Φάλουν Ντάφα – ∆ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο

∆ιδάσκοντας τον Φα στο Συνέδριο του Φα στην δυτική ακτή των
ΗΠΑ το 2013
Λι Χονγκτζί – 19 Οκτωβρίου 2013, Λος Άντζελες
(Μακρύ, θερµό χειροκρότηµα από όλους τους παρόντες)
Η πανίσχυρη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία δεν θα περίµενε ποτέ να ηττηθεί από τους
Χριστιανούς. Για να το θέσω πιο καθαρά, ήταν η δίωξη των Χριστιανών που επέφερε
τη διάλυση της αυτοκρατορίας. Ενώ µπορεί να φαίνεται ότι κανείς στη σηµερινή
κοινωνία δεν θα τολµούσε να αγγίξει το τροµερό και αλαζονικό, κακόβουλο ΚΚΚ,
κοιτάξτε πώς τα [καθεστώτα της] Ανατολικής Ευρώπης έπεσαν σε χρόνο µηδέν. Οι
Θεοί ελέγχουν τα πάντα. Η δίωξη του κακόβουλου ΚΚΚ ενάντια στο Φάλουν Γκονγκ
είναι σαν τη δίωξη της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας κατά των Χριστιανών. Νόµιζαν ότι
ήταν τόσο τροµεροί, που ήταν τροµερά αλαζονικοί και ανεπίδεκτοι λογικής. Το ΚΚΚ
ποτέ δεν περίµενε ότι θα έφτανε σε αυτό το σηµείο σήµερα. Ακριβώς όπως έβαλαν
τους µαθητές του Ντάφα σε µια διαρκή κατάσταση ταραχής πίσω τότε στην αρχή της
δίωξης, τώρα αυτοί είναι που ανησυχούν και φοβούνται ασταµάτητα. Αλλά δεν είναι
µόνο αυτό. Όλα όσα έχουν κάνει, θα φέρουν την δίκαιη τιµωρία τους, αυτό είναι
σίγουρο. Είπα πολύ καιρό πριν ότι ένα άτοµο θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες
όλων των πράξεών του σε αυτόν τον κόσµο. Ό, τι έχει κάνει, θα πρέπει να πληρώσει
για αυτό µέσω καρµικής ανταπόδοσης. Σε ορισµένες περιπτώσεις η ανταπόδοση
είναι άµεση, κατά την τρέχουσα διάρκεια ζωής. Αυτό χρησιµεύει για να υπενθυµίζει ή
να προειδοποιεί, τους ανθρώπους. Σε άλλες περιπτώσεις, η τιµωρία θα συµβεί
αργότερα.
Σε κάθε περίπτωση, κανένα κακό καθεστώς στην ιστορία δεν είχε καλό
τέλος. Υπάρχουν άφθονα διδάγµατα από την ιστορία, αλλά όταν οι κακοί άνθρωποι
τρελαίνονται, όταν το κεφάλι τους είναι γεµάτο µε κακό, ή όταν η ζήλια ξεχειλίζει στο
µυαλό, ό, τι κι αν λέτε θα πέσει στο κενό. Αυτή η δίωξη είναι σαν τη Ρωµαϊκή δίωξη
κατά των Χριστιανών τότε, µόνο που αυτή είναι χειρότερη. Περιλαµβάνει για
εγκλήµατα που δεν διαπράχθηκαν ποτέ πριν σε αυτόν τον πλανήτη: θρασέα σε
ακραίο βαθµό, αρπάζουν τα όργανα ζωντανών µαθητών του Ντάφα, και ο αριθµός
αυτών που έχουν κακοποιηθεί βάναυσα είναι τεράστιος. Αλλά να ξέρετε ότι όλοι οι
θεοί στο Κοσµικό σώµα είναι µάρτυρες αυτών των εγκληµάτων!
Ως µαθητές του Ντάφα, ως άνθρωποι που καλλιεργούνται, γνωρίζετε ότι οι
καλλιεργητές θεωρούν την ανθρώπινη ζωή πολύ σύντοµη και όχι το πιο σηµαντικό
πράγµα. Τότε τι είναι σηµαντικό για αυτούς; Η ουράνια κατάσταση που θα επιτύχουν
µέσα από την καλλιέργειά τους. Κάθε άτοµο που έρχεται σε αυτόν τον κόσµο έχει µια
αποστολή. Κάθε άτοµο που έρχεται σε αυτόν τον κόσµο έχει έναν σκοπό. Στην αρχή
της Επανόρθωσης του Φα, πολλοί θεοί µου είπαν: οι άνθρωποι τώρα σε αυτόν τον
κόσµο όλοι ήλθαν για τον Φα, αλλά δεν είναι όλοι εδώ για να διαδραµατίσουν θετικό
ρόλο για τον Φα σου. Αλλά ανεξάρτητα από την κατάσταση, όποιου είδους κι αν είναι
ένα άτοµο, έχοντας αυτόν τον Ντάφα µπροστά του... ξέρετε ότι από τους αρχαίους
χρόνους µέχρι σήµερα, καµία από αυτές τις µορφές µε τη µεγάλη διορατικότητα,
κανένας από τους αγίους ή τους σοφούς, δεν µπορούσε να εξηγήσει καλά τις
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θεµελιώδεις αλήθειες του Κόσµου, τις αρχές της καλλιέργειας, ή τη σύνδεση µεταξύ
των ανθρώπων µε το θείο. Κάποιοι µπορεί να πουν ότι όλα τα πιο εµβριθή µυστήρια
του ουρανού έχουν αποκαλυφθεί µε τη διδασκαλία αυτού του Φα αυτή τη
φορά. Είναι µόνο θέµα το αν θα επιλέξετε να Τον διαβάσετε και να καλλιεργηθείτε
από Αυτόν. Εάν επιλέξετε να Τον διαβάσετε και να τον εφαρµόσετε, όλα θα βρεθούν
µέσα Του.
Προσκολλήσεις όλων των ειδών εµποδίζουν τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον
κόσµο από το να έχουν ήρεµο µυαλό. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην κινεζική
κοινωνία σήµερα. Εκεί το κακό ΚΚΚ – προκειµένου να αλλοιώσει τη σκέψη του
κινεζικού λαού, την ευγένεια και το ήθος – πάντα εξουσίαζε, µε έναν τρόπο υπόγειας
επιρροής, εφαρµόζοντας τα πράγµατα συστηµατικά, µε έναν εξαιρετικά συστηµατικό
τρόπο. Ρίξτε µια µατιά στους ανθρώπους σε ολόκληρη την Κίνα, µια τέτοια τεράστια
οµάδα ανθρώπων, και θα διαπιστώσετε ότι σχεδόν όλων το κεφάλι είναι
απασχοληµένο µε σκέψεις τού πώς να γίνουν πλούσιοι, να γίνουν πλούσιοι
γρήγορα. Το κακό Κόµµα θέλει τους ανθρώπους να εστιάζουν το µυαλό τους σε αυτό
και να µη δίνουν καµία προσοχή στα πράγµατα που κάνει το Κόµµα. Με τα µυαλά
τους συνεχώς ανήσυχα, οι Κινέζοι δεν µπορούν να βρουν γαλήνη ούτε για µια
στιγµή. Όλοι οι Κινέζοι είναι έτσι τώρα. Είναι αυτό φυσιολογικό; Όπως γνωρίζετε,
στον ∆υτικό κόσµο, ή σε κανονικές χώρες, οι άνθρωποι είναι σε θέση να βγάζουν τα
προς το ζην και να έχουν µια κανονική δουλειά. Αυτό είναι απλώς µέρος της ζωής. Οι
άνθρωποι να ζουν µια φυσιολογική ζωή και να βρίσκουν την απόλαυση σε ό, τι η ζωή
φέρνει. Έτσι είναι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσµο, σε αντίθεση µε αυτό που έχουν
µετατραπεί οι Κινέζοι από το κακό Κόµµα. Η οικονοµική κατάσταση ενός ατόµου
είναι το αποτέλεσµα του κάρµα από προηγούµενες ζωές του. Αν δεν είναι να έχετε
κάτι, δεν θα το έχετε. Τα ανήσυχα µυαλά [που οι Κινέζοι έχουν σήµερα] τους κάνουν
να µη θέλουν να ακούσουν την αλήθεια. ∆εν συνειδητοποιούν ότι οι µαθητές του
Ντάφα προσπαθούν να τους διασώσουν, ή ότι η οργή των θεών πλησιάζει
γρήγορα. Εκτός από τα παραπάνω, τα ψέµατα που το κακό έχει ενσταλάξει στους
ανθρώπους σίγουρα έχει προκαλέσει το να απορρίψουν τη διευκρίνηση της αλήθειας
των µαθητών του Ντάφα. Και δεν είναι µόνο αυτό, φυσικά. Υπάρχουν επίσης πάρα
πολλοί κακοί παράγοντες πίσω από τους ανθρώπους, καθώς και κακοί παράγοντες
ακόµη και µέσα στα σώµατα των ανθρώπων, που τους ελέγχουν και τους αποτρέπουν
από το να ακούνε την αλήθεια.
Τα πράγµατα, φυσικά, αλλάζουν πολύ δραστικά τώρα, και οι παράγοντες του κακού
προοδευτικά εξαλείφονται. Η τεράστια δύναµη της Επανόρθωσης του Φα έρχεται
από τον µικρόκοσµο προς την επιφάνεια. Ακόµη και η φράση «σκεπάζοντας τον
ουρανό και καλύπτοντας τη γη» δεν επαρκεί για να το περιγράψω. Σκεφτείτε το εξής:
πόσο µεγάλη πρέπει να είναι η πυκνότητα αν έρχεται από τον µικρόκοσµο προς την
επιφάνεια; Θα είναι αµέτρητες φορές πυκνότερη από το νερό – περιλαµβάνοντας τα
πάντα και µη αφήνοντας έξω τίποτα. Το ποιος έχει κάνει τι, η κάθε σκέψη που ένα
άτοµο είχε, αυτά που ένα άτοµο έχει κάνει, τι έγινε στην ιστορία, όλα αυτά θα γίνουν
απολύτως ξεκάθαρα. Κι αν ήταν 100 ή 200 εκατοµµύρια χρόνια ιστορίας που η
ανθρωπότητα συνολικά πέρασε, όλα αυτά ήταν επειδή περίµεναν αυτή την τελευταία
ηµέρα. Όλη ανθρωπότητα γνωρίζει ότι ο άνθρωπος έχει µπει σε µια εξαιρετικά
επικίνδυνη κατάσταση. ∆εν είµαι υπερβολικός, σωστά; Ούτε υπερβάλλω ούτε
παραµορφώνω την αλήθεια, έτσι δεν είναι; Όλοι το γνωρίζουν. Και οι κυβερνήσεις
ορισµένων χωρών το γνωρίζουν ακόµη περισσότερο. Απλώς προσπαθούν να
κρατήσουν τα πράγµατα σταθερά καθώς περνάµε από αυτή την περίοδο της
ανθρώπινης ιστορίας, περιµένοντας και ελπίζοντας θαύµατα να συµβούν, και οι θεοί
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ίσως να δείξουν έλεος. Αλλά ακόµα και κάποιοι θεοί αναδηµιουργούνται από την
Επανόρθωση του Φα.
Προς το παρόν, οι άνθρωποι είναι κάπως πιο ξύπνιοι, τώρα που το κακό έχει
καθαριστεί. Τουλάχιστον είναι σε θέση να ξανασκεφτούν τα πράγµατα από µόνοι
τους τώρα. Όταν διευκρινίζετε την αλήθεια σε κάποιον, είναι τώρα αυτό το ίδιο το
άτοµο που το ξανασκέφτεται, και όχι αυτός που ελέγχεται από το κακό. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα στην Κίνα. Στην πραγµατικότητα, όταν το κακό ήταν στην κορυφή της
τρέλας του, δεν ήταν πρόβληµα µόνο για την Κίνα – οι άνθρωποι σε όλο τον κόσµο
ελέγχονταν από το κακό. Τώρα τα πράγµατα είναι διαφορετικά και οι άνθρωποι
σταδιακά συνέρχονται.
Όπως γνωρίζετε, πάρα πολλά µέλη του κακού ΚΚΚ έχουν αποσυρθεί από το κόµµα
λόγω της διευκρίνησης της αλήθειας των µαθητών του Ντάφα. Αυτό είναι
µεγαλειώδες, και ο αριθµός αυτός αυξάνεται συνεχώς. Υπέδειξα νωρίτερα ότι
υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που προκαλούν στους ανθρώπους το να µην
σκέφτονται τα σωστά πράγµατα. Εκείνοι µε τα µυαλά τους βρωµισµένα από το κακό
ΚΚΚ σκέφτονται να γίνουν πλούσιοι ή άλλα άσχηµα πράγµατα. Μια τέτοια τεράστια
οµάδα ανθρώπων βρίσκονται σε µια κατάσταση που δεν αρµόζει σε ανθρώπινα όντα,
και αυτό επηρεάζει την ικανότητά τους να ακούσουν την αλήθεια. Αυτό είναι
επικίνδυνο.
Κατά την έναρξη της Επανόρθωσης του Φα είπα ότι οι Κινέζοι δεν είναι απλά όντα.
Γιατί εφαρµόστηκε δηµοκρατία σε αυτόν τον κόσµο; Το έχω εξηγήσει αυτό
παλιότερα. Οι σηµερινοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η δηµοκρατική διακυβέρνηση είναι
πολύ καλή. Αλλά και αυτό επίσης είναι κάτι που οι θεοί κανόνισαν, στην
πραγµατικότητα. Πρώτον, θα έπρεπε να γίνει µε αυτόν τον τρόπο, καθώς αυτό
υπαγορευόταν από τις περιστάσεις. ∆εύτερον, οι βασιλείς της κάθε χώρας δεν ήταν
πια εκεί, δεν ήταν πλέον στις αρχικές χώρες τους. Παλιά, όταν ο βασιλιάς πέθαινε θα
µετενσαρκωνόταν και θα εξακολουθούσε να είναι βασιλιάς, διότι εκείνη η εθνότητα
ήρθε εδώ από τον ίδιο, από τους ουρανούς πάνω. Τα αισθανόµενα όντα από την
ουράνια βασιλεία του, θα έπρεπε πρώτα να πάνε στην Κίνα για να σχηµατίσουν
καρµικές σχέσεις και θα διέµεναν εκεί για µια δυναστεία. Μετά από αυτό θα
µετενσαρκώνονταν σε διάφορα µέρη σε όλο τον κόσµο και θα συγκροτούσαν εθνικές
οµάδες. Πριν πρωτο-διαδοθεί ο Ντάφα, οι βασιλείς των διαφορετικών εποχών των
διαφόρων εθνοτήτων – ένας µεγάλος αριθµός από αυτούς – όλοι µετενσαρκώθηκαν
στην Κίνα. Και τα τελευταία χρόνια, πολλοί αντιπρόσωποι ήλθαν από υψηλά επίπεδα
για να λάβουν τον Φα, και ακόµα µεγαλύτεροι βασιλιάδες από τους ουρανούς επίσης
µετενσαρκώθηκαν στην Κίνα. Πολλές ιστορικές µορφές µεγάλης αρετής, επίσης
µετενσαρκώθηκαν στην Κίνα, διότι ο Ντάφα ήταν να διαδοθεί εκεί. Αλλά η
παρέµβαση από τις παλαιές δυνάµεις έγινε η αιτία για αυτούς να περάσουν από τις
πιο σκληρές δοκιµασίες σε αυτό το περιβάλλον. Οι παλαιές δυνάµεις έκριναν ότι από
τη στιγµή που αυτοί οι άνθρωποι θα κέρδιζαν τη σωτηρία, η τεράστια οµάδα ζωών
πίσω τους, τους οποίους αντιπροσωπεύουν, θα κέρδιζαν επίσης τη σωτηρία. Οι
κακόβουλες παλαιές δυνάµεις το είδαν αυτό, και γι’ αυτό έντονα χρησιµοποίησαν
χαµηλού επιπέδου κακά όντα και κακούς ανθρώπους για να καταδιώξουν τους
µαθητές του Ντάφα. Και καθώς κατέστρεφαν τα πράγµατα, βρώµιζαν τη σκέψη των
ανθρώπων, συµπεριλαµβανοµένων και των συνηθισµένων ανθρώπων. Προκαλώντας
σας να µην έχετε ορθές σκέψεις ή να αµφιταλαντεύεστε για τον Ντάφα. Ή
προκαλώντας στους καθηµερινούς ανθρώπους να µην ακούνε την αλήθεια, ή ακόµη
και να συµπορευτούν µε το κακό στη δίωξη και την συκοφάντηση των µαθητών του
Ντάφα. Για τον λόγο αυτό, οι αµαρτίες που έχουν συσσωρεύσει είναι τεράστιες.
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Αλλά παρόλα αυτά, ο Ντάφα διαδίδεται ευρέως, και εγώ εξακολουθώ να σας καλώ
τώρα να σώσετε αισθανόµενα όντα. Όσο για το τί επιφυλάσσει το µέλλον, θα πρέπει
να περιµένουµε και να δούµε. Επί του παρόντος, οι µαθητές του Ντάφα είναι να πάνε
να σώσουν ανθρώπους, και έτσι βλέπω πώς κάθε περιοχή τα έχει πάει µε τη
διευκρίνιση της αλήθειας. Ορισµένα µέρη διευκρίνισης της αλήθειας έχουν κάνει
πραγµατικά εξαιρετική δουλειά. Υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθµός οµάδων
τουριστών από την Κίνα σήµερα. Αυτή είναι µια ρύθµιση για τους ανθρώπους να
ακούσουν την αλήθεια σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Οι τόποι µας της διευκρίνισης
της αλήθειας είναι, στην πραγµατικότητα, η πρώτη γραµµή – η πρώτη γραµµή για
την διευκρίνιση της αλήθειας. Όµως, ορισµένες περιοχές το έχουν παραµελήσει αυτό,
καθώς είναι απασχοληµένοι µε άλλα πρότζεκτ. Κι αυτά επίσης έχουν ένα
αποτέλεσµα, φυσικά, και θα πρέπει να γίνουν. Επικυρώνω όλα τα πρότζεκτ των
µαθητών του Ντάφα, καθώς όλα τους µπορούν να έχουν αποτέλεσµα στη διευκρίνιση
της αλήθειας και την σωτηρία των ανθρώπων. Αλλά, τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές
οµάδες τουριστών, και πολλοί από τους τουρίστες από την Κίνα, ειδικότερα, δεν
έχουν καταφέρει να ακούσουν την αλήθεια.
Πολλά πράγµατα στην περίοδο της Επανόρθωσης του Φα δεν είναι τόσο απλά, και
τίποτα δεν είναι µονοδιάστατο. Τα πράγµατα που κανονίζονται από τους θεούς
περιλαµβάνουν πολλαπλούς παράγοντες. Όταν κάποιος ταξιδεύει στο εξωτερικό
[από την Κίνα], αλλά, επειδή δεν είναι σε θέση να ακούσει την αλήθεια, ενώ είναι
στην Κίνα, δεν κατευθύνεται να πάει στο εξωτερικό, ώστε να µπορέσει να µάθει την
αλήθεια; ∆εν µπορούµε να εγκαταλείψουµε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει ακόµα
να κάνουµε καλή δουλειά στη διευκρίνηση της αλήθειας στις τουριστικές τοποθεσίες
σε κάθε περιοχή.
Το ανθρώπινο µυαλό είναι πολύπλοκο. Έχω µιλήσει µαζί σας παλιότερα για το πώς ο
εγκέφαλος ενός ατόµου είναι απλώς ένα εργοστάσιο επεξεργασίας. Ένα άτοµο
γεννιέται από τη µήτρα της µητέρας του, µε τη σάρκα και το αίµα των γονιών του, και
στη συνέχεια µεγαλώνει καταναλώνοντας γήινα τρόφιµα. Και µε τον θάνατο, είτε
θαφτεί στο χώµα είτε καεί, µετατρέπεται σε σκόνη. Ο ίδιος ο εγκέφαλος, για να
κυριολεκτήσουµε, δεν είναι η πηγή της σκέψης του. ∆εν έχουν οι άνθρωποι ψυχή; Το
σώµα ενός ατόµου, δεν αποτελείται επίσης, από ένα τµήµα που είναι σε διάφορα
µικροσκοπικά στρώµατα και αυτό δεν είναι στην επιφανειακή διάσταση; Όλα αυτά
µπορούν να δηµιουργήσουν σκέψεις. Μερικοί άνθρωποι είπαν ότι το ανθρώπινο
σώµα είναι µια µινιατούρα του σύµπαντος. Σκεφτείτε πόσα κύτταρα περιέχονται
στον εγκέφαλο ενός ατόµου. Και πόσα µόρια συνθέτουν αυτά τα κύτταρα; Και πόσα
ακόµη πιο µικροσκοπικά σωµατίδια συνθέτουν αυτά τα µόρια; Κάθε µικροσκοπικό
σωµατίδιο, όπως τοποθετείται στον χώρο, µοιάζει όπως κι ένα ουράνιο σώµα στο
ανθρώπινο µάτι. Όλοι κοιτούν προς τα έξω. Κάθε πλανήτης σε αυτό το ευρύτερο
σύµπαν έχει ζωή πάνω του, µόνο που δεν είναι σε αυτήν την επιφανειακή διάσταση
και έτσι είναι αόρατη σε εσάς. Η διαστηµική τεχνολογία της Αµερικής λέγεται ότι
είναι πολύ προχωρηµένη, αλλά όταν προσγειώνονται σε άλλους πλανήτες δεν
βλέπουν τίποτα εκεί, παρά έναν έρηµο κόσµο. Αλλά δεν είναι ερηµιά εκεί. Είναι µόνο
ότι η τεχνολογία του ανθρώπου είναι πολύ επιφανειακή. Πόσοι πλανήτες υπάρχουν
σε αυτό το σύµπαν; Τα κύτταρα, τα µόρια, και τα πιο µικροσκοπικά σωµατίδια στον
ανθρώπινο εγκέφαλο έχουν την ίδια διάταξη όπως εκείνη του σύµπαντος που
βλέπουµε, ακόµη και η αλληλουχία είναι η ίδια. Πόσα σωµατίδια υπάρχουν µέσα στο
ανθρώπινο σώµα σας; Πόσοι πλανήτες υπάρχουν µέσα στον εγκέφαλό σας; Αν οι
ζωές σε αυτά τα µικροσκοπικά σωµατίδια (δηλαδή τους πλανήτες) ήταν να κοιτάξουν
πάνω τα σωµατίδια τα διασπαρµένα σε όλο το χώρο του εγκεφάλου, θα ήταν αυτό
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κάτι διαφορετικό από το πώς τα ανθρώπινα όντα βλέπουν τους πλανήτες ή το
σύµπαν; Αν είναι να το εξετάσετε µε αυτόν τον τρόπο, τότε ο εγκέφαλος ενός ατόµου
δεν περιέχει ένα µεγάλο σύµπαν; Και πόσα όντα, πόσοι θεοί, και πόσα ακόµη
µεγαλύτερα όντα υπάρχουν σε εκείνες τις διαστάσεις; ∆εδοµένου ότι όλα αυτά τα
αµέτρητα όντα έχουν τα δικά τους µυαλά, από πού ακριβώς προέρχονται οι σκέψεις
των ανθρώπων; Είναι εξαιρετικά περίπλοκο.
Τότε, µήπως αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα που ένα άτοµο µπορεί να κάνει
για αυτό; Μπορεί να κάνει κάτι για αυτό. Πώς έτσι; Ο εγκέφαλος σε αυτή την
επιφανειακή διάσταση, όταν ενεργεί από κοινού µε την κύρια ψυχή του ατόµου, έχει
τη δυνατότητα να πάρει τον έλεγχο στη διαµόρφωση και την έκφραση των
επιφανειακού-επιπέδου σκέψεών του, και αυτό περιλαµβάνει και τον έλεγχο των
πράξεών του. Πριν προκύψει µια ιδέα, το τί θα επιλέξετε είναι το κλειδί. Θα πρέπει
επίσης να σηµειωθεί ότι όλες οι ζωές στον Κόσµο φτιάχτηκαν από τον Φα, και
αφοµοιώθηκαν σε Αυτόν. Αλλά εάν µολύνετε ή βρωµίσετε τις επιφανειακού-επιπέδου
σκέψεις σας, αν είστε προσκολληµένοι σε κάτι, ή εάν το κεφάλι σας είναι γεµάτο µε
κακά πράγµατα από τη σύγχρονη κοινωνία, µε τα ψέµατα της δίωξης του κακού
Κόµµατος, ή µε αρνητικές σκέψεις λόγω της απατηλής προπαγάνδας της δίωξης, τότε
αυτό θα σας εµποδίσει από το να ακούσετε την αλήθεια που οι µαθητές του Ντάφα
σας λένε και θα σας κάνει να χάσετε την ευκαιρία να σωθείτε.
Γνωρίζω ότι µεταξύ των ασκούµενων που κάθονται εδώ, κάποιοι δεν είναι επιµελείς,
και κάποιοι δεν είναι καθόλου επιµελείς. Αλλά ο ∆άσκαλος σκέφτεται: Τι σκοπεύετε
να κάνετε µε τον εαυτό σας; Γιατί δεν µπορείτε να έχετε ορθές σκέψεις; ∆εν είναι ο
∆άσκαλος εδώ για να σας σώσει; ∆εν είναι αυτός ο Φα εδώ για να σας σώσει; Και
επιπλέον, επωµίζεστε την ευθύνη να σώσετε και άλλους. Αλλά αν ακόµη και τον ίδιο
τον εαυτό σας, δεν χειρίζεστε καλά, τι θα συµβεί; Εάν δεν εκπληρώνετε τους όρκους
που κάνατε στους θεούς, οι συνέπειες θα είναι αυτό που εκτίθεται στους ίδιους τους
όρκους σας.
Παρά το γεγονός ότι στην Επανόρθωση του Φα αυτή η Γη µπορεί να είναι µικρή, όλες
οι ζωές στο Κοσµικό σώµα είδαν ότι ήταν ένα ασφαλές καταφύγιο. Παντού αλλού οι
πλανήτες διαλύονται και εκρήγνυνται. Γνωρίζετε για τις πληροφορίες που οι
αστρονόµοι έχουν αποκαλύψει, σωστά; Εκρήξεις συµβαίνουν παντού σε όλο τον
Κόσµο. Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά εξωγήινα όντα [εδώ]; Είδαν ότι η Γη ήταν το
ασφαλέστερο µέρος, και έτσι ήλθαν εδώ. Φυσικά, ένας µεγάλος αριθµός από αυτούς
µπλοκαρίστηκαν και απαγορεύτηκε να έρθουν στη Γη. Όσοι είχαν έρθει σε
παλαιότερες εποχές, τούς έχει απαγορευθεί να βρωµίσουν τα πράγµατα εδώ,
διαφορετικά οι κοινωνίες σε αυτή τη Γη θα είχαν πέσει στο χάος εδώ και πολύ
καιρό. Οι πρόσφατα αφιχθέντες τους ειπώθηκε να κρυφτούν κοντά στον ήλιο. Ακόµη
και εκείνοι στο φεγγάρι ήταν από τους πρώτους αφιχθέντες. Όλοι είδαν ότι ήταν
ασφαλείς εδώ. Και γιατί συµβαίνει αυτό; Η Επανόρθωση του Φα λαµβάνει χώρα εδώ.
Εδώ είναι η καρδιά της Επανόρθωσης του Φα. Θεοί από όλο τον Κόσµο – ακόµα και
πολύ µεγάλοι – έχουν µετενσαρκωθεί εδώ. Όµως, για το αν τελικά θα είναι ασφαλείς
εδώ, το αν θα είναι µια επιτυχία ή αποτυχία, εξαρτάται από το πώς η Επανόρθωση
του Φα πηγαίνει. Εάν η Επανόρθωση του Φα δεν πετύχει αυτή τη φορά, αυτή η Γη
δεν θα διατηρηθεί, και ακόµα και ο Κόσµος δεν θα υπάρχει πια.
Όπως έχετε δει από την τρέχουσα κατάσταση των πραγµάτων, τα κακά τα
αποκαλούµενα «δοκιµασίες» των µαθητών του Ντάφα γρήγορα πλησιάζουν στο
τέλος τους. Η τοποθέτηση του κάθε ατόµου έχει σχεδόν αποφασιστεί, και τώρα είναι
ακριβώς ότι καταβάλετε µεγάλες προσπάθειες για τη σωτηρία των ανθρώπων του
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κόσµου, καθώς τελειοποιείτε την ουράνια θέση σας. Μόνο σταµατήστε για µια στιγµή
και εξετάστε τους ανθρώπους σε αυτόν τον κόσµο. Λοιπόν, ως θεοί, ήξεραν πολύ
καιρό πριν σε ποιο βαθµό αυτή η Γη θα είναι µολυσµένη ή κατεστραµµένη από το
κακό, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα, και όµως, µε
απαράµιλλο θάρρος, τόλµησαν από το να είναι µεγαλειώδεις, ιεροί, ανώτεροι και
ευγενείς θεοί να πηδήξουν σε αυτόν τον βόθρο, σε αυτόν τον βρώµικο κόσµο. Ποιος
πριν από αυτούς θα είχε τολµήσει να έρθει; ∆εν ήλθαν από την πίστη ότι θα
σώζονταν κάποτε όταν η µεγάλη εξάπλωση του Ντάφα θα άρχιζε;! Ήταν µε αυτό το
κίνητρο, µε τέτοιες ορθές σκέψεις και µε τέτοια πίστη στον Ντάφα – τότε, εσείς, ως
µαθητές του Ντάφα, δεν θα πρέπει να τους σώσετε; Εκτός αυτού, υπάρχουν
τεράστιες οµάδες όντων πίσω τους, οι οποίες είναι όλες θεοί, και ίσως µια µέρα θα
είναι µέρος από το πλήθος των θεών ή των αισθανόµενων όντων, εντός της
επικράτειας της τελικής ουράνιας θέσης σας.
Πρόσφατα, αρκετοί ασκούµενοι βγήκαν από την Κίνα. Ανεξάρτητα από το πώς
ήρθαν, πολλοί, και το γνωρίζω καλά, έκαναν σπουδαία δουλειά στην Κίνα, ενώ
πολλοί, το αντιλαµβάνοµαι, τα πήγαν άσχηµα. Τότε µετά την άφιξή τους στο
εξωτερικό βρήκαν τις συνθήκες χαλαρές και χωρίς προβλήµατα, χωρίς δίωξη, και
άρχισαν να σκέφτονται πώς να απολαύσουν µια άνετη και ανέµελη ζωή. Αλλά το να
µην εκπληρώσει ένας τις υποσχέσεις του είναι επικίνδυνο! Γιατί αυτό; Έχετε
ευθύνες! Είστε ένας µαθητής του Ντάφα της περιόδου Επανόρθωσης του Φα! Οι
µαθητές του Ντάφα της εποχής αυτής είναι να βοηθήσουν τον ∆άσκαλο, και να
αναλάβουν την ευθύνη για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και όµως, δεν εργάζεστε
πάνω σε αυτό! Μερικοί άνθρωποι, ακόµη και µετά από πολύ καιρό, δεν έχουν
εξαλείψει τα πράγµατα που είχαν κατηχηθεί από το κακό, τότε που ήταν στην
Κίνα. Μόνο κάνοντας τα τρία πράγµατα καλά µπορείτε να καθαρίσετε αυτά τα
πράγµατα και να αντιστρέψετε όλη αυτή την σφυρηλατηµένη από την κουλτούρα του
Κόµµατος σκέψη που έχετε – συµπεριλαµβανοµένου του φόβου. Αυτό το περιβάλλον
του κακού Κόµµατος στην Κίνα δηµιουργήθηκε από τις παλαιές δυνάµεις
χρησιµοποιώντας κακούς ανθρώπους, καθώς και κακά όντα από άλλες διαστάσεις. Οι
παλαιές δυνάµεις θα το αναγνωρίσουν µόνο αν µπορείτε να τα καταφέρετε στην
καλλιέργεια σε ένα περιβάλλον τόσο κακό, και γι’ αυτό µετέτρεψαν τα πράγµατα
έτσι. Τώρα που τα πράγµατα έχουν φτάσει σε αυτό το σηµείο, θα πρέπει να τους
κερδίσουµε στο δικό τους παιχνίδι. Αυτό είναι το πώς θα το κάνουµε, και αυτό που θα
συµβεί αργότερα, θα φροντιστεί αργότερα. Όπως κι έχουν τα πράγµατα, είµαι ο
∆άσκαλός σας, γι’ αυτό πρέπει να σας το λέω όταν βλέπω τις αδυναµίες σας.
Γνωρίζω ότι ανάµεσα στους µαθητές µου του Ντάφα που κάθονται εδώ πολλοί είναι
εξαιρετικοί, είτε είναι από την Κίνα είτε από άλλα µέρη του κόσµου, και µεταξύ
αυτών είναι και εκείνοι που έχουν περάσει µέσα από απειλητικές για τη ζωή τους
δοκιµασίες, ή τα κατάφεραν µέσα από τις σκληρότερες συνθήκες. Πραγµατικά
εξαιρετικό. Φυσικά, ως απόστολοι του Ντάφα, ξέρουν ότι όση ταλαιπωρία κι αν
υπάρξει, αυτό που επιζητούν δεν είναι η άνεση και η ανακούφιση, αλλά η αιώνια ζωή
και η σωτηρία του πλήθους των ζωών που εκπροσωπούν. Και αυτός είναι ο λόγος που
τα έχουν πάει τόσο καλά. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι µαθητές του Ντάφα, και τα έχουν
πάει πολύ καλά. Ένα συνέδριο του Φα είναι για εσάς να δείτε, όπως οι άλλοι
µοιράζονται τις εµπειρίες τους, πώς τα έχουν πάει και να δείτε πώς µπορείτε να τα
πάτε καλύτερα. ∆εν είναι για να ακούσετε ιστορίες, γιατί κι εσείς, επίσης, είστε ένας
µαθητής του Ντάφα.
∆εν θα µπορούσα να ησυχάσω το µυαλό µου, αν δεν έλεγα αυτά τα λόγια σε εσάς. Τα
πάντα είναι έτοιµα να τελειώσουν, και το έχετε δει. Αυτό που συµβαίνει στη Γη είναι
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µια αντίστοιχη αντανάκλαση του Κόσµου. Ολοένα και περισσότερο, το ορθό και το
δίκαιο επικρατούν, τη στιγµή που τα κακά πράγµατα υποχωρούν. Είναι ακόµη και
στο σηµείο ότι εκείνοι που έχουν πάρει µέρος άµεσα στην δίωξη των µαθητών του
Ντάφα ζουν σε µια κατάσταση συνεχούς φόβου και ταραχής. Παλιότερα, έκαναν
τους µαθητές του Ντάφα να ζουν σε συνεχή φόβο. Τώρα είναι η σειρά τους να
υποφέρουν για αυτό. Έτσι, έχοντας φτάσει σε αυτό το σηµείο, απλά σκεφτείτε το:
πόσο έχει αποµείνει στο ταξίδι; Πραγµατικά δεν έχει αποµείνει πολύ στο δρόµο των
µαθητών του Ντάφα που σώζουν αισθανόµενα όντα και εκπληρώνουν τις αποστολές
τους.
Παλιότερα είχα αµφιβολίες για το αν το κακόβουλο ΚΚΚ θα µπορούσε να επιβιώσει
άλλα δέκα χρόνια. Η αλήθεια είναι πως θα έπρεπε να είναι πολύ λιγότερα. ∆εν θα το
άφηνα να ζήσει για άλλα πέντε χρόνια. Αλλά µπορείτε να συνειδητοποιήσετε πόσοι
πολλοί άνθρωποι στον κόσµο δεν θα είχαν σωθεί, από τη στιγµή που περιτυλίχτηκαν
από το κακό; Και πολλοί µαθητές του Ντάφα έχουν απογοητευθεί κατά τη διάρκεια
της δίωξης και δεν κατάφεραν να προχωρήσουν προς τα εµπρός. Τότε τι καλό θα
έφερνε, αν αυτό τελείωνε; ∆εν είναι η Επανόρθωση του Φα για τη σωτηρία των
ανθρώπων; Αν ήµουν ο µόνος που θα έφευγα από εδώ, τότε ποιο το νόηµα της
δηµιουργίας αυτού του κόσµου; Και όλα τα κανονίσµατα που έγιναν πριν από την
ιστορία θα ήταν µάταια. Ο χρόνος επεκτάθηκε για χάρη σας, και για το καλό των
αισθανόµενων όντων.
Αυτά είναι όλα για σήµερα. Σας ευχαριστώ! (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) Έχετε
κάνει πολλή σκληρή δουλειά – οι µαθητές µας του Ντάφα έχουν πραγµατικά
εργαστεί σκληρά! (Μαθητές απαντούν: «Ο ∆άσκαλος έχει εργαστεί σκληρά!» Όλοι
χειροκροτούν.) Εξ ονόµατος των αισθανόµενων όντων που σώζονται, σας ευχαριστώ!
(Βροντερό χειροκρότηµα από όλους τους παρόντες)
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