν τα θέλεις, θα πρέπει
να τα ξαναδηµιουργήσεις. Τώρα έχετε την εικόνα. Έτσι, χωρίς αυτό το θεµελιακό πράγµα να
µεταβληθεί, τα αισθανόµενα όντα αναπόφευκτα θα υφίσταντο αλλαγές κατά τη διάρκεια τού
«σχηµατισµός, στάση, εκφυλισµός, καταστροφή».
Τότε, ποιανού είναι αυτές οι αµαρτίες, πραγµατικά; Αν µε ρωτάτε, αυτές οι αµαρτίες δεν
µπορούν να αποδοθούν σε κανέναν. Είναι µόνο το πώς τα όντα ενεργούν, δεδοµένης της
φύσης τού «σχηµατισµός, στάση, εκφυλισµός, καταστροφή» του Κόσµου. Είναι διότι η σοφία
του Κόσµου εξέλειπε. Έτσι, σκέφτηκα ότι η καλύτερη προσέγγιση θα ήταν να επιλύσω
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καλοπροαίρετα τα πράγµατα για όλες τις ζωές! ∆εν θα είχε σηµασία ποιος οφείλει τι σε ποιον,
ο καθένας θα σταµατούσε να συλλέγει τα χρέη τους, αφού ο καθένας έχει αµαρτίες. Αν όλοι
ήταν να σταµατήσουν να συλλέγουν τα χρέη τους, αν όλα µεταξύ των ανθρώπων επιλύονταν
µε θετικό τρόπο κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα, και αν όλοι προχωρούσαµε προς
το µέλλον, πόσο υπέροχο θα ήταν αυτό! (Ηχηρό χειροκρότηµα) Τα αισθανόµενα όντα θα το
ήθελαν αυτό, σίγουρα, και όλοι θα ήταν ευχαριστηµένοι. Αυτό είναι που ήθελα να κάνω στην
αρχή.
Ωστόσο, οι παλαιές δυνάµεις τα άλλαξαν όλα αυτά, και δηµιούργησαν µια τέτοια τεράστια
δυσκολία - κάτι τόσο κακόβουλο ώστε να µην έχει προηγούµενο. Σκεφτείτε τη ζωντανή
συγκοµιδή οργάνων, για παράδειγµα. Πίσω στην αρχαία Ρώµη, ακόµη και στο αποκορύφωµα
της δίωξης των Χριστιανών, δεν υπήρχε τίποτα τόσο κακό. Σχετικά µε το πιο απάνθρωπο
πράγµα που έκαναν ήταν να σκοτώνουν τους ανθρώπους. Το χειρότερο κακό που έχει
διαπραχθεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι αυτό που οι µαθητές του Ντάφα έχουν υποστεί, ή στο
οποίο έχουν αντιταχθεί, στη δίωξη. Οι παλαιές δυνάµεις θεωρούν ότι από τη στιγµή που
προέρχεστε από τόσο υψηλά επίπεδα και είστε για να επιτύχετε ουράνιες τάξεις τόσο µεγάλες
και να γίνετε βασιλιάδες τόσο σπουδαίοι, αν περνούσατε µόνο µικρές δοκιµασίες και αν τα
µέσα που χρησιµοποιούνταν πάνω σας δεν ήταν επαρκώς κακόβουλα, θα µπορούσατε να
καλλιεργηθείτε µέχρι αυτό το ύψος; Αυτή είναι η λογική τους.
Όπως γνωρίζετε, ο Φα που ο ∆άσκαλος διδάσκει, ενώ είναι εξαιρετικά πλούσιος και βαθύς σε
νόηµα, είναι πολύ απλός και άµεσος στην επιφάνεια. Όταν είπα ότι µιλώντας µε αυτές τις
απλές αρχές και τη γλώσσα έχει ξεγελάσει τα αισθανόµενα όντα, στην πραγµατικότητα
αναφερόµουν σε όντα σε υψηλά επίπεδα. Ιστορικά, οι άνθρωποι υπολόγιζαν ότι όταν µια
µέρα οι άνθρωποι θα σώζονταν, ίσως να ήταν δύσκολο να αποκτήσουν τον Φα, ότι η ευκαιρία
θα ήταν δύσκολο να αποκτηθεί. Και στο παρελθόν, δεν ήταν µόνο οι άνθρωποι του κόσµου
που µιλούσαν για αυτό έτσι, και θεία όντα επίσης σκέφτονταν ότι, στο τέλος, όταν ο Φα θα
διδασκόταν, όταν στο τέλος θα ήταν η ώρα να σωθούν αισθανόµενα όντα, η ευκαιρία θα είναι
σίγουρα εξαιρετικά δύσκολο να αποκτηθεί, θα είναι σίγουρα πολύ δύσκολο να την
αντιληφθούν [όταν πράγµατι θα ερχόταν] - µόνο εκείνοι οι εξαιρετικά ευφυείς θα είναι σε
θέση να το αντιληφθούν - και ότι ένα άτοµο θα πρέπει να περάσει µέσα από µεγάλες
δυσκολίες για να την βρει. Σκεφτείτε το: αν ήταν έτσι, θα ήταν δίκαιο; Όχι, δεν θα ήταν.
Πολλά από τα µεγάλα φωτισµένα όντα που έχουν έρθει στον κόσµο µπορεί να έχουν
ενσαρκωθεί ως άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ή να έχουν πρόβληµα να ακούσουν ή να δουν λόγω
γήρατος. Θα ήταν αυτό δίκαιο προς αυτούς; Όχι, δεν θα ήταν. Έτσι, ο Φα που ο ∆άσκαλος
διδάσκει είναι όσο το δυνατόν πιο ευθύς και απλός. Αλλά αυτό στην πραγµατικότητα
προκάλεσε [σε αυτά τα όντα υψηλού επιπέδου] να µην τον πιστεύουν. Από αυτή την άποψη,
έχουν κάνει χειρότερα ακόµα και από τους ανθρώπους σε αυτόν εδώ τον κόσµο.
Οι αρχές που µεταφέρονται είναι σαφείς και απλές, όπως και οι λέξεις. ∆εν υπάρχει σχεδόν
κανένα µυστήριο σε αυτό. Είπα ότι αυτή τη φορά ο Φα θα διδασκόταν στα αισθανόµενα όντα
µε έναν τρόπο που να είναι απολύτως δίκαιος. Έχω πει ότι η µεγάλη πύλη έχει ανοίξει - τόσο
πλατιά που δεν υπάρχει πλέον πύλη. Και στην πραγµατικότητα, αυτή είναι η ιδέα πίσω από
αυτό. Αλλά οι παλαιές δυνάµεις εξακολούθησαν να επιµένουν στο να κάνουν αυτό που
θέλουν. Φυσικά, τώρα τους είναι ξεκάθαρα τα πράγµατα. Τώρα γνωρίζουν ότι όλα αυτά που
κάνουν είναι στην πραγµατικότητα το να καταστρέφονται οι ίδιοι µόνοι τους. Όλα όσα
κάνουν την ίδια στιγµή έχουν ως αποτέλεσµα παλαιές δυνάµεις σε υψηλότερα επίπεδα που
χρησιµοποιούν αυτή [την κατάσταση] να εξαλείφουν τις ζωές σε επίπεδα κάτω από αυτές,
των οποίων οι αµαρτίες είναι θανάσιµες, διότι αυτές οι ζωές διέπραξαν τη µεγαλύτερη
αµαρτία - να αλλάξουν αυτό που ήθελα να κάνω. Αλλά ανεξάρτητα από την περίπτωση, όλα
αυτά που η δίωξη έχει επιφέρει σταδιακά πλησιάζουν στο τέλος τους και δεν µπορούν να
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επανέλθουν. Ενδεχοµένως δεν είναι δυνατόν να πληρώσουν για ό, τι έχουν κάνει. Η
παρέµβασή τους είναι στην Επανόρθωση του Φα του Κόσµου και αυτή η αµαρτία είναι απλά
τεράστια.
Η πλειοψηφία των ανθρώπων εδώ σήµερα είναι µαθητές του Ντάφα έξω από την Κίνα. Αλλά
οι µαθητές του Ντάφα της Κίνας είναι στην πραγµατικότητα το κύριο σώµα. Κι αυτό διότι οι
Βασιλείς κάθε εθνικής οµάδας από κάθε περίοδο της ιστορίας έχουν µετενσαρκωθεί στην
Κίνα, όπως και όντα από υψηλά και ακόµη υψηλότερα επίπεδα.
Η εξωτερική εµφάνιση ενός ατόµου µπορεί να µεταβληθεί από τις αντιλήψεις του. Το κακό
ΚΚΚ έχει καταστρέψει τον παραδοσιακό κινεζικό πολιτισµό, και αυτός ήταν ένας ηµι-θεϊκός
πολιτισµός - ο πολιτισµός ο πιο κοντινός στο θείο. Μπορείτε να το αισθανθείτε όταν βλέπετε
το «Σεν Γιουν», έτσι δεν είναι; Και µαζί µε αυτό, το κακό Κόµµα έχει διαποτίσει τους
ανθρώπους µε το εξαιρετικά κακό δόγµα του «αγώνα», κάνοντας τους ανθρώπους στις µέρες
µας να ανταγωνίζονται και να παλεύουν ο ένας µε τον άλλον. Οι ίδιοι οι Κινέζοι γνωρίζουν
τώρα ότι όποτε έχετε Κινέζους µαζί, όπου και να είναι, θα παλέψουν ο ένας µε τον άλλον.
Πολλοί άνθρωποι από άλλες εθνικότητες αναρωτιούνται γιατί οι Κινέζοι δεν έχουν την
αίσθηση της «ενότητας». Στην πραγµατικότητα, υπάρχουν πολύ εµβριθείς λόγοι πίσω από
αυτό. Οι παλαιές δυνάµεις ήθελαν να βρωµίσουν τα πράγµατα ηθεληµένα, να τα βρωµίσουν
σε αυτό το βαθµό. Και φτάνοντας τα πράγµατα σε αυτά τα χάλια, τότε να δουν πώς θα
καλλιεργηθείτε. Με την καταγωγή σας να είναι από τόσο υψηλά, µε το να αντιπροσωπεύετε
τόσες πολλές ζωές, και µε την ουράνια θέση σας στην Ολοκλήρωση να είναι τόσο σπουδαία,
αποφάσισαν να κάνουν την Κίνα το χάος που είναι σήµερα. [Η σκέψη τους ήταν]: «Θα σας
αναγνωρίσουµε µόνο αν µπορείτε να καλλιεργηθείτε σε µια κατάσταση όπως αυτή. Αν δεν
µπορείτε να πετύχετε στην καλλιέργεια µε αυτόν τον τρόπο, τότε αυτό σηµαίνει ότι ο
χαρακτήρας σας υπολείπεται. Αναγνωρίζουµε µόνο αυτούς που πετυχαίνουν στην
καλλιέργεια σε ένα τόσο κακό περιβάλλον.» Και αυτό είναι που έχουν κάνει. Σχετικά
µιλώντας, τα πράγµατα δεν είναι τόσο άθλια έξω από τα σύνορα της Κίνας. Στην Κίνα, όπου
δεν υπάρχει εναλλακτικό πλαίσιο αναφοράς, οι άνθρωποι δεν µπορούν να αισθανθούν αυτό
που οι ίδιοι έχουν γίνει. Μεταξύ των µαθητών του Ντάφα, οµοίως, υπάρχουν πολλοί που δεν
ήταν επιµελείς ή δεν ήταν αυστηροί στον τρόπο που ενεργούσαν, και που έχουν προκαλέσει
διαταραχές µέσα στην οµάδα λόγω της επιρροής της κουλτούρας του Κόµµατος.
Αλλά ανεξάρτητα από την περίπτωση, τα πάντα έχουν φτάσει πλέον στο τέλος. Το κακό δεν
έχει πια τη δύναµη να συγκεντρωθεί για άλλον ένα γύρο δίωξης τόσο µοχθηρό όσο αυτόν. Κι
αυτό γιατί οι κακοί παράγοντες που εργάζονταν προέρχονταν από πολλές διαστάσεις από τις
παλαιές δυνάµεις και αυτοί οι κακοί παράγοντες είχαν τοποθετηθεί µαζί ειδικά για αυτή τη
δίωξη, συµπεριλαµβάνοντας απαίσια πράγµατα κάθε είδους. Τώρα, η πλειοψηφία αυτών
έχουν εξαλειφθεί, έτσι οι συνθήκες µοιάζουν να χαλαρώνουν όλο και περισσότερο. Όµως,
όσο αυτό δεν έχει λήξει, το κακό θα είναι κακό ακριβώς το ίδιο. Είναι ακριβώς όπως το
δηλητήριο που είναι δηλητηριώδες. Ακόµα κι αν του ζητούσατε να µην είναι δηλητηριώδες,
δεν θα µπορούσε να το κάνει αυτό. Έτσι δεν πρέπει να χαλαρώσετε την προσοχή σας. Βάλτε
τα δυνατά σας να µην αφήνετε τις παλαιές δυνάµεις να εκµεταλλεύονται οποιαδήποτε κενά
στην καλλιέργειά σας. Όσο για τα πράγµατα στο τέλος, ο ∆άσκαλος θα παρακολουθεί και θα
αποφασίσει πώς να τα χειριστεί.
Ως καλλιεργητής, ανεξάρτητα από την περίπτωση, είστε κάποιος στο δρόµο προς την θεότητα,
και όπως γνωρίζετε, ένα άτοµο στο δρόµο προς την θεότητα είναι φυσικά διαφορετικό από
ένα συνηθισµένο ον ή ένα µέσο άτοµο. Αλλά κάνετε την καλλιέργειά σας µεταξύ των
συνηθισµένων ανθρώπων, έτσι από την άποψη της συµπεριφοράς σας, ή ακόµα και στην
φορεσιά σας, στον τρόπο σας ή την οµιλία σας, δεν θα υπάρχει καµία διαφορά για τους
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καθηµερινούς ανθρώπους άξια λόγου. Υπάρχει µόνο µία, πολύ σηµαντική διαφορά: όταν
δοκιµάζουµε συγκρούσεις ή εντάσεις, ή οποιαδήποτε κατάσταση, εσείς είστε σε θέση να
κοιτάξετε µέσα στον εαυτό σας για την αιτία, [και να σκέπτεστε]: «Μήπως είναι αυτό διότι
έκανα κάτι λάθος; Μήπως είναι κάποιο πρόβληµα από την πλευρά µου, που προκάλεσε αυτήν
την δυσαρµονία;» Αυτή είναι η µόνη αξιοσηµείωτη διαφορά ανάµεσα σε εσάς και ένα
συνηθισµένο άτοµο. Φυσικά, η διαφορά αυτή επίσης θα εκδηλωθεί µε τη συµπεριφορά σας.
Οι συνηθισµένοι άνθρωποι θα αισθάνονται ότι η φύση σας είναι διαφορετική από των άλλων,
ή θα θεωρούν ότι οι µαθητές του Ντάφα είναι καλοί, και θα χαίρονται να αλληλεπιδρούν µε
τους µαθητές του Ντάφα. Επειδή τελικά είστε καλλιεργητής, το πεδίο γύρω σας είναι ένα από
καθαρή καλοσύνη - κάτι που οι συνηθισµένοι άνθρωποι δεν έχουν. Έτσι, θα είστε
διαφορετικοί από την άποψη αυτή, και οι άνθρωποι θα το αισθάνονται.
Τότε µε άλλα λόγια, αν και οι µαθητές του Ντάφα είναι καλλιεργητές, είναι δύσκολο από την
εµφάνιση να ξεχωρίσουµε από τους κοινούς ανθρώπους. Αυτό είναι ιδιαίτερα έτσι όταν
κάποιος καλλιεργείται µεταξύ των κοινών ανθρώπων, και ακόµα περισσότερο, όταν κάποιος
καλλιεργείται σε ένα περιβάλλον τόσο περίπλοκο όπως αυτό. Έτσι, είναι δύσκολα για τους
καλλιεργητές. Θυµάµαι πίσω τότε όταν πρωτο-αποκτούσατε τον Φα, πώς µε το που βλέπατε
αυτόν τον Φα - ιδίως εκείνοι στις δύο πρώτες από τις τρεις κατηγορίες που περιέγραψα
παλιότερα - η καρδιά σας ήταν πραγµατικά συνεπαρµένη! [Σκεφτόσασταν]: «Αυτό είναι
εκπληκτικό! Επιτέλους Το βρήκα!» ∆εν ήταν όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια µετενσαρκώσεων
και αναµονής ακριβώς για αυτό; Εκείνη την εποχή, οδηγούµενοι από την αίσθηση βαθιά µέσα
στην ύπαρξή σας, ήσασταν σε θέση να παραιτηθείτε από οποιαδήποτε ανθρώπινη
προσκόλληση και να είστε αποφασισµένοι να καλλιεργήσετε τον εαυτό σας καλά. Αυτός ο
ενθουσιασµός µπορούσε να σας ωθήσει να είστε επιµελείς. Αλλά µε το πέρασµα του χρόνου,
αυτό το αίσθηµα σταδιακά χάθηκε. Η ανθρώπινη τεµπελιά, όλα τα είδη των ανθρώπινων
αντιλήψεων, και η σειρά των χαοτικών πραγµάτων µπροστά σας στην κοινωνία όλα
συνδυάστηκαν για να σας δελεάσουν και να παρέµβουν σε σας. Εξ ου και το ρητό:
«Καλλιεργήσου µε την καρδιά που είχες κάποτε, και η Ολοκλήρωση είναι σίγουρη.» Συχνά,
οι άνθρωποι µου λένε πράγµατα όπως: «Στο παρελθόν, όταν διάβαζα τον Φα το επίπεδό µου
ανέβαινε πολύ γρήγορα. Και όπως διάβαζα το βιβλίο, πράγµατα που θα βελτίωναν την
κατανόησή µου συνεχώς µού αποκαλύπτονταν. Πώς γίνεται και δεν το αισθάνοµαι αυτό πια;»
Τότε αναρωτηθείτε αυτό: «καλλιεργείστε µε την καρδιά που είχατε κάποτε;»
Στην πραγµατικότητα, έχω µιλήσει για αυτό νωρίτερα. Είπα ότι οι µαθητές του Ντάφα,
περιλαµβανοµένων και των νέων φοιτητών, θα µπορούσαν όταν έλθει η ώρα να ωθηθούν
τάχιστα από εµένα στη θέση τους, εφόσον αυτοί καλλιεργούνται. Και ως ποια θέση θα ήταν
αυτό; Από οπουδήποτε κι αν προερχόσασταν, ανεξάρτητα από ποιο ύψος µπορεί να είστε. Θα
ωθούσασταν στη θέση σας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Το ανθρώπινο σώµα στην
επιφάνεια δεν περνά από δραστικές αλλαγές. Για να είστε σε θέση να εκδηλώσετε δυνάµεις
τόσο µεγάλες, θα πρέπει να έχετε ορθές σκέψεις τέτοιας δύναµης, και µόνο τότε µπορείτε να
έχετε τόση µεγάλη επίδραση. Οι ορθές σκέψεις σας πρέπει να είναι καθαρές σε αυτό το
βαθµό για να µπορέσετε να έχετε τόσο µεγάλο αντίκτυπο.
Ξέρετε, για ένα θεϊκό ον το να µετακινήσει ένα βουνό δεν είναι τίποτα. Το να κινήσεις βουνά
είναι εύκολο. Ωστόσο, αυτό το ον δεν έχει ανθρώπινη σκέψη. Οι αντιλήψεις του είναι όλες
θεϊκές και η κατάσταση ύπαρξής του είναι τέτοια που ταιριάζει σε ένα θεϊκό ον. Τότε, θα
µπορούσαν [να µετακινηθούν βουνά], εάν κάποιος έχει την ανθρώπινη σκέψη; Απολύτως όχι.
Ορισµένοι καλλιεργητές µπορούν να το κάνουν, ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Εξαρτάται από το
κατά πόσον οι ορθές σκέψεις σας είναι αρκετά ισχυρές. Αυτό θα είναι δυνατό µόνον όταν οι
ορθές σκέψεις σας είναι πραγµατικά καθαρές στον απαιτούµενο βαθµό.
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Μερικοί άνθρωποι λένε ότι νοµίζουν ότι είναι πολύ αγνοί, ενώ στην πραγµατικότητα δεν
είναι έτσι. Έχουν κάθε είδους εξωγενείς, µη συγκροτηµένες σκέψεις και πολλά πράγµατα που
σχηµατίστηκαν µετά τη γέννηση. Ακόµα και αυτό που θεωρείτε πως είναι µια πολύ απλή
σκέψη θα µπορούσε - από την αφετηρία ως την αιτία του, ή τα πράγµατα που το συνοδεύουν
- να είναι ακάθαρτο. Εάν ένας καλλιεργητής µπορεί να διατηρήσει ισχυρές ορθές σκέψεις
σταθερά για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην καλλιέργεια και να διατηρήσει αυτή την
κατάσταση του νου που είχε όταν πρωτο-απέκτησε τον Φα, αυτήν την καθαρή κατάσταση
του νου, τότε αυτό είναι πραγµατικά αξιοθαύµαστο και θεϊκά όντα θα σας αποκαλέσουν
αξιοθαύµαστο όταν το δουν. Αλλά δεν είναι εύκολο. Ήξερα από πολύ νωρίς, όταν µετέδιδα
τον Φα, ότι η ανθρώπινη σκέψη θα µπορούσε να επηρεάσει την καλλιέργειά σας. Αν αυτό δεν
συνέβαινε, δεν θα είχα γράψει όλα αυτά τα κοµµάτια στα βιβλία «Απαραίτητα για Περαιτέρω
Πρόοδο», προκειµένου να καθορίζω συνεχώς τα πράγµατα ακριβώς στην καλλιέργειά σας, να
σας παρακολουθώ και να σας ωθώ προς τα εµπρός όλους και να επισηµαίνω τα προβλήµατα
που συναντούσατε στην καλλιέργειά σας. Ήξερα ότι θα προέκυπταν τα ζητήµατα αυτά. Ήταν
το ίδιο όπως µε άλλους παλαιότερους καλλιεργητές που δεν ήταν µαθητές του Ντάφα. Τα ίδια
θέµατα πάντα υπήρχαν. Όποιος από σας µπορεί «να καλλιεργείται µε την καρδιά που είχε
κάποτε» σίγουρα θα επιτύχει την Ολοκλήρωση.
Φυσικά, εφόσον είστε µαθητές που καλλιεργείτε τον Ντάφα στο περιβάλλον της κοινής
ανθρώπινης κοινωνίας, υπάρχει πολλή παρέµβαση. Ο ∆άσκαλος το βλέπει αυτό. Αν και η
δική σας είναι µια µορφή καλλιέργειας που δεν έχει ποτέ πριν υιοθετηθεί, το πρότυπο που θα
πρέπει να πληροίται είναι παρόλα αυτά αυστηρό. Το ξέρετε αυτό από το Τζούαν Φάλουν.
Στην καλλιέργεια θα πρέπει πραγµατικά να είστε σαν έναν καλλιεργητή. Το λιγότερο θα
πρέπει να έχετε τακτικά συνειδητές, ορθές σκέψεις και να είστε σε θέση, µέσα σε όλα τα είδη
των περίπλοκων περιστάσεων και όταν συναντάτε διάφορες συγκρούσεις ή όταν προβλήµατα
ξαφνικά προκύπτουν, να το χειρίζεστε όπως ακριβώς ένας καλλιεργητής θα έκανε. Μόνο
αυτό είναι αποδεκτό.
Φυσικά, αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί, έτσι δεν είναι; Γι' αυτό οι µαθητές του Ντάφα
είχαν περίπλοκες καταστάσεις στην καλλιέργειά τους. Υπάρχουν εκείνοι που έχουν
καλλιεργηθεί καλά και εκείνοι που δεν έχουν, µε µερικούς να ενεργούν µε αυτόν τον τρόπο
και άλλοι µε άλλον. Και, όπως ξέρετε, έχουν υπάρξει ακόµη και µαθητές του Ντάφα που
έχουν πεθάνει. Φυσικά, µε τα ανθρώπινα όντα είναι απολύτως φυσικό να υπάρξουν θάνατοι,
έτσι δεν είναι; Σε κάθε µεγάλη πόλη πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν κάθε µέρα. Γέννηση,
γηρατειά, αρρώστια και θάνατος είναι ο συνήθης κύκλος για την ανθρωπότητα. Τότε µε ένα
τόσο µεγάλο σώµα ανθρώπων, µε δεκάδες εκατοµµύρια µαθητών του Ντάφα, θα ήταν
πραγµατικά θαυµατουργό, αν κανείς δεν πέθαινε και όλοι ήταν επιµελείς, αληθινοί
καλλιεργητές που ποτέ δεν ενέδιδαν στην τεµπελιά. Αυτό θα έσπαζε το ξόρκι της
ψευδαίσθησης. Είναι ακριβώς επειδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι επιµελείς που τα
προβλήµατα προκύπτουν. Αλλά επειδή τελικά αυτό είναι ένα σώµα καλλιεργητών, το
ποσοστό θανάτου είναι πολύ χαµηλό. Κάτι άλλο είναι ότι, οι παλαιές δυνάµεις έχουν
προσπαθήσει να το κάνουν αυτό ένα συγκεχυµένο περιβάλλον και έτσι να «δοκιµάσουν»
τους ανθρώπους. Ήθελαν να δουν αν η κατανόησή σας του Φα είναι πραγµατική και αν
πιστεύετε. Έτσι, έχουν εσκεµµένα αναµείξει το αληθινό και το ψεύτικο και το έκαναν
δύσκολο για τους ανθρώπους να δουν τα πράγµατα καθαρά.
Και πόσο µπερδεµένο γίνεται εδώ; Να ένα παράδειγµα. Μερικοί µαθητές του Ντάφα, µαζί µε
τις οικογένειές τους, είναι πολύ επιµελείς. Φαίνονται καλά στους άλλους, και µερικοί ακόµη
προσπαθούν να µάθουν από αυτούς. Ό, τι κάνουν αυτοί στην καλλιέργεια, οι άλλοι κάνουν το
ίδιο. Αλλά έχω πει ότι για τους καλλιεργητές, δεν υπάρχουν πρότυπα. Εάν λάβετε κάποιον ως
µοντέλο αντί να προσπαθήσετε να καταλάβετε τον Φα για τον εαυτό σας, αυτό θα φέρει
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προβλήµατα. Οι παλαιές δυνάµεις ίσως σκεφτούν ότι απλώς τον παρατηρείτε να
καλλιεργείται αντί να προσπαθείτε να αποκτήσετε µια κατανόηση του Φα για τον εαυτό σας.
Τότε είναι πιθανό να κάνουν αυτό το άλλο άτοµο να πεθάνει. Φυσικά, για έναν µαθητή του
Ντάφα, το να πεθάνει σηµαίνει επίσης την Ολοκλήρωση, αυτό είναι σίγουρο. Ακόµη κι ένα
συνηθισµένο άτοµο, όταν καταφέρετε να τον σώσετε µέσα από τη διευκρίνιση των γεγονότων,
ίσως κι αυτός να είναι σε θέση να επιστρέψει στη θέση του. Τότε, πόσο µάλλον για έναν
καλλιεργητή του Ντάφα. Και επιπλέον, η αναχώρησή του ήταν ένα ανώµαλο γεγονός που
επέφεραν οι παλαιές δυνάµεις. Έτσι, φυσικά και αξίζει να φτάσει στην Ολοκλήρωση.
Αυτό είναι που οι παλαιές δυνάµεις έχουν κάνει σχετικά µε αυτό το ζήτηµα. Χρησιµοποιούν
αυτήν την κακόβουλη προσέγγιση για να δοκιµάσουν άλλους, για να ελέγξουν τους
ανθρώπους µέσα από αυτό το πράγµα που συµβαίνει. «Και τώρα; Εδώ είναι κάποιος που
νοµίζατε ότι καλλιεργούταν καλά. Πέθανε. Εξακολουθείτε ακόµα να πιστεύετε;» Έχουν
υπάρξει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Πολλοί µαθητές του Ντάφα είχαν αυτή την εµπειρία, και
γνωρίζουν πλέον την τακτική των παλαιών δυνάµεων. Αλλά όσο για τις απαιτήσεις του
∆ασκάλου, η καλλιέργεια είναι σοβαρή. ∆εν µπορεί ένα ανθρώπινο ον να µετατραπεί σε ένα
θεϊκό ον απλώς µε το να κάθεται εκεί πίνοντας τσάι και να διαβάζει το βιβλίο. Μόνο όταν
κάποιος είναι σε θέση πραγµατικά να καλλιεργηθεί στο µονοπάτι αυτό θα λειτουργήσει.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της καλλιέργειας, όµως, ακριβώς επειδή ένας καλλιεργητής
δεν µπορεί να διατηρεί πάντα την ίδια κατάσταση νου από την αρχή µέχρι το τέλος –να
εκτοξευθεί σαν πύραυλος τεκµηριώνοντας παράλληλα κάθε επίπεδο στο οποίο είναι µέσω
επιµέλειας– θα υπάρξουν αναπόφευκτα διαφορετικές καταστάσεις που θα προκύψουν. Και οι
παλαιές δυνάµεις θα φέρουν το περιβάλλον σας σε αταξία για να ελέγξουν τα µυαλά των
ανθρώπων και τέτοια πράγµατα. Και δεν είναι µόνο αυτό. Υπάρχουν πολλά άλλα
παραδείγµατα. ∆εν είναι ανάγκη να πω ότι, αυτό που συνέβη στην Κίνα είναι ακόµη πιο
σοβαρό. Η έκθεση του κακού στη δίωξη κανονίστηκε από τις παλαιές δυνάµεις, ως κοµµάτι
των εν λόγω σχεδίων. Ο στόχος τους είναι η επιτυχία των πραγµάτων που σχεδίασαν, και να
επιτρέψουν σε εκείνους τους µαθητές του Ντάφα τους οποίους νοµίζουν ότι είναι αποδεκτοί
να καλλιεργηθούν ως την Ολοκλήρωση. Αλλά δεν τους απασχολεί το ζήτηµα ποιος µπορεί να
φτάσει στην Ολοκλήρωση και ποιος δεν µπορεί. Αυτοί µόνο νοιάζονται να έχουν εκείνους
που είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο πρότυπο κατά την δίωξη να φθάσουν στην
Ολοκλήρωση, καθώς και να επιτύχουν αυτό που έθεσαν ως στόχο να κάνουν.
Καθώς η δίωξη έχει γίνει, παρακολουθώ στενά. Μερικοί ασκούµενοι πραγµατικά δεν
µαθαίνουν τα µαθήµατα τους. Σύντοµα αφότου αυτό το άτοµο απελευθερώνεται από ένα
στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας, η προσκόλλησή του στην επίδειξη και η ανθρώπινη
σκέψη του ξεπηδά αµέσως και πάλι. Ακόµα και όταν ένα συνηθισµένο άτοµο περνά µέσα από
κάτι θα πάρει ένα µάθηµα από αυτό και θα το σκεφτεί. Έτσι, πολύ περισσότερο ένας
καλλιεργητής θα πρέπει να προσπαθήσει να καταλάβει γιατί οι παλαιές δυνάµεις
εκµεταλλεύτηκαν τα κενά του. Πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι το πρόβληµά σας. ∆εν θα
µιλήσω για αυτά τα πράγµατα περαιτέρω εδώ στο συνέδριο του Φα. Η κατάσταση στην Κίνα
είναι περίπλοκη. Υπάρχουν όλα τα είδη ανθρώπινων νοοτροπιών και όλα τα είδη
συγκρούσεων και αλλάζουν µε πάρα πολλούς τρόπους σε εκείνο το περίπλοκο περιβάλλον.
Πρέπει πραγµατικά από καρδιάς να ψάξετε µέσα σας και να ελαχιστοποιήσετε τις
πιθανότητες οι παλαιές δυνάµεις να εκµεταλλευτούν τα κενά σας.
Στη συνέχεια θα µιλήσω για κάποια άλλα πράγµατα.
Όπως ίσως γνωρίζετε, πρόσφατα το NTDTV, το οποίο είναι ένα πρότζεκτ που ξεκίνησε από
τους µαθητές του Ντάφα που έχει ως στόχο να διευκρινίσει την αλήθεια, υπέστη ορισµένες
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αλλαγές. Νοµίζω ότι αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πολλοί µαθητές µιλούν για αυτό.
Όταν υπάρχουν καλές προσεγγίσεις και ιδέες για να βοηθήσουν να επιτύχουµε καλά
αποτελέσµατα στα πράγµατα που οι µαθητές του Ντάφα πρέπει να κάνουν και στα πρότζεκτ
της διευκρίνισης της αλήθειας, ας πάµε σύµφωνα µε αυτές. Αυτό είναι όλο απολύτως
φυσιολογικό. Αλλά ορισµένοι ασκούµενοι δεν τα έχουν πάει τόσο καλά στους καθηµερινούς
ρόλους τους, ή είχαν ακόµα και αρνητικές απόψεις για τον πρώην συντονιστή του πρότζεκτ,
αλλά [όταν οι αλλαγές συνέβησαν,] προσπάθησαν να κερδίσουν την εύνοιά του. Αρχικά ο
πρώην συντονιστής ήταν πολύ ήρεµος και χωρίς να διαφωνεί µε [τις αλλαγές που γίνονταν].
Του είχα επιστήσει την προσοχή και είχα µιλήσει µαζί του για το θέµα. Στη συνέχεια, όµως
κάποιοι πήγαν σε αυτόν και άρχισαν να γκρινιάζουν, λέγοντας πράγµατα όπως: «δεν ήµασταν
και τόσο κακοί, ήµασταν; Πώς µπόρεσαν να σε αντικαταστήσουν τόσο απλά;» (Ο ∆άσκαλος
χαµογελάει) Φυσικά, ένας καλλιεργητής χειρίζεται τα πράγµατα µε διαφορετικό τρόπο, τελικά:
µόλις µίλησα µε τον πρώην συντονιστή για αυτό, το κατάλαβε αµέσως.
Για τους καλλιεργητές υπάρχει ένα ερώτηµα του πώς θα ανταποκριθείτε στα πράγµατα που ο
∆άσκαλος θέλει από εσάς να κάνετε. Αν ο ∆άσκαλος ζητά να γίνει κάτι µε έναν ορισµένο
τρόπο, υπάρχει σίγουρα µια καλή αιτία. ∆εν είστε εδώ για να βοηθήσετε τον ∆άσκαλο να
επανορθώσει τον Φα; Τότε γιατί δεν συνεργάζεστε µε αυτό που ο ∆άσκαλος θέλει να κάνει,
και να εναρµονιστείτε µε αυτό, αντί να πάτε και να κάνετε αυτά τα πράγµατα που δεν πρέπει
να κάνετε; Και να λέτε πράγµατα που δεν πρέπει να πρέπει να λέγονται; Είστε καλλιεργητής;
Είστε µαθητής µου; Εξακολουθείτε να µε αποκαλείτε ∆άσκαλο;
Έχετε µήπως αναλογιστεί τα ακόλουθα; Εσείς απλά µιλούσατε για το «Σεν Γιουν» και την
επιτυχία του. Έχω ξαναπεί ότι η ανθρώπινη ιστορία ήταν να τελειώσει το έτος 1999. Όταν οι
άνθρωποι είχαν µια µεγάλη γιορτή που τα κατάφεραν να φτάσουν το έτος 2000, παρατήρησα
ότι ήταν οι αφυπνισµένες πλευρές των ανθρώπων που γιόρταζαν. Επειδή τα κατάφεραν τότε,
επειδή είχαν ελπίδα επιβίωσης, ήταν πράγµατι κάτι που άξιζε να το γιορτάσουν. Αλλά µπορεί
ο χρόνος να επεκτείνεται έτσι επ' αόριστον; Αν ένα µήλο έχει σαπίσει ως τον πυρήνα και
εσείς απλά το αφήνετε έτσι, λειτουργεί αυτό; Όταν υπάρχουν σκουλήκια που σέρνονται
παντού σε αυτό και εκπέµπει µια σάπια µυρωδιά, µπορείτε ακόµα να το αφήνετε εκεί; Πόσος
χρόνος πραγµατικά έµεινε; Οι άνθρωποι συζητούν αυτό το θέµα στην πρόσφατη ιστορία. Με
άλλα λόγια, οι άνθρωποι ανησυχούν. Αν µε ρωτάτε, πολύ καιρό πριν έχω πει στους
αποστόλους του Ντάφα ότι, ακριβώς επειδή ο Κόσµος διανύει την Επανόρθωση του Φα,
αυτός το µέρος έχει γίνει το επίκεντρο της Επανόρθωσης του Φα και εδώ αµέτρητοι µαθητές
του Ντάφα επικυρώνουν τον Φα - και είναι λόγω αυτού που ο χρόνος έχει επεκταθεί. Τότε, µε
άλλα λόγια, είναι ο Ντάφα που τον έχει διατηρήσει. Για ποιο σκοπό; Για να δώσει στους
ανθρώπους ακόµα µια ευκαιρία. Έχει διατηρηθεί, έτσι ώστε οι µαθητές του Ντάφα να
µπορέσουν να σώσουν τους ανθρώπους εδώ. Μην βλέπετε απλά το πώς συνεχίζουµε να
υποµένουµε δυσκολίες εδώ.
Μερικοί µαθητές διακηρύσσουν ότι απλώς το υποµένουν και θα το υποµένουν λίγο
περισσότερο. Φτάνει πια µε αυτή την «υποµονή»! Όσο δύσκολη κι αν είναι η κατάσταση,
εσείς ακόµα πρέπει να κάνετε τα τρία πράγµατα καλά. Να σώζετε αισθανόµενα όντα - αυτή
είναι η ευθύνη ενός µαθητή του Ντάφα! Η Ολοκλήρωση ενός µαθητή του Ντάφα δεν είναι
καθόλου µια ατοµική Ολοκλήρωση. Αντίθετα, θα πρέπει µέσα από τη διάσωση
αισθανόµενων όντων να έχετε οδηγήσει αµέτρητα όντα στην Ολοκλήρωση. Αυτό ισχύει για
τον καθένα σας! (Χειροκροτήµατα) Τότε, αν είναι έτσι τα πράγµατα, για σκεφτείτε το, κατά τη
διάρκεια αυτής της ιστορικής περιόδου δεν θα έπρεπε να παίζουµε τον πρωταγωνιστικό ρόλο;
Οδηγώντας όλους σας στο να κάνετε το «Σεν Γιουν», ο ∆άσκαλος στην πραγµατικότητα σας
δίνει ένα µοντέλο. Έχω κάνει το «Σεν Γιουν» την καλύτερη παράσταση στον κόσµο.
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Τουλάχιστον, στις τέχνες του θεάµατος, στον τοµέα των τεχνών, παίζει τον πρωταγωνιστικό
ρόλο. Τότε πώς πάνε τα άλλα µας πρότζεκτ; Όταν αυτό που κάνετε έχει µικρή µόνο επιτυχία,
είστε πολύ ευχαριστηµένοι µε τον εαυτό σας. Αλλά όντως παίζετε τον πρωταγωνιστικό ρόλο
[στον τοµέα σας]; ∆εν έχετε ακόµη καν καταφέρει να παίξετε έναν δευτερεύοντα ρόλο και
κάποιοι παίζουν το ρόλο ενός κλόουν! Είναι όµως αυτό που οι µαθητές του Ντάφα πρέπει να
κάνουν; Είναι αυτό που ο ∆άσκαλος σάς έχει ζητήσει να κάνετε; Μερικοί από µας λένε: «∆εν
έχουµε επαρκείς πόρους, έτσι δεν µπορούµε να συνεχίσουµε το πρότζεκτ.» Αλλά αυτό είναι
διότι δεν έχετε κάνει καλή δουλειά πάνω σε αυτό. ∆εν το αντιµετωπίσατε ως κάτι που οι
µαθητές του Ντάφα πρέπει πραγµατικά να κάνουν, ως µια πραγµατική επιχείρηση που πρέπει
να λειτουργήσει. Μια διεθνής εταιρεία µέσων ενηµέρωσης δεν θεωρείται µεγάλη εταιρεία, αν
δεν έχει µερικές εκατοντάδες εκατοµµύρια δολάρια σε κεφάλαια κίνησης. Φυσικά, όταν το
θέτω µε αυτόν τον τρόπο σίγουρα κάποιοι θα νιώσετε πίεση. ∆εν λέω ότι είναι απαράδεκτο,
αν δεν το επιτύχετε αυτό. Απλώς µιλώ για αυτό από την άποψη των αρχών και ότι πρέπει να
προσεγγίσουµε τα πράγµατα µε αυτόν τον τρόπο.
Πώς γίνεται και µερικοί άνθρωποι έχουν τόσο περιορισµένου εύρους µυαλό; Πώς µπορεί η
σκέψη τους να είναι τόσο περιορισµένη σε αντίληψη; Εάν η εταιρεία µέσων ενηµέρωσης που
διοικείτε θα µπορούσε πραγµατικά να είναι καλά εδραιωµένη στην ευρύτερη κοινωνία και
αληθινά να γίνει µια παγκόσµια εταιρεία µέσων µαζικής ενηµέρωσης, για σκεφτείτε το, δεν
θα είχε αυτό έναν τεράστιο αντίκτυπο στο ξεσκέπασµα του κακού και να οδηγεί την
ανθρωπότητα σε µια θετική κατεύθυνση; Και πόσο ισχυρό θα ήταν στη διάσωση
αισθανόµενων όντων; ∆εν το έχετε επιτύχει αυτό και, αντ' αυτού, συχνά ελπίζετε ότι τα
συνηθισµένα µέσα µαζικής ενηµέρωσης θα κάνουν κάτι για εµάς! Τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης των συνηθισµένων ανθρώπων δεν θα το κάνουν αυτό για εσάς, γιατί δεν
διοικούνται από τους µαθητές του Ντάφα. Είστε εσείς που επικυρώνετε τον Φα και όχι οι
συνηθισµένοι άνθρωποι. Έτσι, αυτό είναι το θέµα. Μερικές φορές θέλετε τα µέσα των
συνηθισµένων ανθρώπων να κάνουν κάτι για σας και αυτά κάνουν το αντίθετο, έτσι δεν είναι;
Θα πω λίγα περισσότερα για το θέµα του «Σεν Γιουν». Πολλοί µαθητές έχουν την ιδέα ότι
είναι ο ∆άσκαλος που καθοδηγεί την προσπάθεια. Το γεγονός είναι, ότι ο ∆άσκαλος δίνει ένα
παράδειγµα για εσάς, ενώ πολλά άλλα πράγµατα πρέπει να γίνουν από εσάς. Αλλά έχω
σχέδιο για την ανάπτυξη του «Σεν Γιουν» για κάθε βήµα του δρόµου.
Στην αρχή, για µια εταιρεία που εκτελεί τέχνες το να γίνει καλά οργανωµένη και καλά
αναγνωρισµένη στην κοινωνία δεν είναι µικρό κατόρθωµα. Και αυτό ήταν έτσι ειδικά για µας,
αφού είµαστε Κινέζοι, µια εθνική µειονότητα, στις ΗΠΑ. Ακόµη και αµερικάνικες εταιρείες
στις τέχνες του θεάµατος χρειάζονται δεκαετίες για να επιτύχουν την αναγνώριση από το
κοινό και να βγουν από τη δύσκολη φάση. Έτσι, τι θα έπρεπε να κάνουµε; Γι' αυτό ο
∆άσκαλος ζήτησε πολλοί από τους µαθητές του Ντάφα κάθε περιοχής να συµµετέχουν, να
συνεργαστούν ενεργά µαζί σε αυτό και να κάνουν το «Σεν Γιουν» µια µεγάλη επιτυχία.
Λοιπόν, αυτός είναι ένας λόγος [για την επιτυχία του].
Ένας άλλος λόγος είναι ότι θα έπρεπε να διασφαλίσουµε την ποιότητα του προγράµµατος. Γι'
αυτό έχω παρακολουθήσει στενά την άµεση επίδραση που έχουµε στο κοινό. Ο χορογράφος
τείνει να εξετάζει την επίδραση όσον αφορά το χορό, και είναι δύσκολο για αυτόν να
εξετάσει το πώς το βλέπει το κοινό. Ένας συνθέτης τείνει να επικεντρωθεί στην ανάδειξη της
ορχήστρας. Και εκείνοι που χειρίζονται τον φωτισµό ή τον ήχο, επίσης, τείνουν να έχουν τη
δική τους, µερική προσοχή για τα πράγµατα. Εγώ είµαι διαφορετικός. Κοιτάζω απευθείας στο
τί επίδραση έχει το όλο πράγµα στο κοινό και αν η δύναµη που χρησιµοποιήθηκε στα
διάφορα σηµεία για κάθε συστατικό είναι στο σωστό µέτρο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η
συνολική απόδοση επιτυγχάνει το επιθυµητό αποτέλεσµα για το κοινό.
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Έτσι, µε την ποιότητα του προγράµµατος να έχει ανυψωθεί και την κοινή προσπάθεια των
ασκουµένων παντού και µε το ότι είναι καλλιεργητές που κάνουν αυτά τα πράγµατα, όλα
αυτά που εµφανίζονται είναι καθαρή καλοσύνη και οµορφιά και, επιπλέον, µεταφέρει την
πανίσχυρη θετική ενέργεια των καλλιεργητών σε αυτό. Οι µαθητές του Ντάφα ήρθαν εδώ,
τελικά, για να σώσουν αισθανόµενα όντα, έτσι οτιδήποτε κάνουν οι µαθητές του Ντάφα, δεν
πρέπει να γίνεται µάταια και πρέπει να είµαστε υπεύθυνοι για τη σωτηρία των ανθρώπων.
Φυσικά, αυτά τα πράγµατα είναι πολύ εµφανή στην παράσταση. Πολλοί στο ακροατήριο
µπορούν να αισθανθούν ή να δουν ότι θεία όντα συµµετέχουν στη σκηνή. Με τα άλλα
πρότζεκτ που οι µαθητές του Ντάφα εργάζονται, θα πρέπει επίσης να ισχύει το ίδιο: πρέπει να
εργάζεστε µε όλη την καρδιά σας και να κάνετε καλή δουλειά. Κοιτάξτε πώς µέσα σε λίγα
µόλις χρόνια το «Σεν Γιουν» έχει προκαλέσει αίσθηση.
Στην πραγµατικότητα, το «Σεν Γιουν» βγήκε κάνοντας πάταγο από τον πρώτο χρόνο του, µε
τους ανθρώπους εκείνη την εποχή να το αποκαλούν «θαύµα». Αρχικά είχα προγραµµατίσει
να έχει δύο διαφορετικές παραγωγές κάθε χρόνο. Η µία ήταν για τις αργίες των γιορτών, και
επρόκειτο να είναι µια παράσταση την περίοδο των Χριστουγέννων. Και η άλλη θα ήταν για
το κινέζικο νέο έτος. Συνεπώς, θα ήταν δύο διαφορετικές παραγωγές κάθε χρόνο. Αλλά
επειδή ο χρόνος µας ήταν πάρα πολύ σφιχτός και αυτό δεν θα µπορούσε να γίνει, τώρα
έχουµε µόνο ένα σόου. Σε λίγα µόλις χρόνια, έχει υπάρξει µια αξιοσηµείωτη επίδραση. Αυτό
είναι λόγω της συνεργασίας των µαθητών του Ντάφα, καθώς και πολλών άλλων παραγόντων.
Είπα στον κύριο συντονιστή του τηλεοπτικού σταθµού ότι εάν µια εταιρεία µέσων µαζικής
ενηµέρωσης δεν παίρνει στα σοβαρά την επαγγελµατική ανάπτυξη του προσωπικού της, δεν
θα είναι σε θέση να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων της, και το επίπεδο του
επαγγελµατισµού δεν θα πληροί τα πρότυπα, το οποίο είναι απαράδεκτο. Για οποιαδήποτε
µεγάλης κλίµακας επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης, αυτό είναι κάτι που πρέπει να δοθεί
έµφαση.
Όταν αρχίσαµε το «Σεν Γιουν» αντιλήφθηκα ότι για να έχουµε το «Σεν Γιουν» να γίνει το
καλύτερο, το πρώτο πράγµα που θα έπρεπε να κάνουµε είναι να αναπτύσσαµε τους
ερµηνευτές του. Έτσι ξεκίνησα µια σχολή και αντιµετωπίστηκε πλήρως το θέµα των
εκτελεστών. Ήµασταν γρήγοροι και σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα είχαµε εκπαιδεύσει
τους χορευτές µας. Εκείνη την εποχή η τεχνική τους δεν ήταν τόσο προηγµένη όσο είναι
σήµερα. Τώρα γίνεται όλο και πιο έξοχη. Πολλοί από τους καλλιτέχνες µας έχουν γίνει
παγκόσµιας κλάσης χορευτές. (Χειροκροτήµατα) Γι' αυτό οι παραστάσεις µας µπορούν να
έχουν µια τόσο µεγάλη επίδραση. Γινόµαστε όλο και πιο επαγγελµατίες και από άλλες
απόψεις, επίσης. Φυσικά, οι ορχήστρες του «Σεν Γιουν» έχουν, επίσης, βελτιωθεί σηµαντικά.
Σκοπεύω να κάνω και τις ορχήστρες µας επίσης παγκόσµιας κλάσης. (Χειροκρότηµα) Και θα
τηρήσω τον λόγο µου. (Ο ∆άσκαλος γελά, το κοινό χειροκροτεί). ∆ουλεύουµε σκληρά για
αυτό. Πέρυσι οι τρεις ορχήστρες µας, συνδυάστηκαν για µια παράσταση συµφωνικής
ορχήστρας, η οποία έγινε στο Κάρνεγκυ Χολ της Νέας Υόρκης. Η συναυλία πήγε πολύ καλά
και τα µέλη της ορχήστρας απέκτησαν νέα αυτοπεποίθηση. Οι ορχήστρες σίγουρα θα είναι κι
αυτές επιτυχείς.
Η ενασχόλησή µου µε το «Σεν Γιουν» έχει στην πραγµατικότητα ως στόχο να δείξει για το
κάθε πρότζεκτ πώς το κάνει ο ∆άσκαλος. Επίσης, έχω και κάτι άλλο κατά νου. Επειδή πάρα
πολλοί ασκούµενοι σε κάθε περιοχή συµµετέχουν στην προώθηση του «Σεν Γιουν», αυτό
επηρεάζει τα άλλα πρότζεκτ. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Τα πράγµατα έχουν ήδη
αλλάξει πολύ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου από πέρυσι µέχρι φέτος, δεν συµµετείχαν τόσοι
πολλοί άνθρωποι. Πολλές περιοχές είναι πλέον σε θέση να χρησιµοποιούν πολύ λίγους
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ανθρώπους. Έχω πει στην περιοχή της Νέας Υόρκης να ελαχιστοποιήσουν τον αριθµό των
ανθρώπων που χρησιµοποιούν. Όταν έχετε χιλιάδες ανθρώπους να εργάζονται στις πωλήσεις
εισιτηρίων, στο τέλος, δεν υπάρχει καθόλου η πανίσχυρη αρετή που θα έπρεπε, καθώς
υπάρχουν µόνο τόσοι πολλοί άνθρωποι στο ακροατήριο. Σε ορισµένες περιοχές, µόνο τρεις ή
τέσσερις άνθρωποι ήταν σε θέση να παρουσιάσουν στο κοινό αρκετές παραστάσεις, όλες µε
100% πληρότητα. Σκεφτείτε πόσο µεγάλη αυτή η πανίσχυρη αρετή είναι! Έτσι, στο χρόνο
που ακολουθεί, όλο και λιγότεροι άνθρωποι θα χρησιµοποιούνται. Εκτός αυτού, έγιναν
ορισµένοι υπολογισµοί και σε πολλά µέρη είχαµε το ίδιο σενάριο: πάνω από ογδόντα τοις
εκατό του κοινού ήρθε αφότου είδαν µια διαφήµιση. Έτσι, το µόνο που χρειαζόµαστε είναι να
χρησιµοποιήσουµε έναν µικρό αριθµό ανθρώπων, να κάνουµε καλά τη διαφήµιση και
είµαστε έτοιµοι. Αυτή είναι η κατεύθυνση που έχουµε πάρει.
Αυτά για τα οποία µόλις µίλησα ήταν δύο συγκεκριµένα πράγµατα. Άκουσα ότι ένα µέρος
των ανθρώπων που συµµετέχουν εδώ είναι από την Κίνα. Μερικοί µαθητές µε έχουν ακούσει
να διδάσκω τον Φα παλιότερα, αλλά η µεγάλη πλειοψηφία των µαθητών στην χώρα δεν µε
έχει ακούσει ποτέ να διδάσκω τον Φα και ξέρω ότι µια ευκαιρία για αυτούς να δουν τον
∆άσκαλο είναι δύσκολο να την έχουν. Γι' αυτό θα µιλήσω λίγο περισσότερο. (Ενθουσιώδες
χειροκρότηµα)
Ας χρησιµοποιήσουµε την ίδια προσέγγιση, όπου ο ∆άσκαλος απαντά ερωτήσεις.
(Χειροκροτήµατα) Μπορείτε τώρα να αρχίσετε να περνάτε πάνω χαρτάκια µε τις ερωτήσεις
σας.
Αν καθίσω, δεν θα µπορείτε να µε βλέπετε τόσο καλά, γι' αυτό σκέφτοµαι να παραµείνω
όρθιος. (Χειροκροτήµατα)
Εντάξει, ας περάσουµε τις ερωτήσεις επάνω.
Προσπαθήστε να κάνετε ερωτήσεις µόνο σχετικές µε την καλλιέργεια. Όσο για το αν
προσωπικά δεν αισθάνεστε καλά εδώ ή εκεί... (το ακροατήριο γελάει) Βλέπετε, όλοι γελούν.
Αυτά είναι τεστ για εσάς να περάσετε.
Μαθητής: Τι πρέπει να κάνουν οι µαθητές του Ντάφα στην καθηµερινή ζωή για τα τρόφιµα στο
σηµερινό κόσµο που έχουν µολυνθεί µέσω των βιοµηχανικών επεξεργασιών (Όλοι γελούν) (Ο
∆άσκαλος χαµογελά)
∆άσκαλος: Αυτό πραγµατικά είναι ένα θέµα αυτές τις µέρες. Η επιστήµη της ανθρωπότητας
είναι πολύ ρηχή. Επιφανειακά φαίνεται ότι η γενετική τροποποίηση µπορεί να µειώσει τις
ζηµιές στις καλλιέργειες από τα παράσιτα και µπορεί ακόµη να φαίνεται ότι αυξάνει την
απόδοση των καλλιεργειών. Αλλά αυτός ο κόσµος στην πραγµατικότητα δηµιουργήθηκε από
θεϊκά όντα και τα τρόφιµα του ανθρώπου έγιναν από αυτά. Είναι προορισµένο να υπάρχει µια
κανονική κυκλοφορία µεταξύ των πραγµάτων στον φυσικό κόσµο και το ανθρώπινο σώµα,
µέσα στον οποίο το καθένα κάνει χρήση του άλλου. Και κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας,
τα πράγµατα µπορούν να ανέλθουν σε υψηλότερα επίπεδα. Ολόκληρο το σύµπαν είναι ένα
κυκλοφορικό σύστηµα. Αν τα πράγµατα εδώ γίνονται στρεβλά και ακάθαρτα, αυτό επηρεάζει
όχι µόνο την ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και τις κοινωνίες σε υψηλότερα επίπεδα. Και
επιπλέον, τα στρεβλά πράγµατα µπορούν να προκαλέσουν παραµόρφωση στο ανθρώπινο
σώµα.
Σας είπα και παλιότερα ότι η ανθρωπότητα έχει πράγµατι ζήσει τον χρόνο δύο γαιών. Όταν η
ανθρωπότητα έφτασε στην τελευταία περίοδο της προηγούµενης γης, οι άνθρωποι φαίνονταν
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αλλόκοτοι. Κάποιοι είχαν µεγάλα κεφάλια, κάποιοι µικρά πόδια, µερικοί είχαν το ένα χέρι
µεγαλύτερο από το άλλο και µερικοί είχαν στραβά χαρακτηριστικά προσώπου. Έγιναν
άσχηµοι από δηλητηρίαση και παραµορφώθηκαν. Αυτό προκλήθηκε από τη γενετική
τροποποίηση και τη βιοµηχανική ρύπανση.
Οι µαθητές του Ντάφα είναι καλλιεργητές. Η επιφάνεια του σώµατος του σύγχρονου
ανθρώπου έχει µολυνθεί στην ίδια τη φύση του. Και επιπλέον, υπάρχει πολύ κάρµα στην
επιφάνεια. Κατά τη διαδικασία της καλλιέργειας καλείστε να αφαιρέσετε αυτά τα κακά
πράγµατα και να καθαρίσετε τον νου και το σώµα σας. Οτιδήποτε είναι ελλιπές ή
κατεστραµµένο µπορεί ακόµη να αναπληρωθεί. Όταν επιστρέψετε στη θέση σας, θα πρέπει
να πληροίτε το πρότυπο για ένα θεϊκό σώµα. Γι' αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει πρόβληµα. Όσο
καλλιεργείστε, αυτό δεν είναι ζήτηµα. Τα σώµατα των ενηλίκων δεν θα παραµορφωθούν
αµέσως, αλλά [αυτά τα τρόφιµα] µπορεί να προκαλέσουν απώλεια µαλλιών. Η επίδραση είναι
πολύ µικρή. Οι επιπτώσεις όµως στις µελλοντικές γενιές είναι τεράστια. Αλλά εφόσον
κάποιος είναι καλλιεργητής, είτε είναι παιδί είτε ενήλικας, το πρόβληµα είναι στη διαδικασία
να επιλυθεί. Το σώµα σας, είτε έχει µολυνθεί είτε όχι, µετασχηµατίζεται.
Μαθητής: Είµαστε µαθητές από την Ταϊβάν που έλαβαν τον Φα πριν από µερικά χρόνια. Μαζί
µε τον σύζυγό µου ως συνασκούµενο, πιστέψαµε στον ∆άσκαλο και στον Φα και έχουµε
προσπαθήσει να κάνουµε τα τρία πράγµατα καλά. Ξέρω ότι ο Ντάφα δεν είναι για τη θεραπεία
ασθενειών και ξέρω ότι τα κύτταρα ενός καλλιεργητή µεταµορφώνονται από ύλη υψηλής
ενέργειας. Ωστόσο, ακόµα πάσχω από ουρική αρθρίτιδα. Αυτό ήταν πριν λάβω τον Φα.
Πρόσφατα οι αρθρώσεις µου πονούσαν πάρα πολύ. (Το ακροατήριο γελά)
∆άσκαλος: (Ο ∆άσκαλος γελά συγκρατηµένα) Οι καλλιεργητές γνωρίζουν ότι όσο είστε
επιµελείς, θα συµβαίνουν αλλαγές στο σώµα σας, και ο ∆άσκαλος θα ρυθµίσει τα πράγµατα
για εσάς. Αυτό δεν γίνεται από αυτό το ανθρώπινο σώµα του ∆ασκάλου εδώ. Αυτό γίνεται
από τα Σώµατα του Νόµου του ∆ασκάλου. Εάν το πρόβληµα δεν έχει θεραπευτεί από τότε
που ξεκινήσατε καλλιέργεια, τότε θα πρέπει πραγµατικά να προσπαθήσετε να βρείτε από την
πλευρά σας προβλήµατα του σίνσινγκ σας, να δείτε αν έχετε κάποιο είδος προσκόλλησης και
να καταλάβετε µε ποιο τρόπο θα πρέπει να καλλιεργηθείτε καλύτερα. Στην πραγµατικότητα
αυτό είναι ζήτηµα της προσωπικής σας καλλιέργειας. (Χειροκροτήµατα)
Μαθητής: Χαιρετίσµατα από τους µαθητές του Ντάφα στην περιοχή του όρους Πίνγκντινγκ της
επαρχίας Χενάν.
∆άσκαλος: (χαµογελά) Ας σταµατήσουµε να στέλνουµε χαιρετισµούς. Ο ∆άσκαλος ξέρει πώς
αισθάνεστε.
Μαθητής: Είµαστε ηλικιωµένοι µαθητές του Ντάφα, και φτάσαµε στις ΗΠΑ, εδώ και λίγο καιρό.
Θέλαµε τόσο πολύ να σας δούµε και να σας ακούσουµε να διδάσκετε τον Φα, αλλά για πολλούς
λόγους δεν ήµασταν σε θέση να εκπληρώσουµε την επιθυµία µας. Έτσι, ζητήσαµε από έναν
ασκούµενο ο οποίος παρευρίσκεται στο συνέδριο του Φα να µεταφέρει τους χαιρετισµούς µας.
Μαθητές του Ντάφα από την πόλη Τσάνγκσα.
∆άσκαλος: ∆εν υπάρχει καµία ανάγκη να τα στέλνετε αυτά επάνω. Ο ∆άσκαλος γνωρίζει.(Ο
∆άσκαλος χαµογελάει)
Μαθητής: ∆άσκαλε, παρακαλώ καθίστε όπως µας διδάσκετε τον Φα. Ήδη στέκεστε µία ώρα ...
∆άσκαλος: Είναι εντάξει.
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Μαθητής: Στην Ταϊπέι, δεν µπορέσαµε να κλείσουµε τον πιο γνωστό χώρο, το Εθνικό Θέατρο,
για τις παραστάσεις του Shen Yun. Είναι αυτό γιατί οι µαθητές δεν προσπάθησαν αρκετά;
∆άσκαλος: Υπάρχουν κάποια καλά θέατρα στην Ταϊβάν που δεν είναι στην Ταϊπέι. Φαίνεται,
όµως, ότι κανένα από τα θέατρα στην Ταϊπέι δεν είναι πολύ καλό. Ακόµη και το Εθνικό
Θέατρο µπορεί να φιλοξενήσει µόνο εννιακόσιους τόσους ανθρώπους, οπότε πραγµατικά δεν
έχει τόσο σηµασία αν θα το νοικιάσετε ή όχι. Γι' αυτό δεν είχα ζητήσει από τους ανθρώπους
να επιµείνουν για την ενοικίαση του.
Μαθητής: Ο τρόπος που η Ταϊβανέζικη έκδοση του «Epoch Times» εκθέτει το κακό Κόµµα δεν
φαίνεται να άρεσε πολύ. Αυτή τη στιγµή δεν είναι ευρέως αποδεκτή από τους ανθρώπους στην
Ταϊβάν. Θα µας λέγατε σας παρακαλώ τι πρέπει να κάνουµε;
∆άσκαλος: Μπορείτε να τους κάνετε κάποιες προτάσεις. Αυτό είναι ίσως το µόνο που
µπορούµε να κάνουµε. (Ο ∆άσκαλος γελάει)
Μαθητής: Πόσα αισθανόµενα όντα έχουν σωθεί ακριβώς; Ποιο είναι το ποσοστό;
∆άσκαλος: Πόσοι άνθρωποι έχουν παραιτηθεί από το Κόµµα; Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι
στους οποίους έχετε διευκρινίσει τα γεγονότα συµπεριλαµβάνονται στον αριθµό αυτών που
έχουν παραιτηθεί από το Κόµµα. Αλλά δεν υπάρχει καµία εγγύηση ότι κάθε άτοµο που έχει
εγκαταλείψει το Κόµµα δεν θα συµµετάσχει στη δίωξη των µαθητών του Ντάφα. Μερικοί
άνθρωποι βέβαια το έχουν πραγµατικά εγκαταλείψει από την καρδιά τους. Αλλά ανεξάρτητα
από την περίπτωση, όταν κάποιος δηλώνει την πρόθεση [να το εγκαταλείψει], θεϊκά όντα θα
βοηθήσουν φροντίζοντας τα συναφή θέµατα. 130 εκατοµµύρια Κινέζοι έχουν εγκαταλείψει
το Κόµµα τώρα, αλλά το κακό ΚΚΚ δεν έχει τόσα πολλά µέλη. Ο αριθµός περιλαµβάνει
ανθρώπους που έχουν παραιτηθεί από το Κόµµα, την [Κοµµουνιστική Νεολαία] και τους
Νέους Πρωτοπόρους, καθώς και τους συνταξιούχους.
Μαθητής: Παλιότερα, στην Κίνα, δεν τα πήγαινα καλά στην διευκρίνιση της αλήθειας και στην
προσωπική καλλιέργεια. Αυτά τα χρόνια, ενώ ζω έξω από την Κίνα, συχνά σκέφτοµαι τους
ανθρώπους που έχασα την ευκαιρία να τους διευκρινίσω την αλήθεια, ενώ θα έπρεπε. Ελπίζω
να µπορέσω να επανορθώσω για τις τύψεις µου, πηγαίνοντας πίσω και ξεκαθαρίζοντας την
αλήθεια σε αυτούς. Αλλά στο µυαλό µου υπάρχει πάντα η λέξη "φόβος".
∆άσκαλος: Στην καλλιέργεια, αν ένα άτοµο µπορεί να είναι σταθερό, µε αυτοπεποίθηση και
χωρίς περιστροφές, είναι βέβαιο ότι η παρέµβαση θα είναι µικρή. Μην σκεφτείτε ότι: «Τότε
αφού ο ∆άσκαλος λέει έτσι, θα πάω να το κάνω». Τι γίνεται αν συλληφθείτε πηγαίνοντας
πίσω; Μιλώντας µόνο για τα πράγµατα από την άποψη της καλλιέργειας, θα πρέπει
πραγµατικά να µην έχετε κανέναν φόβο στο µυαλό σας, να είστε σίγουροι και καθαροί, να
κάνετε ό, τι πρέπει να κάνετε, να συνεχίσετε την πορεία προς τη θεότητα µε έναν ευγενή και
αξιοπρεπή τρόπο και να µην φοβάστε. Και οι αστυνοµικοί, επίσης, είναι όντα που περιµένουν
τη σωτηρία. «Αν έρθουν, τότε θα τους δώσω την αλήθεια» - πραγµατικά υπάρχουν µερικοί
µαθητές του Ντάφα που έχουν ενεργήσει µε αυτόν τον τρόπο. Έχουν κερδίσει τον θαυµασµό
της αστυνοµίας, που τους είπαν ακόµα και όταν έφευγαν: «Μείνετε ασφαλείς!» Απλά
εξαιρετικό. (Χειροκρότηµα) Αλλά τώρα που είστε έξω από την Κίνα, απλά κάντε καλά αυτό
που πρέπει να κάνετε και είναι το ίδιο.
Μαθητής: Γεια σας, ∆άσκαλε. Καταλαβαίνω ότι η αρχή του Φα «συνεργαστείτε άνευ όρων»
σηµαίνει ότι πρέπει να κάνουµε ό, τι λέει ο συντονιστής. Η ερώτησή µου είναι, αν την κρίσιµη
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στιγµή για ένα πρότζεκτ, ο συντονιστής, δεν µας λέει τι να κάνουµε, πώς µπορούµε να
συνεργαστούµε; (Το ακροατήριο γελάει)
∆άσκαλος: Μερικές φορές ο συντονιστής θα πρέπει πρώτα να ακούσει τις ιδέες των άλλων,
πριν αποφασίσει ποια είναι καλή για να υιοθετηθεί. Αυτό συµβαίνει. Όµως, υπάρχουν µερικοί
άνθρωποι που είναι επικεφαλής που δεν έχουν καµία άποψη για τα πράγµατα. Ποτέ δεν έχουν
οποιεσδήποτε ιδέες και ποτέ δεν βάζουν την καρδιά τους σε αυτό. Έτσι δεν µπορούν
πραγµατικά να διευθύνουν. Ο ∆άσκαλος έχει αναθέσει σε εσάς τόσους πολλούς µαθητές του
Ντάφα και περιµένει από εσάς να τους οδηγήσετε καλά. Έτσι αυτό είναι κάτι που πρέπει να
κάνετε και είναι ευθύνη σας. Εάν δεν το κάνετε καλά, αυτό είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την
καλλιέργειά σας.
Μαθητής: Μήπως η αρχή του Φα της «συνεργασίας άνευ όρων» περιλαµβάνει επίσης ότι την
κρίσιµη στιγµή για ένα πρότζεκτ, ο συντονιστής θα πρέπει να έχει το θάρρος να αποφασίσει την
κατεύθυνση του εν λόγω πρότζεκτ;
∆άσκαλος: Φυσικά έτσι είναι, αλλιώς πώς θα µπορούσε οποιαδήποτε από τις καλές ιδέες σας
να αξιοποιηθεί;
Όταν πρώτο-αρχίσαµε το Shen Yun, δεν ήταν µικρός ο αριθµός των µαθητών του Ντάφα που
συµµετείχαν στις τέχνες. Ένας θα µου έλεγε: «∆άσκαλε, θα πρέπει να το κάνουµε µε αυτόν
τον τρόπο», ενώ κάποιος άλλος θα µπορούσε να ισχυριστεί το ίδιο πράγµα για τη δική του
ιδέα. Ένα άτοµο θα έλεγε για κάτι ότι, έτσι είναι αυτό, ενώ ένα άλλο άτοµο θα µου έλεγε κάτι
διαφορετικό. Όλοι ακούγονταν λογικοί και µάλιστα έδιναν και πολλά παραδείγµατα. Σχεδόν
καθηµερινά είχα ανθρώπους να εκφράζουν τις ιδέες τους σε µένα. Αυτό που σκεφτόµουν
ήταν: «εγώ είµαι αυτός που το κάνει αυτό, έτσι κανένας και καµία λέξη δεν µπορεί να
παρέµβει και γνωρίζω πολύ καλά πώς να το κάνω. Αν έτσι ήταν ο συντονιστής του κάθε
πρότζεκτ, τότε πραγµατικά δεν θα ήταν σε θέση να καθυστερεί.» Μερικοί ήταν πολύ
εµφατικοί και πολύ δύσκολο να τους αποκρούσεις. Αλλά αν ως συντονιστής δεν έχετε
καθορίσει την κατεύθυνσή σας, τότε πραγµατικά δεν θα είστε σε θέση να κάνετε τίποτα.
Μαθητής: Επί του παρόντος, ορισµένες χώρες ακόµη δεν έχουν ακολουθήσει τις απαιτήσεις του
Shen Yun στη διαχείριση των οικονοµικών. Θα µπορούσε ο ∆άσκαλος παρακαλώ να
ξαναµιλήσει για αυτό;
∆άσκαλος: Θα πραγµατοποιηθεί συνάντηση για το Shen Yun, και αυτά είναι πράγµατα που
θα πρέπει να αντιµετωπίζονται καλά. Οι µαθητές του Ντάφα υποτίθεται ότι πρέπει να
παίρνουν αυτά τα πράγµατα [µε τα χρηµατικά] ελαφρά, αφού η καλλιέργεια είναι η πρώτη
προτεραιότητα. Αλλά αν συµβαίνουν αυτά τα είδη προβληµάτων, τότε είναι δύσκολο να
καλλιεργηθείτε. Οι παλαιές δυνάµεις σίγουρα θα σας κάνουν να πληρώσετε για αυτό και θα
είναι µια δοκιµασία που δεν θα µπορείτε να περάσετε. Βεβαιωθείτε να µην κάνετε αυτό το
λάθος.
Εάν οι συνθήκες δεν είναι ικανές, αν ορισµένοι µαθητές απλά παρασύρονται, ή αν άλλα
πρότζεκτ συναντούν δυσκολίες και υπεξαιρείτε ποσά [για το Shen Yun], τότε αυτό είναι ένα
τροµερό πρόβληµα. Ο λόγος είναι, καθώς εσείς απόστολοι του Ντάφα επικυρώνετε τον Φα, ή
εργάζεστε σε ένα πρότζεκτ, είστε στη διαδικασία της Ολοκλήρωσης του εαυτού σας και
βαδίζετε το µονοπάτι της καλλιέργειας και έτσι θα πρέπει να επιλύσετε µόνοι σας ό, τι
εµπόδια συναντάτε για να υπολογίζονται ως επιτυχία στις δοκιµές, έτσι δεν είναι; Όταν το
περνάτε, αυτό είναι πανίσχυρη αρετή. Αν χρησιµοποιείτε τα χρήµατα άλλων ανθρώπων, ή
καταχράστε χρήµατα άλλων ή ποσά που προορίζονται για το Shen Yun, τότε τα πράγµατα
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είναι διαφορετικά: Ό, τι κι αν κάνετε για το πρότζεκτ, δεν θα υπάρξει πανίσχυρη αρετή. Και
οι παλαιές δυνάµεις θα επωφεληθούν από το πρόβληµά σας: «Εσύ είσαι που βοηθάς τον
∆άσκαλό σου να επανορθώσει τον Φα, ή είναι ο ∆άσκαλός σου που βοηθά εσένα;» Επιπλέον,
υπεξαιρώντας κεφάλαια χωρίς οι άλλοι άνθρωποι να το γνωρίζουν, ή αντιµετωπίζοντας τα
χρήµατα, σαν να είναι δικά σας, είναι πραγµατικά ξεκάθαρα απαγορευµένο στην καλλιέργεια
και ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβληµα. Έτσι, µερικές φορές σκέφτοµαι: βεβαιωθείτε να µην
κάνετε οποιαδήποτε από αυτά τα λάθη. Ο ∆άσκαλος δεν πρόκειται να υπερτονίσει αυτά τα
πράγµατα και δεν είναι τόσο σηµαντικό για µένα προσωπικά. Αλλά πραγµατικά ανησυχώ ότι
όποιος κάνει τέτοια λάθη, θα έχει ξοδέψει όλα αυτά τα χρόνια στην καλλιέργεια, µάταια. Οι
παλαιές δυνάµεις δεν νοιάζονται αν είστε βετεράνος µαθητής, νέος µαθητής, ή ο συντονιστής,
θα µπορέσουν να σας καταστρέψουν όλους το ίδιο.
Φυσικά, στην πραγµατικότητα όλοι τα έχετε πάει πολύ καλά, και όλοι είναι ενθουσιασµένοι
βλέποντας την επιτυχία του Shen Yun, το οποίο είναι πολύ αποτελεσµατικό στην σωτηρία
των ανθρώπων. Το µυαλό σας είναι εξ' ολοκλήρου στην υποστήριξη του Shen Yun. Ξέρω ότι
όλοι σκέφτεστε µε αυτόν τον τρόπο.
Μαθητής: Οι µαθητές του Ντάφα από την Σιάν στέλνουν τους χαιρετισµούς τους στον ∆άσκαλο.
∆άσκαλος: Σας ευχαριστώ όλους. ∆εν χρειάζεται να στέλνετε κι άλλους χαιρετισµούς.
Μαθητής: Είµαι δηµοσιογράφος για την Epoch Times της Ταϊβάν. Φέτος συναντήσαµε πολλούς
ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώµατα από την Κίνα, που είχαν έρθει στην Ταϊβάν ειδικά
για να δουν τις παραστάσεις του Shen Yun. Όχι µόνο συγκινήθηκαν, αλλά και επιθυµούν να
δώσουν τους χαιρετισµούς τους στον συµπονετικό και υπέροχο ∆άσκαλο Λι Χονγκτζί, και να
µεταφέρουµε τον µεγαλύτερο θαυµασµό τους. Ειλικρινά ελπίζουµε ότι ο ∆άσκαλος θα είναι σε
θέση να επιστρέψει στην Κίνα και ότι το Shen Yun Performing Arts θα µπορέσει σύντοµα να
επιστρέψει στην πατρίδα αυτού του θεϊκά µεταδοµένου πολιτισµού.
∆άσκαλος: Τους ευχαριστώ. Πραγµατικά θέλω να έχω το Shen Yun να παίξει στην Κίνα.
(Χειροκροτήµατα) Ας δούµε αν έχει µείνει αρκετός χρόνος. Αν είναι να πάµε στην χώρα, τότε
τρία ή ακόµη και τέσσερα σύνολα δεν θα είναι αρκετά. Κάποιος στον θίασο υπολόγιζε τις
προάλλες, ότι αν είχαµε τα τρία σύνολα να παίζουν στην Κίνα, θα χρειάζονταν εξήντα χρόνια
µόνο για όλους τους µαθητές του Ντάφα να δουν την παράσταση (όλοι γελούν)
(Χειροκρότηµα) Εποµένως, το κοινό θα είναι τεράστιο. Φυσικά, επειδή θέλουµε να σώσουµε
αισθανόµενα όντα, πρέπει να έχουµε πιο πολλούς συνηθισµένους ανθρώπους να πάνε να τη
δουν.
Μαθητής: Εκ µέρους των µαθητών του Ντάφα του Πεκίνου και της Τιαντζίν στην Κίνα, στέλνω
χαιρετισµούς και υποκλίνοµαι στον ∆άσκαλο.
∆άσκαλος: Σας ευχαριστώ όλους. ∆εν υπάρχει λόγος να συνεχίζετε να στέλνετε χαιρετισµούς.
Μαθητής: (∆άσκαλος: ∆εν θα σας διαβάσω τους χαιρετισµούς προς εµένα στην αρχή). Είµαι
µαθητής του Ντάφα στην Τσάνγκτσουν. ∆εν πτοούµαστε από το τσουχτερό κρύο ή την
υπερβολική ζέστη, ούτε από ανέµους και βροχές. Επιµένουµε να στέλνουµε ορθές σκέψεις.
Εφόσον η δίωξη δεν έχει σταµατήσει, οι ορθές σκέψεις µας δεν θα σταµατήσουν και θα
κάνουµε τα τρία πράγµατα καλά. ∆άσκαλε, παρακαλώ να είστε σίγουρος.
∆άσκαλος: Σας ευχαριστώ όλους. (Χειροκροτήµατα) Οι µαθητές στη γενέτειρά µου τα έχουν
πάει πολύ καλά. (Χειροκροτήµατα)
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Μαθητής: (∆άσκαλος: Χµµµ, τι να κάνουµε εδώ; Κι άλλοι χαιρετισµοί. Θα πρέπει να τους
διαβάσω;) Οι µαθητές του Ντάφα από τον δήµο Γιόνγκλινγκ του νοµού Σίνµπιν στην πόλη
Φάσανγκ, επαρχία Λιάονινγκ, στέλνουν χαιρετισµούς στον συµπονετικό, υπέροχο ∆άσκαλό µας.
∆άσκαλος: Σας ευχαριστώ όλους.
Μαθητής: Πώς θα πρέπει να διευκρινίσουµε καλύτερα την αλήθεια για τη δίωξη στα ∆υτικά
µέσα ενηµέρωσης και στις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων;
∆άσκαλος: Η διευκρίνιση της αλήθειας, είναι κάτι που µπορείτε να κάνετε οπουδήποτε και
σε οποιονδήποτε. Μην στοχεύετε συγκεκριµένα κάποια κυβέρνηση, οργάνωση, κλπ. Μην
έχετε αυτό το σκεπτικό. Συχνά είναι ακριβώς λόγω αυτών των σκέψεων που το µονοπάτι σας
µπλοκάρεται. Όπως γνωρίζετε, εµείς σώζουµε ανθρώπους. Και τι είναι αυτό που σώζουµε,
όταν σώζουµε ανθρώπους; Τα µυαλά τους. Έτσι, κατευθυνθείτε µόνο στο µυαλό,
κατευθυνθείτε στο άτοµο. Μην κατευθύνεστε σε κάποιον οργανισµό ή φορέα. Αν πραγµατικά
θέλετε να στοχεύσετε κάποια οργάνωση για να διευκρινίσετε την αλήθεια σε αυτούς,
µπορείτε να πάτε και να το κάνετε. Αλλά, για να επιτύχετε πραγµατικά αποτελέσµατα καθώς
πηγαίνετε να σώσετε ανθρώπους, θα πρέπει να είστε ανοιχτοί στη διευκρίνηση της αλήθειας
στον οποιονδήποτε. Μπορείτε να διευκρινίσετε την αλήθεια σε ανθρώπους κάθε κοινωνικής
θέσης. Όλα τα αισθανόµενα όντα περιµένουν.
Μαθητής: ∆εν είµαι σίγουρος πώς να εκθέτω και ταυτόχρονα συµπονετικά να αντιµετωπίζω
τους ανθρώπους που παριστάνουν τους ασκούµενους, ενώ είναι µε τους µαθητές του Ντάφα και
σκόπιµα δηµιουργούν προβλήµατα µεταξύ µας.
∆άσκαλος: Στην πραγµατικότητα, µερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Ντάφα είναι καλός και
δεν θέλουν να τον εγκαταλείψουν, αλλά δεν καλλιεργούνται και ως αποτέλεσµα προκαλούν
προβλήµατα. ∆εν το συνειδητοποιούν. Και µερικοί µαθητές που έχουν δυνατές ανθρώπινες
σκέψεις, ακόµη και τους αρέσει να τους ακούνε τι λένε. Θα προσελκύσουν µια οµάδα
ανθρώπων και θα µιλήσουν µπροστά τους, µε όλα αυτά που λένε να είναι ανθρώπινες
κατανοήσεις, και να µην είναι στον Φα. Πραγµατικά αυτό ξεσηκώνει προβλήµατα. Για
αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι επιµελείς, αλλά αισθάνονται ότι ο Ντάφα είναι καλός
και κάτι που χωρίς αυτό δεν µπορούν να ζήσουν: Ελπίζω να µην χάσετε αυτήν την ευκαιρία
των αµέτρητων χρόνων. Ελπίζω ότι θα µπορέσετε πραγµατικά, να καλλιεργηθείτε κάπως
σταθερά, και να κερδίσετε από αυτό. Και µόνο τότε δεν θα έχετε σπαταλήσει το χρόνο που
πέρασε µεταξύ των µαθητών του Ντάφα.
Μαθητής: Εάν ένας µαθητής του Ντάφα δεν έχει καλλιεργηθεί καλά, ισχύει ότι άσχετα από τα
όσα κάνει, δεν θα επιτύχει τον στόχο της διάσωσης αισθανόµενων όντων;
∆άσκαλος: Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Αυτό µου θυµίζει µια αρχή, στην
πραγµατικότητα. Μερικοί άνθρωποι - και ειδικότερα, πολλοί άνθρωποι στην Κίνα - θα έλεγαν:
«Από τη στιγµή που δεν τα έχεις πάει καλά, δεν έχεις καµιά δουλειά να βρίσκεις σφάλµα σε
εµένα.» Αυτά τα λόγια ίσως ακούγονται σωστά σε εσάς. «Σωστά, αφού τα έχεις πάει καλά
τότε µπορείς να µε επικρίνεις.» Όµως αυτό δεν είναι σωστό. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ίσως το
άτοµο που υπολείπεται σε έναν τοµέα, σε άλλους τοµείς να είναι λίγο καλύτερα. Όποιο κι αν
είναι το άτοµο, εφόσον αυτό που λέει είναι σωστό, θα πρέπει να τον ακούσετε. ∆εν έχει
σηµασία αν θεωρείτε ότι είναι καλός ή κακός άνθρωπος. Μόνο έτσι είναι σωστό. Έτσι,
άσχετα µε το αν αισθάνεστε ότι τα έχετε πάει καλά ή όχι στην καλλιέργεια, θα πρέπει να
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εξακολουθήσετε να πηγαίνετε και να κάνετε πράγµατα για να διευκρινίσετε την αλήθεια.
(Χειροκροτήµατα)
Μαθητής: Όλοι οι µαθητές του Ντάφα στην πόλη Τάνγκσαν της επαρχίας Χεµπέι στέλνουν τους
χαιρετισµούς τους στον ∆άσκαλο. Από τις 20 Ιουλίου του 1999, αυτή ήταν πάντα µία από τις πιο
σοβαρά διωκόµενες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Και πέρυσι υπήρχαν δύο επεισόδια µεγάλης
κλίµακας δίωξης που επέφεραν µαζικές απώλειες για τα αισθανόµενα όντα. Θα µπορούσε ο
∆άσκαλος παρακαλώ να ρίξει φως σε αυτό;
∆άσκαλος: Αν είναι µιλήσω για αυτό, υπάρχουν πάρα πολλά από αυτά τα πράγµατα. Τα
πράγµατα είναι πραγµατικά έτσι σε ολόκληρη την Κίνα. Ωστόσο, όπως ο ∆άσκαλος µόλις
είπε, αν οι µαθητές µας του Ντάφα έχουν ισχυρότερες ορθές σκέψεις, είναι σε θέση να
ενεργούν όπως ένας καλλιεργητής θα έπρεπε εν µέσω της δίωξης και έχουν λιγότερες
ανθρώπινες προσκολλήσεις, τότε θα υπάρχει λιγότερη δίωξη.
Όσο περισσότερες είναι οι ανθρώπινες προσκολλήσεις, τόσο περισσότερα τα προβλήµατα.
Μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να µην µαθαίνουν τα µαθήµατα τους. Λίγο αφότου φύγουν
από το στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας, όλα τα είδη των ανθρώπινων σκέψεων
αρχίζουν να έρχονται και πάλι, περιλαµβανοµένης της προσκόλλησης της επίδειξης. Τότε
αυτό θα φέρει προβλήµατα, έτσι δεν είναι; Όχι µόνο το ίδιο το άτοµο θα υποφέρει για αυτό,
αλλά θα επηρεάσει και ολόκληρο το περιβάλλον. Γι' αυτό αν κάθε µαθητής του Ντάφα θα
µπορούσε να τα πάει καλά, θα σας πω, η δίωξη δεν θα µπορούσε να συνεχιστεί και θα είχε
τελειώσει εδώ και πολύ καιρό. (Χειροκροτήµατα)
Μαθητής: Σε ορισµένες περιοχές, ο υπεύθυνος της Ένωσης του Ντάφα είναι υπεύθυνος για
πολλά πράγµατα την ίδια στιγµή, όπως το Epoch Times, το NTDTV, την Ένωση Ντάφα και τις
οµάδες διευκρίνισης της αλήθειας. Πρέπει να τον συµβουλευόµαστε για τα πάντα.
∆άσκαλος: Πράγµατι, έτσι είναι σε ορισµένες περιοχές. Αν είναι πραγµατικά, λόγω της
έλλειψης ανθρώπινου δυναµικού, τότε δεν υπάρχει τίποτα να επικρίνουµε. Με ορισµένες
περιοχές, ωστόσο, αυτό είναι πραγµατικά προβληµατικό. Ακόµα και εγώ σκέφτοµαι: αν
κάποιος θα µπορούσε να πάρει τη θέση µου, εγώ δεν θα εργαζόµουν για το Shen Yun. Κατά
την επικύρωση του Φα, θα πρέπει να αφήνετε κάθε µαθητή του Ντάφα να βαδίσει το δικό του
µονοπάτι και να τους δίνετε [δυνατότητες για] πανίσχυρη αρετή. Αν συσσωρεύετε πάρα
πολλά πράγµατα για τον εαυτό σας, ίσως να µην τα κάνετε καλά, στην πραγµατικότητα.
Εξετάζοντας το θέµα από µια άλλη οπτική γωνία, είναι προσκολλήσεις που σας κάνουν να
κάνετε τα πράγµατα µε αυτόν τον τρόπο. Τότε, αυτό είναι πραγµατικά ένα πρόβληµα στην
καλλιέργεια που δεν έχετε ξεπεράσει. Στην περίπτωσή µου, είµαι πρόθυµος να εγκαταλείψω
τα πράγµατα. Μπορώ να εγκαταλείψω τα πάντα. Αυτά τα πράγµατα είναι µε σκοπό να
σφυρηλατήσουν τους ανθρώπους έτσι κι αλλιώς, οπότε γιατί δεν τα εγκαταλείπετε; Είστε
όλοι καλλιεργητές και µε τον Φα εδώ, τι υπάρχει να φοβηθείτε; Είµαι πρόθυµος να
παραδώσω τα πάντα στους άλλους, οπότε εσείς γιατί να µην µπορείτε; Σκοπός µου είναι να
σφυρηλατήσω τους ανθρώπους, οπότε γιατί δεν αφήνετε τους άλλους ανθρώπους να το
κάνουν; (Χειροκροτήµατα)
Μαθητής: Τους µαθητές του Ντάφα της επαρχίας Χέιλονγκγιανγκ τους λείπει ο ∆άσκαλος. Θα
ξεπεράσουµε κάθε δυσκολία και θα κάνουµε τα τρία πράγµατα καλά. Κάτω από την προσωπική
καθοδήγηση του ∆ασκάλου, το Σεν Γιουν έχει γίνει η καλύτερη παράσταση στον κόσµο. Η
κατανόησή µας είναι ότι, αυτή τη στιγµή, πρέπει να το χειριστούµε σύµφωνα µε τα υψηλότερα
πρότυπα µας.
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∆άσκαλος: Ω, µιλάτε για τα DVD του Σεν Γιουν. Οι µαθητές του Ντάφα στην Κίνα θέλουν
να κάνουν κοµψές συσκευασίες για αυτά. Κάντε το σύµφωνα µε τα µέσα και τις ικανότητές
σας. Επειδή πολλοί ασκούµενοι ακόµα περνούν πολλές δυσκολίες, αν όλοι ήταν να το κάνουν
µε αυτόν τον τρόπο, θα επηρέαζε τις κανονικές καθηµερινές ζωές σας. Ορισµένοι ασκούµενοι
θα προτιµούσαν να µην φάνε και να πιουν προκειµένου να βοηθήσουν οικονοµικά. Ας µην
δηµιουργούµε δυσκολίες για τους ασκούµενούς µας. Όπως ίσως γνωρίζετε, το Σεν Γιουν και
το Βουνό ποτέ δεν έχουν δεχτεί δωρεές από κανονικούς ασκούµενους.. Ωστόσο, πάντα
υπάρχουν κάποιοι που κάνουν δωρεές και εµείς πάντα πρέπει να τις επιστρέφουµε.
∆εχόµαστε δωρεές µόνον από εκείνους που είναι επιχειρηµατίες ή πολύ πλούσιοι. ∆εν τις
δεχόµαστε από άλλους που έχουν κανονικές δουλειές.
Μαθητής: Υπό τις παρούσες συνθήκες στην Κίνα, πώς µπορούµε να διακρίνουµε τη διαφορά
ανάµεσα στο να είναι κάποιος λογικός και στο να έχει φόβο;
∆άσκαλος: Στο περιβάλλον της Κίνας, αν µπορείτε πραγµατικά να είστε ελεύθεροι από κάθε
φόβο, θα έλεγα ότι αυτό είναι πραγµατικά αξιοθαύµαστο. Αυτή η ατµόσφαιρα τρόµου στην
πραγµατικότητα επινοήθηκε από τις παλαιές δυνάµεις και έχει γίνει βασισµένη στις παρούσες
καταστάσεις των µαθητών του Ντάφα. Υποθέτοντας ότι είστε χωρίς φόβο, θα νοµίζουν ότι
αυτό [το περιβάλλον] δεν είναι ικανό να δοκιµάσει τους ανθρώπους αρκετά. Αν δεν έχετε
καθόλου φόβο, θα τα είχαν κάνει όλα µάταια, έτσι δεν είναι; Θέλουν µόνο να σας τροµάξουν
και να δουν εάν, σε αυτό το άθλιο κλίµα, τολµάτε να εργαστείτε για τη σωτηρία των
ανθρώπων. Αυτό είναι που έχουν κάνει.
Οι ορθές σκέψεις µερικών µαθητών είναι ισχυρότερες. Έτσι έχουν λιγότερο φόβο και
συµπεριφέρονται µε έναν πιο σίγουρο, ορθό και αξιοπρεπή τρόπο. Μερικοί άνθρωποι είναι
πιο φοβισµένοι, έτσι δεν τα πάνε τόσο καλά. Υπάρχει ένας πολύ µικρός αριθµός ανθρώπων
που είναι εντελώς χωρίς φόβο. Σε περιοχές όπου τα πράγµατα δεν είναι τόσο έντονα,
υπάρχουν περισσότεροι τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά σε µέρη όπου υπάρχει πολύ κακό και πίεση,
υπάρχουν πολύ λίγοι από αυτούς. ∆εν είναι ότι εάν έχετε φόβο δεν είστε καλοί. Το θέµα είναι
να ξεπερνάτε τους φόβους σας και να προσπαθείτε να κάνετε τα τρία πράγµατα καλά µε
ισχυρότερες ορθές σκέψεις, και αυτό είναι εξαιρετικό. (Χειροκροτήµατα) Για να βάλουµε τα
πράγµατα στη θέση τους, ανεξάρτητα από το πόσο µπορεί να φοβάστε, εάν όταν
αντιµετωπίζετε την ευθύνη του να σώζετε αισθανόµενα όντα νιώθετε την ανάγκη να
αναλάβετε δράση, να πάτε να σώσετε ανθρώπους, τότε αυτό είναι εξαιρετικό.
Μαθητής: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγµή που δεν έχουν σωθεί ακόµα. Θα
µπορούσα να βάλω τον ∆άσκαλο στον κόπο να µιλήσει περισσότερο για τη σηµασία τού να
χρησιµοποιούµε µε τον καλύτερο τρόπο τον χρόνο για διευκρίνιση της αλήθειας και προώθηση
των «τριών παραιτήσεων»;
∆άσκαλος: ∆εν νοµίζω ότι χρειάζεται να ειπωθούν πολλά για τη σηµασία αυτού, έτσι δεν
είναι; Είναι δική σας ευθύνη να σώσετε τους ανθρώπους και κάτι που ο κάθε µαθητής του
Ντάφα πρέπει να κάνει. Μπορεί να πείτε: «Έχω καλλιεργηθεί πολύ καλά. ∆ιαβάζω το βιβλίο
κάθε µέρα και κάνω τις ασκήσεις για µεγάλο χρονικό διάστηµα». Αλλά θα έλεγα ότι αυτό δεν
είναι η καλλιέργεια ενός µαθητή του Ντάφα της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα. ∆εν
έχετε καλλιεργηθεί. Και γιατί αυτό; ∆ιότι οι µαθητές του Ντάφα δεν είναι οι µοναχοί του
παρελθόντος, οι οποίοι αναζητούσαν µόνον προσωπική Ολοκλήρωση. Οι µαθητές του Ντάφα
έχουν µια αποστολή, και λόγω αυτού αποκαλούνται «απόστολοι του Ντάφα». Ο στόχος σας
δεν είναι η προσωπική σας Ολοκλήρωση. Είναι να οδηγήσετε µια µεγάλη οµάδα ζωών στην
Ολοκλήρωση. Έτσι, πρέπει να πάτε και να το κάνετε αυτό. (Χειροκροτήµατα)
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Μαθητής: Η ψυχική κατάσταση των συνασκουµένων που έχουν υποστεί την κακή δίωξη, και
εκείνων που έχουν ζήσει έξω από την Κίνα για κάποιο χρονικό διάστηµα, είναι διαφορετική.
∆άσκαλος: Πράγµατι. Έχω παρατηρήσει, σχετικά µε τους ανθρώπους που έρχονται από την
Κίνα στην Αµερική, ότι όταν περπατούν στο δρόµο και βλέπουν τους ∆υτικούς αστυνοµικούς,
φαίνονται ακόµα ότι φοβούνται. Και όταν λένε τις λέξεις, «Φάλουν Γκονγκ», ανησυχούν για
το τι θα σκεφτούν οι άλλοι. Υπάρχει ακόµα πολύς φόβος µέσα τους. Επειδή ήταν σε αυτές τις
συνθήκες [στην Κίνα] για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αλληλεπιδρούσαν ο ένας µε τον άλλον
µε αφύσικους τρόπους, κι επειδή η συµπεριφορά και το σκεπτικό των ανθρώπων εκεί
προέρχονται από την κουλτούρα του κακού Κόµµατος, υπάρχει µια διαφορά στο πώς αυτοί οι
άνθρωποι ενεργούν.
Οι µαθητές του Ντάφα που ζουν έξω από την Κίνα τώρα ξεχνούν, έχοντας ζήσει εδώ για πολύ
καιρό, τι το διαφορετικό έχουν οι άνθρωποι στην Κίνα. Και ειδικά αυτά τα χρόνια, η διαφορά
είναι ακόµα µεγαλύτερη. Έτσι αναρωτιούνται: «Πώς γίνεται και οι άνθρωποι που έρχονται
από την Κίνα να είναι τόσο παράξενοι;» Συγκεκριµένα, όταν είστε φοβισµένοι µέσα σας, οι
µαθητές εκτός Κίνας έχουν την αίσθηση ότι δεν µπαίνετε στην ουσία όταν µιλάτε. Αυτό τους
κάνει να αναρωτιούνται αν το άτοµο είναι κατάσκοπος. Πραγµατικά νιώθουν έτσι. Τους λέω
συχνά πώς στην Κίνα, µετά από ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα δίωξης και ένα µεγάλο
χρονικό διάστηµα στο περιβάλλον της κουλτούρας του Κόµµατος, οι άνθρωποι γίνονται έτσι,
και δεν τολµούν να µοιραστούν τις σκέψεις τους µε κανέναν. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
Είναι διότι σε αυτή την κινέζικη κοινωνία τα ελαττώµατα ή τα λάθη των ανθρώπων θα γίνουν
αντικείµενο εκµετάλλευσης, θα σας βάλουν ετικέτες και θα σας επιτεθούν. Έξω από την Κίνα
δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, και ούτε έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μόνο
στην κοινωνία του κακού ΚΚΚ είναι έτσι. Έξω από την Κίνα, όταν δύο άνθρωποι που δεν
γνωρίζει καθόλου ο ένας τον άλλον είναι µαζί, θα πουν στον άλλον οτιδήποτε και τα πάντα
για τις οικογένειές τους, εντελώς ανοιχτά και φυσικά.
Μερικές φορές οι κάτοικοι της Κίνας πιστεύουν ότι αυτοί οι άνθρωποι στο εξωτερικό είναι
πολύ αφελείς, που µιλούν στους ανθρώπους ακόµα και για θέµατα της οικογένειάς τους.
Αλλά αυτό είναι φυσιολογική ανθρώπινη συµπεριφορά, έτσι δεν είναι; [Αυτό το πράγµα],
είναι διότι οι Κινέζοι έχουν µπερδευτεί από αυτήν την κουλτούρα του κακού Κόµµατος, από
αυτή την κοινωνία. Και αυτό απορρέει από το ότι έχουν υποστεί τις πολιτικές κινήσεις εκεί.
Κρύβουν συνεχώς τις σκέψεις τους, και φοβούνται τα πάντα. Αυτό το µοχθηρό ΚΚΚ είναι
πραγµατικά αφάνταστα κακόβουλο! (Χειροκροτήµατα)
Μαθητής: Μαθητές στην Μεγάλη Βρετανία εξακολουθούν να διαµαρτύρονται ειρηνικά µπροστά
από το κινεζικό προξενείο για πάνω από µια δεκαετία. Τελευταία, οι απόψεις των µαθητών
σχετικά µε αυτό έχουν διαφοροποιηθεί.
∆άσκαλος: Αυτό που νοµίζω είναι ότι, ανεξάρτητα από την κατάσταση, κάθε ένα πράγµα
που κάνουν οι µαθητές του Ντάφα για να επικυρώσουν τον Φα, ο ∆άσκαλος το επιβεβαιώνει.
Και αυτό περιλαµβάνει το να κάθεστε ήσυχα έξω από το προξενείο, βοηθώντας τους
ανθρώπους του κόσµου να ενηµερωθούν και να καταλάβουν και κάνοντας τους περαστικούς
να αντιληφθούν ότι αυτοί οι άνθρωποι διώκονται. Αυτό εκθέτει το κακό. Νοµίζω ότι είναι
σπουδαίο αυτό που έχετε κάνει και πρέπει να γίνεται. (Χειροκροτήµατα) Έχω επιβεβαιώσει
την προσέγγιση αυτή καθόλη τη διάρκεια. Και οι άνθρωποι θα παρατηρήσουν ότι καµία άλλη
χώρα δεν υπάρχει που να γίνεται αυτό µπροστά από το προξενείο της. Συµβαίνει µόνο στο
αχρείο καθεστώς του κακού ΚΚΚ. Έχω πάντα επιβεβαιώσει την προσέγγιση αυτή.
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Μαθητής: Στην Κίνα, όταν το σώµα ενός συνασκούµενου δεν είναι καλά, στις περισσότερες
περιπτώσεις είναι επειδή οι παλαιές δυνάµεις διώκουν το άτοµο, και θα εργαστούµε όλοι
εναντίον αυτού µε ορθές σκέψεις και θα κοιτάξουµε µέσα µας. Αφότου φύγουν από την Κίνα,
όταν το σώµα ενός συνασκούµενου δεν είναι καλά, το αποδίδουµε στην εξάλειψη κάρµα. ∆εν
έχω µια καλή κατανόηση πάνω σε αυτό από τις αρχές του Φα.
∆άσκαλος: Σε ένα κακό περιβάλλον, ειδικά στην Κίνα, υπάρχει πολύ κακό στις άλλες
διαστάσεις και σας διώκει. Έξω από την Κίνα δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί κακοί παράγοντες,
και η πίεση έχει φύγει. Προς το παρόν, είτε πρόκειται για εξάλειψη κάρµα είτε για
παρέµβαση από κακούς παράγοντες, όλο αυτό είναι δουλειά των παλαιών δυνάµεων. Είναι το
ίδιο - απλώς αποκαλούνται µε διαφορετικά ονόµατα. Είµαι εναντίον όλων όσων κάνουν οι
παλαιές δυνάµεις. ∆εν δέχοµαι τίποτα από αυτά. Και ακόµα λιγότερο, οι µαθητές του Ντάφα
δεν θα πρέπει να υφίστανται τέτοια βάσανα. (Χειροκροτήµατα)
Μαθητής: Έλαβα τον Φα το 2010. Σήµερα είναι η πρώτη φορά που παρευρίσκοµαι σε συνέδριο
του Φα, και τώρα έχω το προνόµιο να δω τον ∆άσκαλο αυτοπροσώπως. Παρακαλώ επιτρέψτε
µου να εκπροσωπήσω την αδελφή µου και την κόρη της που σας στέλνουν τα σέβη τους.
∆άσκαλος: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Ο ∆άσκαλος γνωρίζει.
Μαθητής: ∆άσκαλε, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για χορήγηση
πολιτικού ασύλου που υπέβαλαν κάποιοι µαθητές του Ντάφα από την Κίνα.
∆άσκαλος: Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι ίσως υπάρχουν ακόµα κάποια πράγµατα
στην Κίνα που πρέπει να κάνετε, αλλά δεν έχετε κάνει ακόµα. Μήπως υπάρχουν άνθρωποι
που είναι να σώσετε, αλλά δεν το έχετε κάνει ακόµη; Απλώς µιλώ από την άποψη των αρχών
του Φα. ∆εν λέω ότι αυτή είναι η κατάστασή σας απαραίτητα. Ένας άλλος λόγος είναι, όπως
γνωρίζετε, ότι οι αστυνοµικοί της µετανάστευσης στις ΗΠΑ είναι πολύ ευθείς, όταν κάνουν
ερωτήσεις. Αλλά όταν εµείς οι Κινέζοι µιλάµε, δεν είµαστε ανοιχτοί. Στη χώρα της Κίνας,
µόλις η γενική ιδέα διαβιβαστεί, οι άνθρωποι όλοι την καταλαβαίνουν - «Ω, περί αυτού
πρόκειται». Αλλά οι άνθρωποι στη δυτική κοινωνία δεν σκέφτονται µε αυτόν τον τρόπο. Έτσι,
συχνά τα πράγµατα δεν προχωρούν πολύ οµαλά και µερικές φορές αυτό αναστατώνει τους
αστυνοµικούς της µετανάστευσης: «Γιατί δεν µου δίνεις µια ευθεία απάντηση;» Νοµίζουν ότι
κοµπιάζετε και τα κλωθογυρίζετε επειδή λέτε ψέµατα. Αλλά δεν λέτε ψέµατα. Αυτό πηγάζει
από τον τρόπο που εκφράζετε πράγµατα, ή από τον τρόπο σκέψης σας, από την κατανόησή
σας ή τις αντιλήψεις σας. Υπάρχουν πράγµατι διαφορές. Προσπαθήστε να απαντήσετε
ευθέως. Φυσικά, υπάρχει κι ένας άλλος λόγος πολύ σηµαντικός: το επίπεδο καλλιέργειας του
ατόµου.
Μαθητής: Εάν η εταιρεία µέσων ενηµέρωσης προσλάβει καθηµερινούς ανθρώπους για κάποια
καθήκοντα, µήπως οι καλές ιδέες που προέρχονται από την ανταλλαγή πηγών των µαθητών µας
του Ντάφα διαρρεύσουν στην κοινωνία των καθηµερινών ανθρώπων;
∆άσκαλος: Αν οι δικές σας δυνατότητες διαφήµισης είναι µικρές και προσλάβετε
καθηµερινούς ανθρώπους για να εργαστούν πάνω στη διαφήµιση ή στο µάρκετινγκ, τότε
µπορεί να µην είναι µεγάλο ζήτηµα. Αλλά, µε άλλα πράγµατα, αν ένας µη-ασκούµενος ήταν
στο ίδιο γραφείο, τότε θα µπορούσε να είναι ένα µεγάλο πρόβληµα. Είναι πολύ πιθανό πολλοί
άνθρωποι να υπέθεταν ότι αυτός είναι µαθητής του Ντάφα, και να µην είναι προσεκτικοί µε
αυτά που λένε. Θα υπήρχε βέβαια διαφορά στο πώς τα πράγµατα γίνονται κατανοητά. Και αν
υπήρχαν θέµατα µε το υπόβαθρο του ατόµου, τότε αυτό θα προκαλούσε µεγαλύτερα
προβλήµατα. Το κακό Κόµµα θεωρεί οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το Φάλουν
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Γκονγκ ότι είναι «εµπιστευτική». Έτσι, αυτά τα πράγµατα είναι περίπλοκα. Εάν προσλάβετε
άτοµα από τη συνηθισµένη κοινωνία, µην τους έχετε να είναι µαζί σας. Βάλτε τους σε ένα
ξεχωριστό µέρος. Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές του Ντάφα θα γνωρίζουν ότι εκείνοι είναι
µη ασκούµενοι και αυτοί είναι µαθητές του Ντάφα. Σε αντίθετη περίπτωση θα ανακατευτούν
µαζί.
Μαθητής: Είµαι µαθητής του Ντάφα από την βορειοανατολική Κίνα. Πολλοί µαθητές του
Ντάφα ακόµα διώκονται στις κινεζικές φυλακές και στα στρατόπεδα εργασίας. Τι πρέπει να
κάνουµε ώστε να σώσουµε πιο αποτελεσµατικά τους συνασκούµενούς µας;
∆άσκαλος: Κάθε άτοµο έχει το δικό του µονοπάτι στην καλλιέργεια. Ως µαθητές του Ντάφα,
ταιριάζει µε εσάς να σκέφτεστε το να βοηθάτε τους συνασκούµενούς σας να υποφέρουν
λιγότερη δίωξη. Αλλά σχετικά µε το πώς συγκεκριµένα να το κάνετε, στην καλλιέργεια,
παίζει ρόλο η κατάσταση καλλιέργειάς ενός ατόµου. Εάν η κατάσταση καλλιέργειάς του είναι
καλή, θα είναι εύκολο να βοηθήσει. Αν κατάστασή του δεν είναι καλή, δεν θα είναι εύκολο
να βοηθήσει. Μπορώ µόνο να πω ότι θα πρέπει να προσπαθήσετε το καλύτερο µε τα µέσα
που διαθέτετε για να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Στην πραγµατικότητα, οι µαθητές
του Ντάφα σε όλον τον κόσµο εργάζονται πάνω σε αυτό. Εκθέτουν το κακό και το
περιορίζουν.
Μαθητής: Πώς θα πρέπει οι µαθητές του Ντάφα να κάνουν καλή χρήση των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης της κοινωνίας;
∆άσκαλος: Να κάνουν καλή χρήση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης των συνηθισµένων
ανθρώπων; Επιτρέψτε µου να το θέσω έτσι: οι υποθέσεις των µαθητών του Ντάφα είναι δικές
µας για να τις χειριστούµε - πρέπει να το κάνουµε εµείς οι ίδιοι. Αν βασίζεστε στα
συνηθισµένα µέσα µαζικής ενηµέρωσης να το κάνουν, η πανίσχυρη αρετή αυτής της εταιρίας
ΜΜΕ θα ήταν πολύ µεγάλη. Όπως γνωρίζετε, κάποιες εφηµερίδες έχουν τεράστια επιρροή.
Αν κάποια εφηµερίδα εξέθετε την αλήθεια για τη δίωξη του Φάλουν Γκονγκ και κάλυπτε το
όλο θέµα από το Α έως το Ω, µε µεγάλη σαφήνεια, θα σκεφτόσασταν ότι αυτό ήταν σίγουρα
ένα καλό πράγµα. Πολλοί άνθρωποι θα πίστευαν ότι ήταν απλά υπέροχο. Αλλά οι παλαιές
δυνάµεις σε καµία περίπτωση δεν θα το αφήσουν να γίνει, καθώς θα κατέστρεφε το
περιβάλλον που κανόνισαν. Θα αντιτίθονταν απολύτως σε κάτι που βλάπτει το υποτιθέµενο
«περιβάλλον» που πιστεύουν ότι δοκιµάζει τους µαθητές του Ντάφα. Αυτός είναι ο λόγος
που τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης των συνηθισµένων ανθρώπων δεν έχουν κάνει αναφορά για
αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Ήξερα για αυτά τα πράγµατα εδώ και πολύ καιρό, γι' αυτό ποτέ δεν
σας ζήτησα να εργαστείτε πάνω σ' αυτό. Όσο πάτε και το κάνετε αυτό, η ιστορία θα αποβεί
αρνητική.
Βέβαια, ορισµένοι δηµοσιογράφοι έχουν παρακολουθήσει το Σεν Γιουν ή έµαθαν την
αλήθεια, ενώ συνεργάζονταν µε τους µαθητές του Ντάφα, οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι
διαφορετικά. Έτσι, µερικές φορές θα υπάρξει µια περιστασιακή αναφορά πάνω σε ορισµένα
πράγµατα και αυτό είναι βέβαια σπουδαίο, εξαιρετικό. Το µόνο που µπορεί να ειπωθεί είναι
ότι το άτοµο αυτό είναι εξαιρετικό και έχει επιλέξει ένα µέλλον για τον εαυτό του. Αυτός
είναι ο µόνος τρόπος να το θέσω. Αλλά αν θέλετε να γίνονται τέτοια πράγµατα σε
µεγαλύτερη κλίµακα, ή οι άνθρωποι να αναφέρουν την ιστορία µας σε µεγάλη έκταση, αυτό
δεν έχει συµβεί ακόµα αυτά τα χρόνια. ∆εν είναι ότι δεν είστε ικανοί να το κάνετε να συµβεί,
ούτε είναι επειδή ο ∆άσκαλος δεν σας έχει αφήσει. Είναι ότι οι παλαιές δυνάµεις περιορίζουν
τη συνηθισµένη κοινωνία.
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Μαθητής: Πρόσφατα συνέβη κάποια κακή παρέµβαση στο Χονγκ Κονγκ. Μήπως προκλήθηκε
από ανθρώπινες προσκολλήσεις από τη µεριά της πλειοψηφίας των µαθητών του Ντάφα στο
Χονγκ Κονγκ ή υπάρχουν άλλοι λόγοι;

∆άσκαλος: Όταν συναντάτε προβλήµατα µην τείνετε το δάχτυλο ο ένας στον άλλον. Ο
καθένας θα πρέπει να το σκεφτεί ήρεµα. Το Χονγκ Κονγκ είναι η πρώτη γραµµή για το κακό
Κόµµα και είναι ακριβώς έξω από τα σαγόνια του τώρα. Όταν εκθέτετε το κακό εκεί, είναι
τόσο γεµάτο από µίσος που τα δόντια του πονάνε µέχρι κάτω στη ρίζα [από το τρίξιµο]. Θα
ήταν αφύσικο αν [το ΚΚΚ] δεν έκανε αυτά τα κακά πράγµατα. Αλλά οι µαθητές του Ντάφα
είναι εκπληκτικοί. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά και έχετε καταφέρει
να εκθέσετε το κακό µε µεγάλη δύναµη κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αν και είναι τόσο
γεµάτο µε µίσος που τα δόντια του πονούν, δεν υπάρχει τίποτα που να µπορεί να κάνει. Και
στην τελευταία περίοδο τρέλας του, δεν νοιάζεται καν για το υποτιθέµενο «µία χώρα, δύο
συστήµατα» ή την εικόνα του πια. Οι άνθρωποι στον κόσµο έχουν δει ότι το κακό Κόµµα
έχει χάσει τις αισθήσεις του και έχει τρελαθεί ξανά µε τα βρώµικα κόλπα του.
Αυτή τη στιγµή χρειάζεται να δράσετε ήρεµα και λογικά. Αυτό είναι ένα µέρος που
κανονίστηκε στο παρελθόν για τους µαθητές του Ντάφα να διευκρινίσουν την αλήθεια. Έτσι,
θα µπορούσε τέτοια τρέλα να διαρκέσει για πολύ; ∆εν θα µπορούσε. Και οι παλαιές δυνάµεις
το κάνουν για να στοχεύσουν σε συγκεκριµένες ανθρώπινες προσκολλήσεις. Αν ένα άτοµο
έχει ένα πρόβληµα, είναι θέµα προσωπικής καλλιέργειας. Αλλά αν στην καλλιέργεια πολλοί
άνθρωποι έχουν προβλήµατα, προβλήµατα θα εµφανιστούν στο µεγαλύτερο µέρος των
υποθέσεων. Έτσι, όταν συναντάτε πράγµατα πρέπει να παραµείνετε ψύχραιµοι. Ο ∆άσκαλος
παρατηρεί αυτό το ζήτηµα και παρατηρώ την κατάσταση του νου των µαθητών του Ντάφα
και πώς το κάθε άτοµο αντιµετωπίζει αυτά τα πράγµατα.
Μαθητής: Μερικοί άνθρωποι διαδίδουν ψεύτικες διδασκαλίες του Φα παντού. Πώς θα πρέπει
εµείς να χειριζόµαστε αυτά τα πράγµατα όταν τα συναντούµε;
∆άσκαλος: Ως άτοµο: µην το ακούτε, µην το κοιτάτε, και τελείωσε. Γιατί οι άνθρωποι
εξακολουθούν να επηρεάζονται από αυτά τα πράγµατα, όταν ξέρουν ότι είναι ψεύτικα και
ξέρουν ότι η ιστοσελίδα Minghui το έχει ανακοινώσει πολλές φορές αυτό και έχει µιλήσει για
το πρόβληµα;
Ας το σκεφτούµε: ποιος είναι ο λόγος που τέτοια πράγµατα συµβαίνουν µεταξύ των µαθητών
µας; ∆εν είναι επειδή κάποιοι άνθρωποι αρέσκονται στο να ακούν πληροφορίες από «ράδιο
αρβύλα»; Πρόκειται για µια προσκόλληση γεννηµένη από την ανθρώπινη σκέψη. Έτσι,
στοχεύοντας αυτή την ανθρώπινη σκέψη, οι παλαιές δυνάµεις υποθέτουν: «Αν δεν τον
κάνουµε να πέσει άσχηµα, δεν θα αλλάξει και δεν θα απαλλαγεί από αυτή τη νοοτροπία.
Πρέπει να τον κάνουµε να πέσει από αυτό». Και έτσι κάνουν αυτούς τους ανθρώπους να
πηγαίνουν και να διαδίδουν φήµες. Οι άνθρωποι που διαδίδουν φήµες ενδιαφέρονται και οι
ίδιοι για τις φήµες και γι' αυτό το κάνουν αυτό.
∆εν έχουν πέσει µερικοί άνθρωποι; Ήταν κάτω για χρόνια και δεν µπορούσαν να σηκωθούν.
Στο τέλος το συνειδητοποίησαν και πόνεσαν από τις τύψεις. Ο ∆άσκαλος δεν αναγνωρίζει
αυτά τα πράγµατα, αλλά ήταν επειδή εσείς επιτρέψατε στο κακό να αδράξει µια αρχή που
τόλµησε να το κάνει αυτό. Αν θα µπορούσατε να αφήνατε τις προσκολλήσεις σας νωρίτερα,
δεν θα υπήρχαν τέτοιες απώλειες. Αυτό είναι ιδιαίτερα [σηµαντικό] όταν καλλιεργείστε
ανάµεσα σε µια τόσο µεγάλη οµάδα. Όταν οι άνθρωποι καλλιεργούνταν στο παρελθόν,
προκειµένου να κάνουν κάποιον να πετύχει στην καλλιέργεια, διαφορετικές προσεγγίσεις θα
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χρησιµοποιούνταν για να στοχεύσουν και να αφαιρέσουν τις διάφορες ανθρώπινες
προσκολλήσεις. Όµως, όταν οι µαθητές του Ντάφα έχουν παραλείψεις, το κακό στοχεύει στις
προσκολλήσεις τους και ξεσηκώνει πρόβληµα. Μερικές φορές το κακό στοχεύει οτιδήποτε
φοβάστε και κάνει αυτό να συµβεί, ή προξενεί οτιδήποτε εµµένει στο µυαλό σας.
Μαθητής: Πώς µπορούµε να βοηθήσουµε τους µαθητές που δεν ήταν συνεπείς ή που έχουν
πέσει να επανέλθουν;
∆άσκαλος: ∆ιευκρινίστε τα γεγονότα σε αυτόν ακριβώς όπως κάνετε µε κάποιον που δεν έχει
µάθει τον Φα. Κι αυτό διότι από τη στιγµή που έχει πέσει, δεν θα είναι καν σε θέση να
απαγγείλει το Λουν Γιου πια και δεν θα µπορεί να ανακαλέσει στο µυαλό του οποιοδήποτε
απόσπασµα από τα βιβλία του Ντάφα. Αν πραγµατικά θέλει να επανέλθει, θα πρέπει να
αρχίσει να µελετά εκ νέου. Θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά από την αρχή.
Μαθητής: Μερικοί µαθητές δεν δίνουν µεγάλη προσοχή στις αλλαγές στους κινέζικους
χαρακτήρες που γίνονται στα βιβλία. Πώς θα µπορούσαν αυτά τα βιβλία να περάσουν στις
επόµενες γενιές;
∆άσκαλος: Ο ∆άσκαλος θα φροντίσει τα πράγµατα για τις επόµενες γενεές. Όµως, οι
µαθητές του Ντάφα πρέπει να τα πάνε καλά µε αυτά που πρέπει να κάνουν.
Μαθητής: Υπάρχουν µερικοί µαθητές από την Κίνα που είναι πολύ εργατικοί, αλλά είναι πολύ
προσκολληµένοι στις δικές τους κατανοήσεις.
∆άσκαλος: Πράγµατι. Γιατί, λοιπόν, είναι η δίωξη τόσο άγρια στην Κίνα; Ένας λόγος είναι
ότι οι ανθρώπινες νοοτροπίες µερικών ανθρώπων είναι ακριβώς τόσο έντονες. Έχω πει ότι
όταν εργάζεστε µαζί ως οµάδα, κανενός η ιδέα δεν θα µπορούσε να είναι απολύτως τέλεια. Η
κοινωνία συνεχώς αλλάζει, το ίδιο και οι καταστάσεις των σχέσεων. Και δεν είναι αλήθεια
ότι οι άνθρωποι θεωρούν ένα πράγµα µοντέρνο σήµερα, αλλά αύριο θα είναι κάτι άλλο; Είναι
µια κοινωνία σε συνεχή αλλαγή. Έτσι, µην επιµένετε ότι οι δικές σας ιδέες είναι τόσο καλές.
Όσο κάτι είναι για την ολοκλήρωση του καθήκοντος, πηγαίνετε και εργαστείτε σκληρά από
κοινού σε αυτό. Εάν αισθάνεστε ότι κάτι δεν είναι ιδανικό από κάποια άποψη, και κάνετε ό,
τι καλύτερο για να το βελτιώσετε, τότε αυτό είναι αξιοσηµείωτο, είναι αυτό που τα θεϊκά
όντα θέλουν να δουν και είναι αυτό που ένας καλλιεργητής πρέπει να κάνει. (Χειροκρότηµα)
∆εν έχει να κάνει µε το ποια ιδέα ή ποίου ιδέα είναι τέλεια ή καταπληκτική. Μπορεί να έχετε
κερδίσει στη διαφωνία, αλλά αυτό είναι ακριβώς στο οποίο αντιτίθενται τα θεϊκά όντα και
ούτε ο ∆άσκαλος θέλει να το δει αυτό. Και εκτός αυτού, οι παλαιές δυνάµεις πιστεύουν ότι
όσο λιγότερο πλήρης είναι [µια ιδέα], τόσο το καλύτερο. Όσο για αυτόν τον τρόπο, όταν
ενεργείτε σύµφωνα µε αυτό και όλα τα είδη των ελαττωµάτων σε αυτό γίνονται φανερά, εάν
είστε σε θέση να αναπληρώσετε αυτά τα πράγµατα, τότε αυτό είναι αξιοσηµείωτο. Η
κατάσταση έχει δώσει σε όλους µια ευκαιρία να καλλιεργηθούν µαζί. Αυτός είναι ο τρόπος
µε τον οποίο το βλέπουν.
Μαθητής: Μερικοί συνασκούµενοι εργάζονται µε πλήρη απασχόληση σε αρκετά µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, και δεν έχουν κανένα εισόδηµα για να συντηρηθούν στην καθηµερινή τους ζωή.
Ορισµένα µέσα ενηµέρωσης παρέχουν έναν µισθό επιβίωσης. Τα χρήµατα δωρίζονται από
ασκούµενους. Μερικοί καλλιεργητές έχουν έρθει στην κατανόηση ότι η αποδοχή επιδοτήσεων
δεν συµµορφώνεται µε τον Φα που δίδαξε ο ∆άσκαλος σχετικά µε την καταβολή µισθών και
έτσι έφυγαν από την εταιρεία και βρήκαν µια συνηθισµένη δουλειά. Τώρα έχουν επιλέξει να
εργαστούν σε άλλα πρότζεκτ διευκρίνισης της αλήθειας. Κι εγώ επίσης αντιµετωπίζω αυτό το
ζήτηµα της λήψης επιδότησης. Πώς πρέπει να το κατανοήσω;
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∆άσκαλος: Μερικά από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχουν δώσει επιδοτήσεις µε την
έγκρισή µου. Αν θέλετε να κάνετε µια επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης επιτυχηµένη όσο το
δυνατόν γρηγορότερα, αλλά δεν έχετε µισθούς, πώς θα µπορούσε αυτό να λειτουργήσει; Και
αν οι άνθρωποι δεν εργάζονται µε πλήρη απασχόληση, είναι αυτό εφικτό; Έτσι είναι εντάξει
να το κάνουµε αυτό στην αρχή. Για παράδειγµα, αν το NTDTV είναι να ξεκινήσει από την
αρχή και να τα πάει καλά, είναι εντάξει να το κάνουµε αυτό κατά τη διάρκεια αυτής της
χρονικής περιόδου, λόγω των περιστάσεων. Αλλά δεν θα συνεχίσει για πολύ. Το νέο άτοµο
που θα είναι επικεφαλής δεν θα επιτρέψει να συνεχιστεί αυτό για πολύ καιρό.
Μαθητής: Επειδή ήταν τόσος πολύ καιρός, ορισµένοι βετεράνοι µαθητές στην Κίνα δεν ήταν
επιµελείς, και ακόµη παράτησαν την καλλιέργεια. Τι πρέπει να κάνουµε;
∆άσκαλος: Με την καλλιέργεια, δεν το ξέρετε; Οι παλαιές δυνάµεις θέλουν ακριβώς να
ξεχωρίσουν εκείνους που δεν είναι επιµελείς ή δεν πληρούν το πρότυπο. Ειπώθηκε παλιότερα,
ότι η καλλιέργεια είναι ακριβώς όπως το κοσκίνισµα του χρυσού, έτσι δεν είναι; Η άµµος όλη
κοσκινίζεται έξω και µόνο ο χρυσός αποµένει. ∆εν υπάρχει µια φράση που λέει: «Τα µεγάλα
κύµατα ξεπλένουν την άµµο;» Εν µέσω µεγάλων ανέµων και κυµάτων, αυτό που αφήνεται
έξω είναι η άµµος και αυτό που αποµένει είναι ο χρυσός.
Στην πραγµατικότητα, πιστεύω ότι όλα τα αισθανόµενα όντα θα πρέπει, κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου στην ιστορία, να πάρουν µια κρίσιµη απόφαση σχετικά µε την ύπαρξή
τους. Αν κάποιος δεν θέλει να καλλιεργηθεί άλλο πια, αυτό εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το
ίδιο το άτοµο. Σε έναν ορθό τρόπο καλλιέργειας, κανείς δεν εξαναγκάζεται να καλλιεργηθεί.
Αν η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι µέσα σε αυτό, τότε η παρουσία του ανάµεσα στους
καλλιεργητές είναι ψεύτικη. Έτσι, από την αρχή η προσέγγισή µου ήταν ότι εφόσον
καλλιεργείστε, εγώ, ως ο ∆άσκαλός σας, θα σας φροντίσω. Και αν δεν καλλιεργείστε, είστε
ελεύθεροι να φύγετε. Αν η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι µέσα σε αυτό, αυτό δεν πρόκειται
να λειτουργήσει.
Μαθητής: Το κακό Κόµµα έχει αρχίσει να µειώνει τη χρήση των στρατοπέδων εργασίας για
τους µαθητές του Ντάφα, αλλά να αυξάνει τη χρήση των ποινών φυλάκισης και των βαρέων
ποινών φυλάκισης. Έχει αρχίσει το κακό να ανασηκώνεται και πάλι;
∆άσκαλος: Είναι όπως το παλιό κρασί σε ένα νέο µπουκάλι. Το κακό έχει ξεµείνει από
κόλπα. Έχει παρουσιάσει στους ανθρώπους όλες τις κακές τακτικές του και αυτό έχει γίνει
για να δοκιµάσει τις ανθρώπινες προσκολλήσεις.
Μαθητής: Πριν από µερικά χρόνια, ο ∆άσκαλος είπε σε διδασκαλίες του τού Φα ότι οι µαθητές
του Ντάφα έξω από την Κίνα δεν πρέπει να επιστρέψουν εκεί. Μπορούν οι µαθητές του Ντάφα
που είναι στο εξωτερικό να πάνε πίσω στην Κίνα τώρα;
∆άσκαλος: Αν είστε στη µαύρη λίστα του κακού και πάτε πίσω στην Κίνα, σίγουρα θα σας
αναζητήσουν. Αν σας επιτρέψουν να επιστρέψετε, θα είναι για δύο λόγους: ο ένας θα είναι
για να πάρουν υποτιθέµενη «εµπιστευτική πληροφόρηση» από εσάς. Ο άλλος θα είναι για να
σας µετατρέψουν σε κατάσκοπο. ∆ιαφορετικά, δεν θα σας επιτρέψουν να πάτε πίσω. Γι' αυτό
όταν πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν από ένα ταξίδι πίσω στην Κίνα, οι συνασκούµενοί τους
δεν τους εµπιστεύονται. Σκέφτονται: «Είναι δύσκολο να πούµε τι έκανες όταν ήσουν πίσω
στην Κίνα». Οι άνθρωποι θα σκεφτούν µε αυτόν τον τρόπο. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να
προσκαλέσετε τέτοια προβλήµατα;

26

Μαθητής: Πρόσφατα ένα εξαιρετικά κακό στρατόπεδο εργασίας εκτέθηκε. Ένα συνηθισµένο
άτοµο δηµοσίευσε ένα βιβλίο ξεσκεπάζοντας επίσης το κακό του στρατοπέδου. Και υπάρχουν
συνηθισµένοι άνθρωποι και συνηθισµένα µέσα ενηµέρωσης που θέλουν να πάρουν συνέντευξη
από κινέζους µαθητές που διώχθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας. Μερικοί Κινέζοι µαθητές είναι
πρόθυµοι να βγουν µπροστά και να εκθέσουν το κακό. Θα ήθελα να ρωτήσω τον ∆άσκαλο,
είναι αυτό πρέπον τούτη την ώρα;
∆άσκαλος: Φυσικά και είναι πρέπον. Γιατί να µην το εκθέταµε; (Χειροκροτήµατα) Οι
µαθητές έξω από την Κίνα µπορούν να καταβάλουν µεγάλη προσπάθεια σε αυτό. Οι µαθητές
µέσα θα πρέπει να προσέχουν την ασφάλειά τους. Έχω πάντα αρνηθεί να αποδεχθώ αυτή τη
δίωξη και δεν αποδέχοµαι τα πράγµατα που κανονίστηκαν από τις παλαιές δυνάµεις. Και
ούτε θα το κάνω ποτέ. (Χειροκροτήµατα)
Μαθητής: Το Minghui έχει δηµοσιεύσει συνεχή άρθρα ζητώντας από τους ανθρώπους να
σταµατήσουν να διαταράσσουν τον Φα, αλλά µερικοί µαθητές στην Κίνα ακόµα δεν έχουν γίνει
ξεκάθαροι σχετικά µε αυτό.
∆άσκαλος: Πράγµατι. Ελέγχονται από το κακό, και αντιτίθενται ακόµα και στο Μίνγκχουϊ.
Ξέρετε γιατί δηµοσιεύω πληροφορίες στο Μίνγκχουϊ; Το κάνω για να σας πω ότι είναι
αξιόπιστο, ότι είναι ένας χώρος µέσω του οποίου οι µαθητές του Ντάφα µπορούν να
επικοινωνούν. Μιλώντας από µια άλλη οπτική γωνία, ο ∆άσκαλος επίσης το επιβλέπει και
δεν θα υπάρξουν µεγάλα προβλήµατα.
Μαθητής: Μερικοί συνασκούµενοι στην Κίνα κάνουν τις ασκήσεις µαζί δηµόσια. Αυτό έχει
οδηγήσει σε συλλήψεις. Και δεν διευκρινίζουν ενεργά την αλήθεια.
∆άσκαλος: Το να µην γίνεται διευκρίνιση της αλήθειας και να µην επιλύονται αυτά τα
θέµατα, δεν είναι σωστό. Όταν οι συνθήκες είναι καλές, οι µαθητές σε ορισµένες περιοχές
δεν ενοχλούνται όταν βγαίνουν έξω για εξάσκηση. Αλλά µερικές άλλες περιοχές δεν θα
πρέπει να τους µιµούνται στα τυφλά. Όταν η κατάσταση είναι ακόµα πολύ κακή, µην το
κάνετε, καθώς θα επιφέρει απώλειες.
Μαθητής: Μόνο περίπου µισό εκατοµµύριο µαθητές του Ντάφα έχουν δηµοσιεύσει επίσηµες
δηλώσεις στο Μίνγκχουϊ. Μήπως αυτό συµβαίνει διότι υπάρχουν πολλοί που έχουν κάνει λάθος
πράγµατα, αλλά ακόµα δεν έχουν κάνει ένα βήµα εµπρός; Πώς µπορούµε να τους βοηθήσουµε
καλύτερα;
∆άσκαλος: Απλά να κάνετε καλά αυτά που οι µαθητές του Ντάφα πρέπει να κάνουν. Μόλις
ένας συνασκούµενος από τα παλιά έχει πραγµατικά πέσει, τότε πλησιάστε τον όπως ακριβώς
θα πλησιάζατε ένα συνηθισµένο άτοµο όταν διευκρινίζετε την αλήθεια. Μην τον
αντιµετωπίζετε σαν να είναι ακόµη ένας καλλιεργητής. Αν νοµίζετε ότι οι κατανοήσεις του
είναι ίδιες µε τις δικές σας, τότε κάνετε λάθος. Από τη στιγµή που κάποιος πέσει, είναι
ακριβώς το ίδιο όπως ένα συνηθισµένο άτοµο. Εποµένως, πρέπει να διευκρινίσετε την
αλήθεια σε αυτόν ακριβώς όπως θα κάνατε µε ένα συνηθισµένο άτοµο. Σας το έχω ξαναπεί
και παλιότερα ότι εάν ένα άτοµο σταµατήσει να καλλιεργείται, από την µνήµη του θα
σβηστεί κάθε ίχνος του Φα. Έτσι δεν θα θυµάται τίποτα. Εάν σκοπεύει να καλλιεργηθεί, τότε
θα πρέπει να καλλιεργηθεί εκ νέου και να αρχίσει πάλι από την αρχή.
Μαθητής: Πέρα από τις ερωτήσεις που τέθηκαν, το προσωπικό του συνεδρίου έλαβε χαρτάκια
από µαθητές πολλών περιοχών. Θα τα δώσουµε στον ∆άσκαλο αργότερα.
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∆άσκαλος: Το προσωπικό του συνεδρίου έγραψε αυτό για µένα. Υπήρχε µια µεγάλη στοίβα
από χαιρετισµούς προς τον ∆άσκαλο που συγκεντρώθηκε. Θα σας τα διαβάσω. Ολόκληρο το
σώµα των µαθητών του Ντάφα από την Τάιγιουάν, Σανσί· Πεκίνο· Τζουτζόου, Χουνάν·
Τσενγκντού, Σιτσουάν· Τζιτζόου· Τζίσι πόλη της Χέιλονγκτζιανγκ· Νανγιάνγκ· περιοχή
Φουσάν· Μπάοντινγκ, Χουµπέι· Σανσί· Γιουσάν· Σετζέν· Λιουτζόου, Γκουανγκσί·
Σιτζιατσουάνγκ· Παντζίν· Μακάο· Τζινάν· Τανγκσάν, Χεµπέι· Λιάοτσενγκ, Σαντόνγκ·
Σενγιάνγκ· Ανχούι· Σαανσί· Γιουνάν· Σούτζου· Τσανγκτσούν· Χέιλονγκτζιανγκ·
Λινγκγιουάν· Γουέιφανγκ· Μουνταντζιάνγκ· Σίφενγκ, Εσωτερική Μογγολία· Σάντονγκ·
Γιουνάν· Πινγκτζιάνγκ, Χουνάν· Πινγκσάν, Χεµπέι· Τσενγκντέ· Γούχαν, Χουµπέι· Σαγκάη·
Τζιτζόνγκ, Σανσί· Γιουσί· Γκουανγκτζού· Χουνάν· Υπουργείο Αεροναυτικής, Πεκίνο·
Περιοχή Χονγκσάν, Γούχαν· πόλη Χουανγκάνγκ, Χουµπέι· πόλη Γουσουέ· πόλη Μασένγκ·
πόλη Χουανγκσί· πόλη Σισουί· Σιντζιάνγκ· Λανγκφάνγκ, Χεµπέι· Τζετζιάνγκ· πόλη
Παντζίχουα· Λεσάν, Σιτσουάν· πανεπιστήµια και κολέγια στο Πεκίνο· Τζιάνγκσού·
Λιάονινγκ· Φουτζιάν· Νταλιάν· Τιαντζίν· Χενάν· Ντατόνγκ· Ντεγιάνγκ, Σιτσουάν·
Τζανγκτζιακόου, και Γκανσού στέλνουν τους χαιρετισµούς τους στον ∆άσκαλο.
∆άσκαλος: Σας ευχαριστώ όλους. (Χειροκρότηµα) Υπάρχουν κι άλλα. Το προσωπικό του
συνεδρίου συγκέντρωσε τους χαιρετισµούς. Τα παρακάτω είναι άλλο ένα κοµµάτι. Όλοι οι
µαθητές του Ντάφα από την Ιαπωνία, το Λος Άντζελες των ΗΠΑ· την Αυστραλία· Ρουµανία·
Ολλανδία· Νορβηγία· Χαβάη· Βανκούβερ· Ιράν· Ντουµπάι· Νέα Ζηλανδία· Βιετνάµ· Κορέα·
Ιταλία· Γαλλία· Αγγλία· Ισπανία· Μαλαισία· Σίδνεϋ· Ταϊβάν· Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια,
ΗΠΑ, και τη Νέα Υόρκη στέλνουν τους χαιρετισµούς τους στον ∆άσκαλο. (Χειροκροτήµατα)
Αυτά είναι όλα που θα πω για την ώρα. Υπάρχουν πάνω από οκτώ χιλιάδες παρόντες σήµερα.
Αν καθένας από σας έστελνε από ένα χαρτάκι, σίγουρα δεν θα µπορούσα να τα διαβάσω όλα.
Αλλά όπως και να' χει, τα ερωτήµατα στα οποία µόλις απάντησα ίσως ήταν
αντιπροσωπευτικά. Ελπίζω πως ο καθένας αποκόµισε κάτι από αυτά. Κάθε φορά που έχουµε
ένα συνέδριο του Φα, ο ∆άσκαλος θα το κάνει µε αυτόν τον τρόπο αν το επιτρέπει ο χρόνος
και θα προσπαθεί να απαντά στις περισσότερες από τις ερωτήσεις σας. Αλλά σε κάθε
περίπτωση, ανεξάρτητα από το πόσα λέω εγώ, το θέµα είναι ότι εσείς είστε αυτοί που
καλλιεργείσθε. Ο ∆άσκαλος µπορεί µόνο να σας εξυπηρετήσει παρέχοντας καθοδήγηση.
Φυσικά, στην καλλιέργεια εξακολουθεί να ισχύει ότι «η καλλιέργεια εξαρτάται από εσάς, το
γκονγκ εξαρτάται από τον ∆άσκαλο.» Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά όταν αντιµετωπίζετε
προβλήµατα, όταν αντιµετωπίζετε ολόκληρη αυτή τη σειρά από τα διαφορετικά σενάρια εκεί
έξω µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων, θα πρέπει να είστε εσείς που τα διαχειρίζεστε.
Αυτά είναι όλα για σήµερα. Ελπίζω να περπατήσετε το τελευταίο κοµµάτι του ταξιδιού καλά.
∆εν έχει µείνει πραγµατικά πολύς χρόνος. Αυτό µπορεί να τελειώσει ανά πάσα στιγµή και η
επόµενη φάση µπορεί να αρχίσει οποιαδήποτε στιγµή. Σας ευχαριστώ όλους. (Όλοι οι
µαθητές σηκώνονται. Μακρύ, ενθουσιώδες χειροκρότηµα.)

