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

Διδασκαλία του Φα στο Συνέδριο του Φα στη Νέα Υόρκη 
 

(17 Μαΐου 2019, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ) 
 

Λι Χονγκτζί 
 
 

 
Καλημέρα! 
 
(Το κοινό λέει, «Καλημέρα, Δάσκαλε!») 
 

Έχουμε ένα συνέδριο του Φα κάθε χρόνο πλέον, και ορισμένοι από εσάς έχουν έρθει από 
πολύ μακριά, ακόμα και από την Κίνα, και συνεπώς το κόστος είναι μεγάλο. Ξοδεύετε δεκάδες 
εκατομμύρια για ταξίδια, φαγητό και διαμονή για τα ετήσια συνέδρια μας, διότι βλέπετε τα 
συνέδρια ως μία ευκαιρία για να βελτιωθείτε στην καλλιέργεια και για να μάθετε από τις 
εμπειρίες αλλήλων. Αυτό δείχνει ότι οι καλλιεργητές παίρνουν σοβαρά την πνευματική τους 
ανάπτυξη. Οι μαθητές του Ντάφα πρέπει να κάνουν τα τρία πράγματα καλά. Αλλά δεν θα είστε 
σε θέση να τα κάνετε καλά, αν δεν καλλιεργείστε καλά. Φυσικά, καταλαβαίνω ότι μερικοί από 
εσάς το βλέπετε αυτό επίσης ως μια ευκαιρία να με δείτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
θυμάστε ότι ο Φα είναι εκεί για σας και μπορεί να σας καθοδηγεί στην πνευματική σας 
ανάπτυξη. 

 
Κάνω μια συνηθισμένη ζωή, ενώ είμαι μέρος αυτού του συνηθισμένου κόσμου, και πρέπει να 

κάνω ορισμένα πράγματα με ανθρώπινους τρόπους. Πολλές ανθρώπινες υποθέσεις δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με θεϊκούς τρόπους. Και έτσι σας ζητώ να βασίζετε αυτά που 
κάνετε στις διδαχές του Φα. Είναι ο Φα που κατέστησε δυνατό για τους μαθητές του Ντάφα να 
τα καταφέρουν ως αυτό το σημείο. Και είναι που ακολουθώντας τον Φα, που πράγματα όπως το 
σημερινό συνέδριο καθώς και η ίδια η πνευματική σας ανάπτυξη είναι αυτά που είναι σήμερα. 
Αυτό που εννοώ είναι, αν δεν ήταν για τον Φα, δεν θα είχατε φτάσει εκεί που βρίσκεστε σήμερα. 
Γι’ αυτό η καλλιέργεια είναι πάντα πρώτη και κύρια για έναν μαθητή του Ντάφα, και αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα στην τελική φάση. 

 
Και μιλώντας για την τελική φάση, έχετε δει ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν εδώ σε αυτόν τον 

κόσμο ότι συμβαίνουν παράλληλα με μεγαλύτερες, Κοσμικές αλλαγές. Για παράδειγμα, η δίωξη 
του κακού προς τους μαθητές του Ντάφα φτάνει σε αδιέξοδο και το κακό δύσκολα μπορεί να 
διατηρηθεί πια. Είναι μόνο ότι οι μηχανές της δίωξης ακόμα δουλεύουν. Αλλά όπως μόλις 
ανέφερα, έχοντας περάσει στην τελική φάση, πρέπει να κάνουμε ακόμα καλύτερα αυτά που 
πρέπει να κάνουμε, γιατί τα πράγματα είναι ακόμα πιο κρίσιμα προς το τέλος. Τα καταφέρατε 
στις πρώτες μέρες που οι συνθήκες ήταν τόσο δύσκολες και τα πράγματα τόσο κακά, έτσι δεν 
υπάρχει καμία δικαιολογία να μην τα πάτε ακόμα καλύτερα τώρα, στην τελική φάση. Όταν 
ξεκίνησε η δίωξη, τα μέσα ενημέρωσης του κόσμου μετέφεραν σκόπιμα παραπλανητικές 
ιστορίες από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ) και 
ήταν δύσκολο για τους ανθρώπους να καταλάβουν τι συνέβαινε πραγματικά. Αλλά ακόμα και σε 
αυτές τις δύσκολες συνθήκες, οι μαθητές του Ντάφα σε όλο τον κόσμο κατάφεραν να αλλάξουν 
τις απόψεις των ανθρώπων, εξηγώντας τους την αλήθεια και ξεπέρασαν αυτά τα εμπόδια. Τώρα 
λοιπόν, που είμαστε στο τέλος, θα πρέπει να εκτιμήσετε όλα όσα έχετε επιτύχει και όχι - 
σίγουρα όχι - να χαλαρώσετε στην καλλιέργειά σας. 

 
Παρατήρησα και διαπίστωσα ότι ήταν δύσκολο για πολλούς μαθητές του Ντάφα στην Κίνα 

να μείνουν ανεπηρέαστοι από την κοινωνία εκεί, όπου οι σχέσεις, η συμπεριφορά και οι τρόποι 
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σκέψης των ανθρώπων έχουν διαστρεβλωθεί. Αν και οι μαθητές του Ντάφα χρειάζεται να 
ακολουθούν τον Ντάφα, μόλις βγουν από τα σπίτια τους, εκτίθενται στον τρόπο με τον οποίο οι 
άνθρωποι του συνηθισμένου κόσμου αλληλεπιδρούν και τα πράγματα στρεβλώνονται σε όλη 
αυτή την κοινωνία. Έτσι έχοντας να την ακολουθήσουν, με την πάροδο του χρόνου, αρχίζουν να 
ακολουθούν και το πώς οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν εκεί μαζί τους, ακόμη και να συνηθίζουν σε 
αυτούς τους τρόπους σκέψης και δράσης μέσα στη ζωή και να το πάρουν αυτό ως δεδομένο. Γι’ 
αυτό πολλοί άνθρωποι από την Κίνα που πηγαίνουν στο εξωτερικό εκπλήσσονται από το πόσο 
απλοί είναι οι άνθρωποι εκεί και πόσο ήρεμοι όταν μιλούν ή όταν κάνουν πράγματα. Οι 
άνθρωποι από την Κίνα, αντίθετα, προσεγγίζουν τα πράγματα με ακραίους, ολοκληρωτικούς 
τρόπους, είναι υπερβολικοί και ξεπερνούν τα όρια. Αυτή είναι η ψυχολογία τους. Αλλά δεν 
πρέπει να είναι έτσι τα ανθρώπινα όντα. Γι’ αυτό αν φέρετε αυτό το είδος σκέψης ή 
συμπεριφοράς μαζί σας έξω από τα σύνορα της Κίνας, οι άνθρωποι θα ενοχληθούν από αυτό. 

 
Οι άνθρωποι από την Κίνα σχεδόν πάντα φαίνονται ανυπόφοροι στους άλλους, και 

αναρωτιούνται γιατί οι Κινέζοι είναι έτσι. Στην πραγματικότητα αυτό προκύπτει από το ότι το 
κακόβουλο ΚΚΚ σκόπιμα διέφθειρε τη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα των Κινέζων και αυτό 
έγινε συστηματικά. Το Κόμμα διέλυσε την παραδοσιακή κουλτούρα τους, τα ήθη και τις 
οικουμενικές αξίες τους. Το μόνο που έχει μείνει στην Κίνα είναι αυτά τα ακραία κομμουνιστικά 
στοιχεία, τα οποία είναι κάτι διαφορετικό, φυσικά. Οι άνθρωποι αρχίζουν να συνέρχονται από 
αυτό μόνο αφότου ζήσουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό. 

 
Μερικοί ασκούμενοι από την Κίνα ζουν τώρα σε άλλες χώρες, και ίσως να μην τα έχουν πάει 

καλά στο περιβάλλον της Κίνας. Γι’ αυτό ακόμα περισσότερο αυτοί οι ασκούμενοι θα πρέπει να 
καλλιεργηθούν καλά και να κάνουν καλά αυτό που πρέπει να κάνουν στο νέο τους περιβάλλον. 
Μην κάνετε πράγματα με ακραία σκεπτικά, διαφορετικά πιθανόν να λειτουργήσετε διαλυτικά 
για το περιβάλλον που έχουν εδώ οι μαθητές του Ντάφα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι οι άνθρωποι 
εκτός Κίνας συνήθως δεν μιλάνε για άλλους πίσω από την πλάτη τους. Πολλοί άνθρωποι έχουν 
καθολικά αναγνωρισμένες αξίες και απλή και έντιμη σκέψη και συμπεριφορά και προσπαθούν 
να είναι καλοί άνθρωποι και να αντιμετωπίζουν τους άλλους καλά. Κανονικά δεν θα 
προσπαθήσουν να υπονομεύσουν άλλους για να φανούν αυτοί, όπως κάνουν κάποιοι Κινέζοι. 
Έτσι, όσοι από εσάς έχετε πολλές τέτοιες συνήθειες και τρόπους για να κάνετε τα πράγματα, 
που δημιουργήσατε στην Κίνα, πρέπει πραγματικά να αλλάξετε, τώρα που είστε στο εξωτερικό. 
Μιλώ για αυτό γιατί όλο και περισσότεροι ασκούμενοι βγαίνουν εκτός Κίνας τώρα και 
ξεπερνούν σε αριθμό τους ασκούμενους του Ντάφα που ζούσαν εξαρχής σε άλλες χώρες. 
Αποτελούν την πλειοψηφία τώρα. Αυτός είναι λοιπόν ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο 
πρέπει να προσέχετε αυτά τα πράγματα. 

 
Μπορεί να μην το συνειδητοποιείτε, αλλά πίσω τότε στις πρώτες μέρες, όταν η δίωξη των 

μαθητών του Ντάφα ήταν πραγματικά συντριπτική, και στην Κίνα πήρε τη μορφή που 
γνωρίζετε, σε όλο τον κόσμο, ήταν επίσης πολύ δύσκολο [για τους μαθητές του Ντάφα] ακόμα κι 
αν δεν αντιμετώπισαν βία. Υπήρχε πίεση, προκατάληψη και παρεξηγήσεις που προέκυπταν από 
τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο που διέδιδαν την παραπλανητική προπαγάνδα από τα 
μέσα ενημέρωσης του κακού ΚΚΚ. Κανείς δεν ήξερε την αλήθεια τότε. Ήταν περιορισμένος ο 
αριθμός των μαθητών του Ντάφα έξω από την Κίνα εκείνη την εποχή, αλλά είχε αντίκτυπο. 
Δημιούργησαν τα δικά τους μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολλές ομάδες που διευκρίνιζαν τα 
γεγονότα στην κυβέρνηση, τα μέσα ενημέρωσης, κ. ο. κ. Δημιούργησαν επίσης πολλούς 
ιστότοπους για περαιτέρω ευαισθητοποίηση, μαζί με μέσα ενημέρωσης, ιστοτόπους και ούτω 
καθεξής. Με αυτές τις προσπάθειες κατόρθωσαν να ανατρέψουν την κατάσταση έξω από την 
Κίνα και να κάνουν αντιληπτά τα ψέματα και τις λανθασμένες αντιλήψεις που οι άνθρωποι 
είχαν σχετικά με τους μαθητές του Ντάφα, που τα μέσα του κακού Κόμματος είχαν 
τροφοδοτήσει. Αυτό ήταν εξαιρετικό. Οι συνθήκες που έχουμε σήμερα δεν ήταν εύκολο να 
κατορθωθούν, και είναι κάτι που πραγματικά εκτιμούν που το έχουν. Δεν θέλω, λοιπόν, να δω 
ασκούμενους από την Κίνα, των οποίων η σκέψη και οι πράξεις είναι μολυσμένες με 
κομμουνιστικά χαρακτηριστικά να υπονομεύουν την κατάσταση εδώ. Το λέω αυτό επειδή έχω 
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δει πολλές περιπτώσεις μη-ασκουμένων από την Κίνα που δίνουν στους ανθρώπους σε άλλες 
χώρες μια πολύ κακή εντύπωση. Η συμπεριφορά τους είναι πραγματικά επαίσχυντη και κάνει 
τους Κινέζους να φαίνονται κακοί. Μην είστε έτσι. Ως κάποιος που επιζητά να αναπτυχθεί 
πνευματικά, θα πρέπει να γνωρίζετε τις αδυναμίες σας. Δεν πρόκειται μόνο για την εικόνα των 
Κινέζων. Είναι μεγαλύτερο από αυτό, διότι η ευθύνη που επωμίζεστε είναι ότι τους σώζετε 
όλους στον κόσμο. Έτσι πρέπει να αλλάξετε τη σκέψη και τη συμπεριφορά σας. 

 
Μην νομίζετε ότι οι άνθρωποι εκτός Κίνας είναι αφελείς. Αν και η σκέψη τους είναι σχετικά 

απλή, όσο πιο απλός είναι ο νους κάποιου, τόσο καλύτερα βλέπει τα πράγματα και όπως 
πραγματικά είναι. Αυτοί οι άνθρωποι απλά δεν εκφράζονται ή δεν μιλούν για τα πράγματα 
όπως εσείς, αλλά ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Τα ανθρώπινα όντα έχουν την ίδια δομή 
σκέψης μεταξύ τους και είναι εξίσου έξυπνα μεταξύ τους. Οι άλλοι δεν είναι λιγότερο έξυπνοι. 
Οι μη Κινέζοι έχουν ορισμένα όρια που δεν θα περάσουν στη σκέψη ή τη δράση τους και έχουν 
ηθικά πρότυπα. Έτσι δεν θα κάνουν τα πράγματα όπως τα κάνουν κάποιοι Κινέζοι. Μια τάση 
που αναπτύσσουν οι άνθρωποι στην Κίνα είναι να είναι πολύ ακραίοι στο γράψιμό τους ή στις 
προσεγγίσεις τους στα πράγματα. Αυτού του είδους η συμπεριφορά και η σκέψη πραγματικά 
δεν είναι κάτι στα οποία οι άλλοι θα είναι δεκτικοί. Στην πραγματικότητα, πριν παρουσιαστεί το 
κακό Κ.Κ.Κ. , οι Κινέζοι είχαν καλές αξίες και προσπαθούσαν να είναι ενάρετοι. Ο λόγος που το 
κακό Κ.Κ.Κ. ξεκινούσε τη μία καμπάνια μετά την άλλη ήταν επειδή ο Κινεζικός λαός ήταν 
ιδιαίτερα πολιτισμένος και μοιραζόταν τις ίδιες πανανθρώπινες αξίες όπως οι άλλοι. Γι’ αυτό η 
κάθε εκστρατεία προοριζόταν να καταστρέψει την κινεζική κουλτούρα, να καταρρίψει την 
πολιτιστική ελίτ και να εμποτίσει τους ανθρώπους με τα κακόβουλα κομμουνιστικά πράγματα. 
Το κίνητρό τους ήταν απόλυτα σαφές: να μετατρέψουν την σκέψη και τη συμπεριφορά του 
κινεζικού λαού σε σκουπίδια. Επειδή ολοένα και περισσότεροι μαθητές του Ντάφα από την Κίνα 
έρχονται να ζήσουν στο εξωτερικό, τα προβλήματα αυτά γίνονται όλο και πιο εμφανή, γι’ αυτό 
έπρεπε να τα καταδείξω. Πρέπει πραγματικά να είστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. 

 
Ένα άλλο πράγμα είναι ότι, πραγματικά είχατε έναν τεράστιο αντίκτυπο κάνοντας την 

αλήθεια γνωστή και σώζοντας τους ανθρώπους με όλες τις ομάδες διευκρίνησης της αλήθειας 
και τις δραστηριότητες που έχετε εκκινήσει ως μαθητές του Ντάφα. Είναι υπέροχο! Δεν είναι 
για το μέγεθος και την κλίμακα αυτού που κάνετε. Είναι για τα αποτελέσματα, την καρδιά που 
βάζετε σε αυτό, και αν το προσεγγίζετε αυτό ως καλλιεργητής. Εκείνοι που έχουν περάσει πολλά 
χρόνια έξω από τα κινεζικά προξενεία και τις πρεσβείες και στους χώρους άσκησής μας για την  
ευαισθητοποίηση του κόσμου είναι πραγματικά καταπληκτικοί! Μερικοί από αυτούς είναι 
γηραιότεροι ασκούμενοι και έτσι ορισμένοι άλλοι παρατήρησαν ότι αυτοί οι πιο ηλικιωμένοι 
ασκούμενοι είναι "κατάλληλοι" για αυτές τις δραστηριότητες. Λοιπόν, ας ρωτήσουμε αυτούς 
που το λένε αυτό: είναι υπέροχο που είστε νέοι, αλλά εσείς τι έχετε κάνει; Για όλους τους 
μαθητές του Ντάφα είναι ζήτημα τού τι κάνεις με τον εαυτό σου. 

 
Ένας ασκούμενος με ρώτησε κάποτε: «Δάσκαλε, πόσοι άνθρωποι πρέπει να παραιτηθούν 

από το κακό Κ.Κ.Κ. για να καταρρεύσει;» (Ο Δάσκαλος χαμογελά) Του έδειξα πέντε δάχτυλα. 
Έτσι σκέφτηκε: «Ω, πέντε χιλιάδες άνθρωποι και στη συνέχεια το Κόμμα θα πέσει.» ( Γέλια ) 
Σχεδόν αμέσως πέντε χιλιάδες είχαν ήδη εγκαταλείψει. Τότε σκέφτηκε: «Πώς έγινε αυτό; Ο 
Δάσκαλος έδειξε πέντε δάχτυλα… Ω, μάλλον θα εννοούσε πενήντα χιλιάδες.» Και σχεδόν 
αμέσως είχαν ήδη παραιτηθεί πενήντα χιλιάδες. Τότε σκέφτηκε: «Αυτό δεν βγάζει νόημα. Γιατί 
ο Δάσκαλος έδειξε πέντε δάχτυλα; Α, τότε μάλλον θα εννοούσε πεντακόσιες χιλιάδες.» (Ο 
Δάσκαλος γελάει) Τώρα πλέον τόσο τα 5 εκατομμύρια όσο και τα 50 εκατομμύρια σήματα έχουν 
περάσει και ο αριθμός είναι πλέον 300 εκατομμύρια. Η Κίνα έχει πληθυσμό πάνω από 1,5 
δισεκατομμύριο, οπότε πέντε χιλιάδες δεν ήταν τίποτα. (Ο Δάσκαλος γελάει) Στην 
πραγματικότητα, το εννοούσα συμβολικά. Η ουσία ήταν, ότι τα πράγματα που κάνουμε είναι 
κρίσιμα και καταφέρουν ένα θανάσιμο πλήγμα στο ηθικό του κακόβουλου ΚΚΚ. Και πώς 
πορεύεται τώρα το Κ.Κ.Κ.; Όλα τα μέλη του, με εξαίρεση τους λίγους που βρίσκονται στην 
εξουσία, αναρωτιούνται: «Πότε θα πέσει;» Και προσπαθούν να προετοιμάσουν την έξοδό τους 
όταν θα πέφτει. Όλοι τους προετοιμάζονται για το τέλος του. Προσπαθούν να μεταφέρουν τα 
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χρήματά τους στο εξωτερικό, στέλνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό και εργάζονται για την 
απόκτηση νομικής υπόστασης, συμπεριλαμβανομένων διαβατηρίων, για τον εαυτό τους σε 
άλλες χώρες. Ετοιμάζονται να ξεγλιστρήσουν μόλις συμβεί κάτι. Όλοι τους είναι της νοοτροπίας 
ότι το τέλος είναι κοντά. 

 
Παραπλανούν ο ένας τον άλλον για να κρατήσουν το καθεστώς. Πολλοί από τους μυστικούς 

πράκτορές τους είναι πιστοί στον βατραχοδαίμονα και εξαπατούν το σημερινό αφεντικό του 
Κόμματος. Ακόμη και πριν έλθει στην εξουσία η τρέχουσα κινεζική κυβέρνηση, έκαναν ψευδείς 
αναφορές και συνέχισαν να το κάνουν από τότε. Η κεντρική διοίκηση δεν γνωρίζει πολλά για το 
τι συμβαίνει αλλού και οι παραπλανητικές αναφορές που έλαβαν οδηγούν πίσω σε αυτόν τον 
διάβολο τον Τζιανγκ. Οι πολιτικές τους δεν το κάνουν ούτε από το κεντρικό κτίριο του 
Τζονγκνανχάι. Ο εσωτερικός αγώνας που διεξάγεται έχει κλιμακωθεί με την πάροδο του 
χρόνου, και πλέον διεξάγεται ξεδιάντροπα με κάθε μέσο, χωρίς κανόνες και μέχρι τελικής 
πτώσεως. Ο σημερινός αρχηγός του Κόμματος δεν μπορεί να ευχαριστήσει κανέναν πλέον, 
ανεξάρτητα από το τι κάνει. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη τόσο των μεταρρυθμιστών της 
δημοκρατίας όσο και των σκληροπυρηνικών του ΚΚΚ. Κανείς δεν είναι πραγματικά πιστός σε 
αυτόν. 

 
Όπως καταλαβαίνετε, το σάπιο Κόμμα δεν θα διαρκέσει πολύ. Κι αυτό γιατί η ίδια η ύπαρξη 

του Κ.Κ.Κ. και η δίωξη των μαθητών του Ντάφα θεωρούνται ως τεστ για τους μαθητές του 
Ντάφα από τις παλαιές δυνάμεις, σωστά; Η Κίνα είναι σαν το χωνευτήρι του άρχοντα Λάο, που 
χυτεύει τους μαθητές του Ντάφα και η φλόγα έχει πάει στα ύψη. Είναι σαν ένα σοβαρό τεστ, 
σχεδιασμένο να σας απαλλάξει από την ανθρώπινη σκέψη και τις προσκολλήσεις. Το μαρτύριο 
είναι δύσκολο να αντέξετε, φυσικά, αλλά αυτό που προκύπτει από αυτό είναι πραγματικός 
χρυσός. Το κακό Κ.Κ.Κ. χρησιμεύει ως το κάρβουνο στη διαδικασία και όσο πιο καυτή είναι η 
φλόγα, τόσο πιο ζωντανό φαίνεται. Αν όμως ρίξετε μια ματιά πάλι όταν η φλόγα σβήσει, θα 
δείτε τον πραγματικό χρυσό να έχει βγει από αυτό. Και τι θα απογίνει το κακό ΚΚΚ; Στάχτη. Με 
ένα μικρό μόνο φύσημα, πουφ – θα χαθεί. (Χειροκροτήματα) Κάποιος αισθάνεται λύπη για τους 
μαθητές του Ντάφα που διώκονται, αλλά αυτό που είναι πραγματικά λυπηρό είναι οι άνθρωποι 
που έχουν πάει με το αισχρό Κ.Κ.Κ. – αυτοί είναι αυτοί για τους οποίους πρέπει να αισθάνονται 
λυπημένοι. Θα λογοδοτήσουν για όλα τα εγκλήματα που διέπραξε το σατανικό Κόμμα καθόλη 
την ιστορία. 

 
Εάν το σκεφτείτε, οι ηγέτες του αμαρτωλού Κ.Κ.Κ. έχουν διαπράξει κάθε είδους 

φρικαλεότητες και εγκλήματα και όμως έχουν φτάσει να ευχαριστηθούν και πολλά πράγματα 
επίσης. Κατά τη διάρκεια της ζωής τους, έχουν κάνει όλα τα κακά πράγματα, ενώ παράλληλα 
απολάμβαναν κάθε απόλαυση που τους έχει διατεθεί. Αλλά ο σημερινός αρχηγός του Κόμματος 
θα πρέπει να σκεφτεί αυτό: αν συνεχίσεις να πας μαζί με το κακόβουλο Κόμμα, θα είσαι ο 
ανόητος που θα φορτωθεί όλα τα εγκλήματα που έχει κάνει. Δηλαδή, θα είναι αυτός που τελικά 
θα λογοδοτήσει για όλα τα εγκλήματα του Κ.Κ.Κ. Νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε πώς 
λειτουργεί, έτσι; Είναι επειδή είναι ο ηγέτης του σατανικού ΚΚΚ. Μερικές φορές μου φαίνεται 
ότι, στην πραγματικότητα, νομίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το Κ.Κ.Κ. για να διατηρήσει 
την εξουσία του. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει παλιά, αλλά τώρα; Στην Κίνα συνέβαινε ότι ακόμα 
κι αν κάποιος ήταν μόνος του στο μπάνιο, δεν τολμούσε να επικρίνει το κακό ΚΚΚ. Ήταν 
πραγματικά έτσι. Τα φαντάσματα του κομμουνισμού ήταν παντού. Τώρα έχουν καθαριστεί, και 
όλοι καταριούνται το σατανικό Κόμμα. Είναι σχεδόν σαν η επίκριση να έχει γίνει ένα 
αναπόσπαστο κομμάτι της συζήτησης όταν οι άνθρωποι τρώνε μαζί, και αν κάποιος δεν μιλάει 
άσχημα για αυτό, οι άλλοι θα σκεφτούν ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν. Έτσι είναι τώρα. ( 
Χειροκροτήματα ) Σε αυτό το σημείο, το Κ.Κ.Κ. βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης και 
ακόμα εσύ βασίζεσαι σε αυτό να σε βοηθήσει να διατηρήσεις την εξουσία. Δεν κάνεις έναν 
τρομερά εσφαλμένο υπολογισμό; Το Κ.Κ.Κ. είναι που βασίζεται σε σένα για να συνεχίσει, όχι 
αντίστροφα! Εάν σήμερα αυτός που έχει την ηγεσία απλώς πει: «Δεν το θέλουμε πια το Κ.Κ.Κ.», 
τότε αυτό δεν θα κρατούσε ούτε μια μέρα. Θα χανόταν την επόμενη μέρα. ( Χειροκροτήματα ) 
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Κι αυτό είναι έτσι επειδή όλοι περιμένουν αυτή τη μέρα. ( Χειροκροτήματα ) Θα έλεγα ότι αυτός 
που έχει την ηγεσία έχει κάνει κάτι πραγματικά ανόητο. 

 
Ωστόσο ανεξάρτητα από αυτό, εμείς βλέπουμε τα πράγματα καθαρά. Μόλις μίλησα για το 

πώς είναι τα πράγματα σήμερα. Σε αυτό το σημείο υπάρχουν λίγα μόνο στοιχεία που έχουν 
απομείνει και που μπορούν να δοκιμάσουν τους μαθητές του Ντάφα – παραμένει ακόμα λίγο 
κάρβουνο. Δεν μπορεί να γίνει πολύ περισσότερος αληθινός χρυσός πια. Τότε δεν θα λέγατε ότι 
η φωτιά πλησιάζει στο να σβήσει; Αυτό είναι που πρόκειται να συμβεί. ( Ενθουσιώδες 
χειροκρότημα ) Τι θα ακολουθήσει αμέσως μετά; Θα είναι η ολοκλήρωση των πνευματικών 
ταξιδιών των μαθητών του Ντάφα, σωστά; ( Χειροκροτήματα ) Ακόμα κι αν ορισμένοι μαθητές 
του Ντάφα θα συνεχίσουν μαζί μου κατά την περίοδο της Επανόρθωσης του Φα του 
ανθρώπινου κόσμου, παρ’ όλα αυτά πρέπει να κάνουμε μια οριοθέτηση. Η εποχή των μαθητών 
του Ντάφα της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα, είναι κάτι μνημειώδες. Δεν θα πω για το τι 
θα συμβεί μετά από αυτό. 

 
Χθες το βράδυ, όταν μιλούσα στον εορτασμό στο βουνό, παρατήρησα για το πόσο συχνά έχω 

μιλήσει για τις παλαιές δυνάμεις. Είστε βασικά ξεκάθαροι σχετικά με την έννοια αυτή, αλλά δεν 
είστε τόσο ξεκάθαροι για το πώς προέκυψαν οι παλαιές δυνάμεις. Στην πραγματικότητα, 
υπάρχουν ιστορικοί λόγοι για την εμφάνιση των παλαιών δυνάμεων, αν το σκεφτείτε. Ο Κόσμος 
περνά μέσα από τη διαδικασία σχηματισμού, στάσης, εκφυλισμού και καταστροφής, ενώ οι 
άνθρωποι υπόκεινται σε γέννηση, γήρανση, ασθένεια και θάνατο. Όπως γνωρίζετε, όταν 
κάποιος είναι στην εφηβεία του, πείτε, δεκαπέντε, δεκαέξι, δεκαεπτά ή δεκαοκτώ, είναι στη 
διαδικασία της ανάπτυξης. Στη συνέχεια γύρω στα δεκαοκτώ, δεκαεννέα ή είκοσι και μέχρι 
πάνω από τα τριάντα του, βρίσκεται στη διαδικασία της στάσης. Τότε, ξεκινώντας  από τα 
σαράντα περίπου αρχίζει να παρακμάζει, η οποία είναι η διαδικασία του εκφυλισμού. Και όταν 
το σώμα του είναι σε πολύ κακή κατάσταση και πραγματικά αδύναμο και συνεχίζει να γερνάει 
μέχρι το σημείο του θανάτου, αυτή είναι η διαδικασία της καταστροφής. 

 
Για τα ανθρώπινα όντα η διαδικασία είναι πολύ σύντομη, αλλά αντιλαμβάνεστε πόσο μακρά 

και παρατεταμένη είναι για το σύμπαν; Ή τι σημαίνει αυτό για ένα Κοσμικό Σώμα ακόμα 
μεγαλύτερου μεγέθους; Θα προσπαθήσω όσο καλύτερα μπορώ να βρω τα λόγια για να το 
περιγράψω. Το στάδιο του Σχηματισμού εκτείνεται σε αμέτρητα, αμέτρητα, απερίγραπτα πολλά 
τρισεκατομμύρια χρόνια. Και μπορείτε να φανταστείτε πόσες ζωές προέκυψαν και τελικά 
έφθιναν και χάθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των απερίγραπτα πολλών τρισεκατομμυρίων 
ετών! Τα θεία όντα επίσης περνούν από μια κυκλική διαδικασία. Δεν είναι ότι δεν φθείρονται 
ποτέ. Αλλά ξέρουν πότε πρόκειται να πεθάνουν και πότε πρόκειται να γεννηθούν. Είναι μόνο ότι 
δεν θα φέρουν μαζί τους τις μνήμες τους από πριν. Η διαφορά είναι κυρίως ότι οι ζωές τους 
είναι μεγάλου μήκους και σε κάποιο σημείο μπορεί να φτάσουν ακόμη και να βρουν τη ζωή 
βαρετή. Και κατά τη διαδικασία που περιγράφω, τα όντα ανανεώνονται καθώς οι ζωές τους 
περνούν από κύκλους. Όμως, τα όντα στην κυκλική διαδικασία δεν συνειδητοποιούν ότι έχουν 
γεννηθεί αμέτρητα τρισεκατομμύρια φορές μέσα στο στάδιο του σχηματισμού και μόνο. Το 
περιγράφω με όρους «τρισεκατομμυρίων», δεδομένου ότι είναι η μεγαλύτερη μονάδα που 
συνήθως χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για την καταμέτρηση. Χρησιμοποιώντας Γι (100 
εκατομμύρια) ως μονάδα δεν θα αρκούσε. Είναι θέμα αμέτρητων τρισεκατομμυρίων. Ο αριθμός 
είναι αδιανόητος ακόμη και για τα θεϊκά όντα, πόσω μάλλον για τους ανθρώπους. Η έκταση του 
χρόνου στον Κόσμο είναι εξαιρετικά μεγάλη. 

 
Κατόπιν, υπάρχει το στάδιο της Στάσης, το οποίο είναι το μακρύτερο. Απλώς δεν υπάρχει 

τρόπος να περιγράψουμε το απίστευτο μήκος και τη διάρκεια αυτού του σταδίου, ακόμα και με 
τη χρήση πολλών επί πολλών επί πολλών τρισεκατομμυρίων για να το περιγράψουμε. Δεν 
υπάρχει ούτε μία ζωή στον Κόσμο που θα μπορούσε να υπάρξει σε όλη τη διάρκεια από το 
Σχηματισμό του Κόσμου, τη Στάση, τον Εκφυλισμό και την Καταστροφή, ή ακόμα και μόνο από 
τον Σχηματισμό έως και τη Στάση. Ούτε καν το υψηλότερο ον στον Κόσμο. Ούτε καν η 
υψηλότερη από τις ζωές δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Είναι παρόμοιο με τις μεταβολικές 
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διεργασίες του ανθρώπινου σώματος, με το πώς τα αρχικά κύτταρα του ατόμου δεν είναι πλέον 
παρόντα. Είναι έτσι για όλες τις ζωές, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο αντικατάστασης. Με 
αυτά τα στάδια να είναι τόσο τεράστια και μακρόχρονα, αν ζητούσατε από ένα ον από το στάδιο 
της Στάσεως, να σας πει πώς ήταν τα πράγματα κατά τη διάρκεια της φάσης του Σχηματισμού, 
απλώς δεν θα είχε ιδέα, ακόμη κι αν προσπαθούσε να το φανταστεί. 

 
Όταν φτάνει η περίοδος του Εκφυλισμού, αυτή επίσης είναι μια μακρόχρονη διαδικασία, μια 

εξαιρετικά μεγάλη χρονική περίοδος – αμέτρητα τρισεκατομμύρια χρόνια. Ο αριθμός είναι 
όπως αυτός των σωματιδίων που διαπερνούν τον χώρο εδώ – φανταστείτε μόνο πόσα 
σωματίδια υπάρχουν στον αέρα! Εάν ζητούσατε από τα όντα πολύ υψηλών επιπέδων στο στάδιο 
του Εκφυλισμού να σας πουν πώς ήταν τα όντα στο στάδιο της Στάσης, δεν θα είχαν ιδέα. Και 
γιατί όχι; Διότι ακόμη και ο Νόμος του Κόσμου έχει εκφυλιστεί και στρεβλωθεί κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αυτής – όλα αλλάζουν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών γέννησης, 
γήρανσης, ασθένειας και θανάτου – ή σχηματισμού, στάσης, εκφυλισμού και καταστροφής. 

 
Όταν φτάνει το στάδιο της Καταστροφής, αυτό είναι και πάλι μια πολύ μακρά διαδικασία και 

τελειώνει με τα πράγματα να κατευθύνονται προς απόλυτη εξαφάνιση. Αυτή η περίοδος επίσης 
μετράται με αμέτρητα τρισεκατομμύρια χρόνια. Και μέσα σε αυτό το στάδιο υπάρχουν ακόμα 
αμέτρητα επίπεδα θεών, με ακόμα μεγαλύτερους, μεγαλύτερους και ακόμα μεγαλύτερους 
θεούς, καθώς και υπέρτατους ηγέτες και άρχοντες κάθε σφαίρας. Εάν τους ρωτούσατε πώς 
ήταν ο Κόσμος κατά τη διάρκεια των αρχικών ή μεσαίων περιόδων τους, δεν θα είχαν ιδέα. 

 
Τότε λοιπόν, τι ήταν αυτό που επέφερε τις παλαιές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της 

Επανόρθωσής μου του Φα; Αν δεν διόρθωνα και δεν αποκαθιστούσα τον Φα στο αρχικό στάδιο 
του σχηματισμού, της στάσης, του εκφυλισμού, του κύκλου καταστροφής, σίγουρα δεν θα 
μπορούσε να θεωρηθεί Επανόρθωση του Φα. ( Χειροκρότημα ) Αλλά καμία από τις στοιβάδες 
επί στοιβάδων των θεών κατά τη διάρκεια του σταδίου της Καταστροφής δεν έχει ιδέα τού πώς 
είναι αυτό, γιατί είναι θεϊκά όντα της φάσης της Καταστροφής. Ακόμα και μεταξύ των θεών των 
διαφορετικών στοιβάδων υπάρχουν διαφορές στις σφαίρες τους, καμία από τις στοιβάδες δεν 
μπορεί να ικανοποιήσει τα πρότυπα που υπήρχαν αρχικά σε εκείνη τη θέση. Ολόκληρος ο 
Κόσμος είχε εκφυλιστεί, κι έτσι κατευθυνόταν προς την καταστροφή. Ήταν ακριβώς τα όντα 
της εποχής της Καταστροφής που σχημάτισαν τις παλαιές δυνάμεις και τα οποία μου είπαν: «Η 
Επανόρθωσή σου του Φα δεν θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουμε δει ποτέ κάτι 
τέτοιο πριν. Δεν θα πετύχει. Θα σε βοηθήσουμε να πετύχεις.» Και έτσι έκαναν αυτό που έκαναν. 
Αλλά ποιο είναι το πρότυπο τους; Είναι θεοί της φάσης της Καταστροφής, βασιλιάδες της 
φάσης της Καταστροφής του Κόσμου, έτσι τι νομίζετε ότι, οι θεοί που ήθελαν να εμπλακούν και 
να με βοηθήσουν να διορθώσω τον Φα, θα μπορούσαν να επιτύχουν; Το υψηλότερο πρότυπό 
τους δεν είναι άλλο από το υψηλότερο του σταδίου της Καταστροφής του Κόσμου. Επομένως, 
αν τα πράγματα γίνονταν με τον τρόπο τους, ο Φα θα διορθωνόταν πραγματικά; Θα μπορούσε 
πραγματικά να Επανορθωθεί αν τους ακολουθούσα; Εάν χρησιμοποιούνταν τα πρότυπά τους, 
θα μπορούσαν να αποκατασταθούν τα πράγματα στο πώς ήταν στο αρχικό στάδιο του 
Σχηματισμού; Τα πράγματα θα αποκαθιστούνταν μόνο ως προς το πρότυπο της Καταστροφής 
και δεν θα σημειωνόταν καμία πρόοδος. Μόνο φανταστείτε πόσο μακριά θα ήταν αυτό από το 
πλέον θεμελιώδες πρότυπο του Κόσμου – εκείνο της εποχής του Σχηματισμού. 

 
Έτσι ίσως να αναρωτηθήκατε πώς μπόρεσαν να είναι τόσο τολμηροί για να κάνουν ό,τι έχουν 

κάνει. Πιστεύουν ειλικρινά ότι έχουν δίκιο. Η σκέψη των υψηλοτέρου επιπέδου οντοτήτων των 
παλαιών δυνάμεων ήταν: «Είμαι ο υψηλότερος από τους θεούς και αυτό είναι αυτό που 
γνωρίζω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη γνώση από τη δική μου. Αυτή είναι η αλήθεια.» Αλλά δεν 
έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα δικά τους είναι τα πρότυπα της φάσης της Καταστροφής. 
Μερικές φορές όταν διδάσκω τον Φα, οι μαθητές του Ντάφα το καταλαβαίνουν, ενώ οι παλιές 
δυνάμεις, στην πραγματικότητα, δεν το καταλαβαίνουν. Μερικές φορές σκέφτηκα ότι απλώς 
προσποιούνταν ότι δεν καταλαβαίνουν. Αλλά γιατί κάνουν τα πράγματα όπως τα κάνουν; Στην 
πραγματικότητα, προκύπτει από το γεγονός ότι επειδή έχω ένα ανθρώπινο σώμα και ενεργώ 
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λιγότερο ή περισσότερο σαν ένα ανθρώπινο ον, και αυτοί σκέφτονται ότι ενεργούν σαν θεϊκά 
όντα, η στάση τους είναι: «Πώς θα μπορούσαμε ενδεχομένως να μην είμαστε ανώτεροι από 
εσένα;» Και αυτό έχει καταστεί το εμπόδιο τους! Ο Φα που διδάσκω εκφράζεται με απλά και 
ξεκάθαρα λόγια και αρχές και δεν χρειάζεται να υποθέσει κάποιος κάτι. Όλα είναι διατυπωμένα 
ξεκάθαρα. Αλλά τα όντα στην εποχή της Καταστροφής είναι συνηθισμένα να πρέπει να λύνουν 
γρίφους και να εξαγάγουν νόημα, και πιστεύουν ότι κάποιος πρέπει να καταβάλει προσπάθεια 
για να ανακαλύψει την πραγματική ουσία από κάτι. Είναι συνηθισμένοι σ’ αυτό. Γι’ αυτό και 
ενώ ο Φα που διδάσκω δεν είναι μυστηριώδης για τα ανθρώπινα όντα, παρόλα αυτά, αυτοί δεν 
μπορούν να καταλάβουν τι πραγματικά είναι, επειδή πιστεύουν ότι ο Φα δεν θα μπορούσε να 
είναι τόσο άμεσος. Έτσι, κάτι τόσο απλό και ξεκάθαρο μοιάζει «μυστήριο» για αυτούς. Έχουν 
μπερδευτεί από την έλλειψη μυστηρίου. ( Ο Δάσκαλος χαμογελάει ) Πραγματικά. Τώρα λοιπόν 
ξέρετε πως προέκυψαν οι παλαιές δυνάμεις. 

 
Κανένα όν δεν ξέρει τι πραγματικά προσπαθώ να επιτύχω, αφού κανένας ακόμη και από τους 

πλέον κορυφαίους θεούς αυτής της εποχής δεν ξέρει πώς ήταν η περίοδος Σχηματισμού του 
Κόσμου ή πώς ήταν το αρχικό στάδιο του Σχηματισμού. Είναι πολύ μακριά και γι’ αυτό δεν 
μπορούν να καταλάβουν [τι κάνω]. Είπαν ακόμη και: «Δεν ξέρουμε πώς να κάνουμε ό, τι θέλεις. 
Εμείς κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε.» Αλλά εφόσον δεν ξέρουν πώς, τότε τι δουλειά 
έχουν να εμπλακούν; Λένε πράγματα όπως: «Δεν έχω άλλη επιλογή, καθώς αυτή ήταν η 
κατεύθυνση από εκείνους πάνω από μένα.» Και όταν έπιασα τελικά τον χειρότερο από αυτούς, 
τον υψηλότερο, η οντότητα αυτή είπε: «Αυτό που κάνω είναι το καλύτερο. Σε βοηθώ.» Ωστόσο, 
αμέτρητες ζωές έχουν καταστραφεί – αναρίθμητες ζωές σε όλο τον Κόσμο. 

 
Ως μαθητές του Ντάφα θα πρέπει να καλλιεργείστε ακολουθώντας τον Φα που δίδαξα. 

Κάποτε παρατήρησα ότι «μπορείτε να επιτύχετε οποιαδήποτε πνευματικά ύψη αν έχετε τα 
κότσια!» Η πνευματική εξάσκηση δεν είναι εύκολη, όπως γνωρίζετε. Πρέπει να διαλύσετε 
κάρμα, να περάσετε από δοκιμές και δοκιμασίες και να αντιμετωπίσετε κοπιαστικές 
καταστάσεις με ανθρώπους που θα δοκιμάσουν τον χαρακτήρα σας, πολλές από τους οποίες θα 
είναι δύσκολο να τις ξεπεράσετε – για να μην αναφέρουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασίες. Οι 
άνθρωποι που το συνειδητοποιούν αυτό το βρίσκουν τρομακτικό. Είναι δύσκολο. Είναι 
πράγματι πολύ δύσκολο! Και όσο κακά τα διαπροσωπικά πράγματα που συναντάτε μπορεί να 
είναι, θα πρέπει να τα βλέπετε θετικά, όπως: «Ω, αυτό μπορεί να με βοηθήσει να βελτιωθώ.» 
Και όταν προκύπτουν προβλήματα μεταξύ υμών και των άλλων, δεν έχει σημασία ποιου είναι το 
λάθος: Ξεκινήστε εξετάζοντας την δική σας πλευρά σε αυτό. Εάν ένας καλλιεργητής δεν μπορεί 
να καταφέρει να διαμορφώσει αυτή τη συνήθεια, αν δεν είναι σε θέση να εξετάσει τα πράγματα 
με τον αντίθετο τρόπο από αυτόν που οι άνθρωποι συνήθως κάνουν, τότε θα είναι πάντα 
κολλημένος στο ανθρώπινο επίπεδο – τουλάχιστον όσον αφορά στο όποιο ζήτημα δεν κατάφερε 
να επιλύσει. 

 
Μερικές φορές δεν είστε ήρεμοι όταν προκύπτουν τριβές με άλλους, αλλά στη συνέχεια 

ηρεμείτε και το σκέφτεστε και συνειδητοποιείτε: «Εξασκώ πνευματική πρακτική. Ήταν λάθος 
μου να είμαι έτσι,  και δεν πέρασα καλά τη δοκιμή.» Ήταν σίγουρα ένα τεστ, όπως γνωρίζετε. Κι 
αυτό διότι, όπως έχω διδάξει, υπάρχει ένας λόγος για όλα όσα περνάτε στη ζωή όταν γίνεστε 
μέρος της πνευματικής μας κοινότητας και όλα αυτά είναι για την ανάπτυξή σας. Ωστόσο, πόσοι 
από εσάς αντ’ αυτού προσπαθούν να ρίξουν την ευθύνη κάπου αλλού; Και επιπλέον, έχετε 
φτάσει να γίνετε και ιδιαίτερα πανούργοι σχετικά με αυτό. Μερικές φορές, ακόμη και όταν 
βοηθώ ανθρώπους με κάτι, θα πουν ψέματα μπροστά μου ή θα προσπαθήσουν πλαγίως να 
μεταθέσουν την ευθύνη για κάτι. Καθώς τους παρακολουθώ να το κάνουν, το βρίσκω πολύ 
διασκεδαστικό, αλλά την ίδια στιγμή καταλαβαίνω ότι έτσι είναι οι άνθρωποι. Η ανθρώπινη 
σκέψη κυριαρχεί στο μέρος σας που δεν έχει πλήρως καλλιεργηθεί και έτσι ακριβώς είναι οι 
άνθρωποι. 

 
Σας επιτρέπω να κρατήσετε ό, τι χρειάζεστε για να ζήσετε σε αυτόν τον ανθρώπινο κόσμο 

χωρίς αυτό να υπονομεύει την εξάσκησή σας. Μπορείτε να έχετε μια κανονική ζωή. Αλλά όταν 
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αντιμετωπίζετε προβλήματα με ανθρώπους, αυτές είναι κρίσιμες στιγμές για εσάς ως μαθητής 
του Ντάφα – είτε από την άποψη της δικής σας βελτίωσης είτε για τη συνεργασία σας με τους 
άλλους για να τα πάτε καλά με τα τρία πράγματα που πρέπει να κάνετε. Αυτό είναι κρίσιμο για 
την πνευματική σας πρόοδο. Υπήρξαν πολλά πράγματα από νωρίς που πήγαν λάθος λόγω 
προβλημάτων που δημιουργήσατε για τον εαυτό σας, και έτσι δεν τα πήγατε καλά με αυτά που 
έπρεπε. Στις πρώτες μέρες της δίωξης υπήρξαν φορές που εξετάσατε τα πράγματα με 
ανθρώπινη σκέψη, συνεχίσατε να συγκρούεστε μεταξύ σας και ακόμη φτάσατε να 
αναστατώνεστε και να θυμώνετε. Αλλά ο θυμός που νιώθατε και εκείνες οι σκέψεις που είχατε 
όταν συγκρουόσασταν με τους άλλους ήταν όλα ανθρώπινα πράγματα! 

 
Πρέπει να είστε ευγενείς και μεγαλόψυχοι, και να συνεργάζεστε καλά με τους άλλους. Δεν 

είναι για το ποιανού η ιδέα είναι η καλύτερη. Όταν η ιδέα κάποιου δεν είναι πολύ καλή, ή δεν 
είναι το καθετί σχεδιασμένο καλά, εσείς θα πρέπει ήσυχα και διακριτικά να βρίσκετε έναν 
τρόπο να βοηθήσετε για να το κάνετε να λειτουργήσει και να βοηθήσετε να καλυφθούν όλα τα 
απαραίτητα! Αυτό είναι που θα επιφέρει τον θαυμασμό των θεϊκών όντων και θα το έχετε κάνει 
χωρίς να πείτε τίποτα! Το ποιος είχε την ιδέα δεν είναι το σημαντικό, αλλά αντίθετα, αυτός που 
έχει αναπτυχθεί πλήρως μέσα από τη διαδικασία. Αυτός που εργάζεται με τον εαυτό του έχει 
εξελιχθεί από αυτό. ( Χειροκροτήματα ) Το επισημαίνω αυτό για να σας γνωστοποιήσω ότι 
φτάσαμε πλέον στο τελικό στάδιο. Μπορώ να σας πω κατηγορηματικά ότι αρχικά είχα 
προγραμματίσει να τερματίσω τη δίωξη αυτό το έτος ( ζεστό χειροκρότημα ), στα είκοσι χρόνια. 
Αν και έχει αποδειχθεί ότι οι παλαιές δυνάμεις έχουν αλλάξει τα πράγματα λίγο, τελειώνει ο 
άνθρακας στο καμίνι, και η φλόγα δεν είναι πλέον επαρκής. Αυτή η υπόθεση σύντομα θα 
ολοκληρωθεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να τα πάτε καλά. Τις προάλλες έλεγα: 
«Σκεφτείτε ποιος καταφέρνει να [έχει το προνόμιο να] γίνει μαθητής του Ντάφα.» Χρειάζεται 
εξαιρετικό πεπρωμένο. 

 
Όπως ερχόμουν νωρίτερα με το αυτοκίνητο, κάποιος ανέφερε ότι μερικοί δεν καταλαβαίνουν 

όρους από τη φυσική όπως «σωματίδια» και «μόρια». Ξέρετε, απλώς χρησιμοποιώ το λεξιλόγιο 
που έχουν τώρα οι άνθρωποι. Τι άλλο μπορείς να κάνεις; Ακόμη και αν επρόκειτο να περιγράψω 
τα πράγματα [με όρους της επιλογής μου], στην πραγματικότητα θα ήταν αρκετά παρόμοια. 
Εάν τους πλανήτες που βλέπουμε τώρα μπορούσαμε να τους δούμε από ένα τόσο μακρινό 
σημείο ώστε να ήταν τόσο μικροί όσο τα μόρια, δεν θα ήταν ακριβώς όπως τα μόρια; Όταν τα 
ογκώδη όντα στον Κόσμο κοιτάζουν τη Γη και τους άλλους πλανήτες στο διάστημα, δεν 
φαίνονται όπως φαίνονται σε εμάς τα μόρια; Και στα μάτια ακόμα μεγαλύτερων όντων, η Γη 
δεν μοιάζει όπως ένα άτομο σε εμάς; Έτσι εμφανίζονται τα πράγματα στα ανώτερα θεϊκά όντα. 
Το εξωτερικό διάστημα είναι παντού διαποτισμένο με πλανήτες, αλλά η όρασή σας δεν μπορεί 
να αντιληφθεί παρά μερικούς από αυτούς. Ο άνθρωπος δεν θα είναι ποτέ σε θέση να δει το 
σύμπαν στο σύνολό του όσο προηγμένη κι αν είναι η τεχνολογία του, γιατί στο σύμπαν 
υπάρχουν παντός είδους εμποδίων στην όρασή του. Και αυτός είναι ο λόγος που έχω πει ότι 
[μόνο ένα ανώτερο θεϊκό ον] μπορεί να δει το σύμπαν σε όλες του τις λεπτομέρειες. Είναι διότι ο 
άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να δει το Κοσμικό Σώμα όπως αυτό είναι πραγματικά. 

 
Με άλλα λόγια, αυτή είναι η έννοια, ανεξαρτήτως επιπέδου. Όταν τα μεγαλύτερα όντα 

βλέπουν την στοιβάδα κάτω από αυτά, αυτό που βλέπουν είναι μικροσκοπικά σωματίδια. Όταν 
τα μικρότερα όντα βλέπουν τη στοιβάδα πάνω από αυτά, αυτά που βλέπουν είναι πλανήτες. Και 
δεν θα μπορούσαν τα όντα που ζουν πάνω στα άτομα να θεωρούν τα άτομα ως πλανήτες; Και 
όταν τα όντα που ζουν στην στοιβάδα των μορίων κοιτάζουν τη γη, ουάου αυτή φαίνεται τόσο 
τεράστια. Έτσι, αυτή είναι η σχέση μεταξύ των σωματιδίων σε κάθε επίπεδο και των 
σωματιδίων που είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα από αυτά. Υπάρχουν απλώς επίπεδα επί 
επιπέδων επί επιπέδων στοιβάδων σωματιδίων, μεταξύ των οποίων είναι η Γη – η οποία δεν 
είναι παρά μόνο ένα σωματίδιο – ο Ήλιος, ο Γαλαξίας μας που μπορούμε να δούμε, και 
οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι πάνω-κάτω η δομή του Κόσμου σε όλη την έκτασή του. 
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Και υπάρχουν ακόμα περισσότερα σωματίδια από αυτά που το ανθρώπινο μάτι μπορεί να δει 
ως σωματίδια ή πλανήτες. Υπάρχουν και άλλοι τύποι σωματιδίων που οι άνθρωποι δεν μπορούν 
να δουν. Και ενώ υπάρχουν μόρια σε αυτή τη διάσταση, δεν μοιάζουν όλα τα ίδια. Υπάρχουν 
αμέτρητα όντα διαφόρων μορφών πάνω στα μόρια και όλα αυτά βρίσκονται στη διάσταση όπου 
είναι τα ανθρώπινα όντα. Και μαζί με τα μόρια υπάρχουν επίσης σωματίδια που υπάρχουν σε 
άλλες μορφές. Ο χώρος εδώ είναι γεμάτος μέχρι πάνω. Τα ανθρώπινα και τα άλλα όντα σε αυτό 
το επίπεδο είναι σαν να είναι βυθισμένα στο έδαφος. Η σύγχρονη επιστήμη γνωρίζει μόνο τα 
σωματίδια που μπορεί να αντιληφθεί. Εγώ εξηγώ μόνο τα πράγματα με βάση την ανθρώπινη 
γνώση που είναι διαθέσιμη σε εμάς, όταν στην πραγματικότητα υπάρχει πολύ περισσότερο από 
αυτό – πάρα πολύ περισσότερο από αυτό. Τότε, εφόσον υπάρχουν τόσες πολλές ζωές – 
απίστευτοι αριθμοί από αυτές – παρούσες εδώ, όταν αναπνέετε, εισπνέετε μια πληθώρα μορίων 
που αποτελούν τον αέρα που παίρνετε μέσα και επειδή αυτά τα μόρια είναι επίσης πλανήτες, 
μπορείτε να φανταστείτε πόσοι κόσμοι και πόσα όντα είναι επάνω τους. Εισπνέονται από εσάς 
και μέσα στο σώμα σας μετατρέπονται σε θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται από το σώμα 
σας. (Ο Δάσκαλος χαμογελά) 

 
Δεδομένου ότι όλα αυτά αφορούν πολύ εμβριθή πράγματα, και η γνώση του ανθρώπου ήταν 

πολύ περιορισμένη στο παρελθόν, τα θεϊκά όντα δεν συζήτησαν ποτέ κάτι τέτοιο, και ούτε θα 
μπορούσαν να το κάνουν. Ο Ιησούς είπε ότι «όλοι έχουν αμαρτήσει», αλλά δεν έλεγε ποια ήταν 
η «αμαρτία». Παρομοίως, σας έχω πει ότι ενώ ένα άτομο ζει, αναπόφευκτα παραγάγει κάρμα – 
καθώς τρώει, κατοικεί, κινείται, αλληλεπιδρά με τους άλλους σε αυτόν τον κόσμο και ούτω 
καθεξής. Υποθέστε λοιπόν ότι θέλετε να αποφύγετε να παράγετε το είδος του κάρμα που 
προκύπτει από αλληλεπιδράσεις με άλλους ενόσω ζείτε στον πραγματικό κόσμο, και 
αποφασίζετε να ξεκινήσετε μοναστική ζωή ή να διαλογιστείτε απλά μπροστά σε έναν τοίχο. 
Αλλά ακόμα και όταν κάθεστε εκεί, χωρίς να κινείστε, και πάλι θα δημιουργούσατε κάρμα, (Ο 
Δάσκαλος χαμογελά) αφού πολλοί κόσμοι μεταβάλλονται απλά και μόνο που ζείτε. Όμως, όπως 
κι αν είναι τα πράγματα, εξήγησα επίσης μια αρχή, δηλαδή ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει 
ένα λογικό περιβάλλον διαβίωσης και δεν θα σας ζητηθεί ευθύνη για το κάρμα που 
δημιουργήθηκε επειδή απλώς ζείτε μια κανονική ζωή που εξασφαλίζει την ύπαρξή σας. Αυτό το 
είδος κάρμα δεν θα υπολογιστεί εναντίον σας, φυσικά. Εμπεριέχει εντούτοις, ένα άλλο 
πρόβλημα, κατά το οποίο, το κάρμα εξακολουθεί να προκύπτει από αυτές τις ενέργειες, 
σίγουρα. Και αυτό είναι το νόημα του ρητού στην Καινή Διαθήκη που λέει ότι «όλοι έχουν 
αμαρτήσει.» Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μερικοί άνθρωποι έχουν πει ότι οι δοκιμασίες 
στη ζωή είναι αναπόφευκτες και ότι αν κάποιος ήταν να περάσει ολόκληρη τη ζωή του χωρίς 
ασθένεια, θα πήγαινε σίγουρα στην κόλαση μόλις τελείωνε η ζωή του. Γιατί; Γιατί δεν θα είχε 
πληρώσει κανένα μέρος από το κάρμα στη ζωή του, το οποίο θα είχε γίνει τεράστιο. Το κάρμα 
αντιπροσωπεύει την αμαρτία, εν τέλει, και έτσι θα πρέπει να πάει στην κόλαση για να το 
πληρώσει. Αυτή είναι η ιδέα. 

 
Για τον λόγο αυτό, ως καλλιεργητές δεν θεωρούμε όταν βιώνουμε κάτι λίγο δυσάρεστο ή 

κουραστικό στην καθημερινότητά μας ότι είναι κακό. Μερικές φορές, όταν το κάρμα 
απομακρύνεται, ίσως να σκεφτείτε: «Ω όχι, είμαι άρρωστος. Κρύωσα»,  «Δεν αισθάνομαι καλά» 
ή «Πονάω εδώ.» Αλλά αυτό είναι στην πραγματικότητα το κάρμα που μειώνεται. Οι νεότεροι 
ασκούμενοι ίσως να μην το καταλάβουν και να σκεφτούν: «Ω, δεν πρέπει να χρησιμοποιώ τη 
λέξη« ασθένεια» όταν δεν είμαι καλά. Πρέπει να λέω ότι «καθαρίζω κάρμα». «Αλλά δεν είναι 
αυτή η έννοια. Πραγματικά καθαρίζετε κάρμα. Το πνευματικό σας ταξίδι έχει σχεδιαστεί πολύ 
καλά και το σώμα σας δεν επιτρέπεται να αρρωστήσει. Πραγματικά, δεν επιτρέπεται να είστε 
άρρωστος. Κι αυτό γιατί καμία ασθένεια δεν επιτρέπεται να εισβάλει σε σας τώρα. Κάθε 
παθογενές στοιχείο θα σκοτωθεί από τη θετική ενέργεια που έχετε. Αλλά οι άνθρωποι 
δημιουργούν κάρμα και το κάρμα θα εκδηλωθεί στο σώμα σας με τρόπο που μιμείται μια 
ασθένεια. Αν το κάρμα εκδηλωθεί στη μύτη σας, θα μπουκώσει η μύτη σας ή θα τρέχει, το οποίο 
μπορεί να σας οδηγήσει να σκεφτείτε: «Ω, κρύωσα». Νομίζετε ότι πάθατε κρυολόγημα (Ο 
Δάσκαλος χαμογελάει) , αλλά δεν είναι κρυολόγημα. Εάν το κάρμα εκδηλώνεται στο στομάχι 
σας, θα έχετε ένα στομαχόπονο και θα σκεφτείτε: «Πω πω, θα είναι κάτι που έφαγα.» (Ο 
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Δάσκαλος χαμογελάει) Αλλά δεν είναι αυτό. Προκλήθηκε από το κάρμα που στάλθηκε εκεί. 
Τότε γιατί στάλθηκε συγκεκριμένα εκεί, από όλα τα μέρη; Στην πραγματικότητα, δεν έπρεπε να 
σταλεί εκεί ειδικά. θα μπορούσε να έχει αποσταλεί σε κάποιο άλλο μέρος. Το στέλνουν εκεί όταν 
έχετε κάποιο τέτοιο είδος προσκόλλησης, και ο σκοπός τους είναι να σας βοηθήσουν να 
εργαστείτε σε αυτό. 

 
Για παράδειγμα, ας πούμε ότι προτού ξεκινήσετε την εξάσκηση, είχατε μια σοβαρή ασθένεια, 

από την οποία επανήλθατε με την εξάσκηση, προς μεγάλη χαρά σας. Αλλά από καιρό σε καιρό 
μπορεί να προκύψει η σκέψη ότι «είχα μια σοβαρή ασθένεια παλιά, αλλά πιθανόν να μην 
θεραπεύτηκε». Έτσι, μέσα στη σκέψη αυτή υπάρχει η ιδέα ότι πιθανόν δεν έχει θεραπευτεί . 
Επομένως, στην πραγματικότητα είστε ανήσυχος, ενώ επιφανειακά νομίζετε ότι είστε εντάξει. 
Οι παλαιές δυνάμεις θα το εκμεταλλευτούν αυτό όταν το δουν – «Μα τι είναι αυτό;» (Ο 
Δάσκαλος χαμογελά) Έτσι δεν θα αντιδρούσαν; Πίσω τότε όταν εξεδίωκαν τους πιστούς του 
Ιησού και του Σακιαμούνι, ήταν για παρόμοιους λόγους, ισχυριζόμενοι ότι «τους βοηθούσαν να 
κάνουν πνευματική πρόοδο.» Και όταν βλέπουν ότι εσείς εξακολουθείτε να ανησυχείτε για την 
ασθένεια, θα περιμένουν μέχρι να συσσωρευτεί το κάρμα σας ως ένα ορισμένο ποσό, θα το 
συγκεντρώσουν και θα το ρίξουν σε εκείνο το σημείο στο σώμα σας. Και στο σημείο εκείνο 
μπορεί να πείτε: «Αχ όχι, ήρθε ξανά!» ( Γέλια ) 

 
Ως πνευματικός ασκούμενος ο νους σας θα δοκιμαστεί με αυτόν τον τρόπο. Και όταν συμβεί 

αυτό θα είναι μια πραγματική δοκιμή για σας, και θα αποκαλύψει εάν το βλέπετε ως 
ασκούμενος ή ως ένα συνηθισμένο άτομο. Εάν το βλέπετε με ανθρώπινους τρόπους, τότε οι 
παλαιές δυνάμεις θα σκεφτούν ότι καλύτερα να πάτε στο νοσοκομείο ή να δείτε έναν γιατρό. Σε 
περιπτώσεις ανθρώπων που δεν ήταν τόσο επιμελείς ή είναι νεότεροι ασκούμενοι, πρέπει να 
λάβουμε υπόψη και άλλα πράγματα. Και αυτό γιατί όταν το επίπεδο της σκέψης κάποιου δεν 
είναι επαρκές, δηλαδή, η σφαίρα του δεν είναι ακόμα εκεί, αν επιμείνετε να του λέτε, «Δεν είναι 
ασθένεια», δεν θα το πιστεύει πραγματικά. Η σφαίρα του νου του δεν έχει φτάσει σε αυτό το 
επίπεδο και γι’ αυτό, αυτό είναι που πιστεύει πραγματικά: «Είναι ασθένεια!» Σε αυτή την 
περίπτωση θα πρέπει πραγματικά να το φροντίσει, γιατί όταν οι παλαιές δυνάμεις δοκιμάζουν 
τους ανθρώπους δεν παίζουν. Ό,τι κάνουν το εννοούν. Η σκέψη τους είναι: «Δεν θέλουμε να 
γίνεις θεϊκό ον. Μόλις δω την ανθρώπινη σκέψη σου, σίγουρα θα σε ρίξω κάτω. Τώρα που είπες 
ότι είναι ασθένεια, θα κάνω αυτό το κομμάτι του σώματός σου να μοιάζει πραγματικά ακριβώς 
έτσι – ακόμα και στις ακτίνες X και τα εργαστηριακά αποτελέσματα ». 

 
Πολλοί από τους ανθρώπους μας έχουν πεθάνει για αυτούς τους λόγους. Δεν είναι κρίμα; 

Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να γίνει, καθώς δεν ήταν επιμελείς. Κάποιοι από 
αυτούς ήταν επιμελείς, αλλά είχαν απλώς αυτό το ζήτημα και δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν 
την ανησυχία τους. Επομένως είναι πολύ περίπλοκο. Μπορεί να ήταν σταθεροί από κάθε άλλη 
άποψη, και απλώς δεν πληρούσαν το πρότυπο σε αυτό το ένα θέμα. Όπως γνωρίζετε, στην 
πνευματική πρακτική κάποιος θα πρέπει να φτάσει να είναι «χωρίς παραλείψεις». Αν έχετε μια 
παράλειψη, θα σας αφήσουν να πάτε στον Παράδεισο; Έτσι αυτό είναι που συμβαίνει. Παρόλο 
που οι παλαιές δυνάμεις είναι όντα που γεννήθηκαν στην εποχή της Καταστροφής και τα 
πρότυπά τους είναι χαμηλότερα, παρόλα αυτά οι απαιτήσεις των διαφόρων επιπέδων 
εξακολουθούν να ισχύουν και πρέπει να είστε απαλλαγμένοι από προσκολλήσεις – ή 
απαλλαγμένοι από προσκολλήσεις σύμφωνα με τα πρότυπά τους. Θα επιμείνουν, «Πρέπει να 
πληροίς τα πρότυπά μας.» 

 
Πολλοί ασκούμενοι τα έχουν πάει καλά στα πρότζεκτ που διαχειρίζονται οι μαθητές του 

Ντάφα, και έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους. Υπάρχουν όμως και πολλοί που έχουν κάνει 
δουλειά με μισή καρδιά, καθώς δεν υπάρχει πια μεγάλη πίεση. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι σώζετε 
ζωές, και είναι για αυτό που τα κάνετε όλα. Γι’ αυτό δεν πρέπει να χαλαρώνετε. Τόσες πολλές 
ζωές σας περιμένουν να τις σώσετε. Ο θαυμασμός μου πηγαίνει σε μερικούς από τους 
ασκούμενους που εργάζονται σε πρότζεκτ του Ντάφα, όπως το Minghui.org, που δεν είναι σε 
θέση να συμμετάσχουν σε πολλές δραστηριότητες όπως άλλοι ασκούμενοι. Συχνά δεν μπορούν 
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να συμμετάσχουν σε άλλες εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που γίνονται από τους μαθητές του 
Ντάφα. Ακόμη και όταν συμμετέχουν, δεν μπορούν να αποκαλύψουν πάνω σε τι δουλεύουν, 
επειδή αυτή η εποχή είναι μοναδική, σε τελική ανάλυση. Άλλοι μπορούν να πουν ότι δουλεύουν 
ως ρεπόρτερ του Epoch Times ή ως συντάκτες ειδήσεων στο NTD και ούτω καθεξής, και 
υπάρχει μια αίσθηση υπερηφάνειας που έρχεται με αυτές τις μεγάλες ευθύνες που 
αναλαμβάνουν οι μαθητές του Ντάφα. Αλλά αυτοί για τους οποίους μιλώ δεν μπορούν να πουν 
αυτά τα πράγματα και πρέπει να κρατήσουν στον εαυτό τους ακόμη και τα σπουδαία πράγματα 
που μπορεί να έχουν επιτύχει. Ίσως αυτό να μην ήταν και τόσο σπουδαίο εάν ήταν για μία μέρα 
ή δύο, ή ακόμα και για ένα ή δύο χρόνια. Αλλά εδώ ήδη έχουν περάσει είκοσι χρόνια. ( 
Χειροκροτήματα ) Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλοί ασκούμενοι που εργάστηκαν 
σιωπηλά σε πρότζεκτ των μαθητών του Ντάφα ή σε άλλα πράγματα και όλοι αυτοί είναι 
πραγματικά εξαιρετικοί. Τα θεϊκά όντα πραγματικά έχουν μεγάλο σεβασμό προς εσάς. Και εγώ, 
επίσης, έχω πολύ σεβασμό για ανθρώπους όπως αυτούς. ( Χειροκροτήματα ) 

 
Θα πω λίγα λόγια για το Σεν Γιουν εν παρόδω. Όπως έχετε δει, για να είναι πολύ 

αποτελεσματικό στην σωτηρία των ανθρώπων το Σεν Γιουν, πρέπει να είναι ηγέτης στον τομέα 
του από κάθε άποψη και να ξεπερνά τους άλλους στην τεχνική, το επίπεδο δεξιοτήτων και την 
τέχνη. Πρέπει να επιτύχουμε αυτό που άλλοι δεν έχουν ή δεν μπορούν να κάνουν. Και μόνο 
όταν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους από κάθε άποψη μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο 
αντίκτυπο και να ελκύσουμε ένα τεράστιο κοινό. Δεν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε πολλά εάν 
απλά μιμούμασταν τις κινήσεις. 

 
Την εποχή που το Σεν Γιουν ξεκίνησε για πρώτη φορά, όπως γνωρίζετε και όπως ανέφερα 

άλλες φορές, οι ασκούμενοι που συμμετείχαν τότε δεν συνεργάζονταν καλά. Παρατηρούσα πώς 
αντιδρούσαν τα ακροατήρια και άκουγα κάθε είδους παρατηρήσεις. Η ποιότητα των κομματιών 
δεν ήταν τόσο καλή, και μερικοί θεατές έλεγαν πράγματα όπως «ωιμέ, αυτό δεν είναι πολύ 
καλό». Ένοιωθα άσχημα όταν το άκουγα αυτό. Οι μαθητές του Ντάφα έβαζαν την καρδιά τους 
σε αυτό. Αλλά τι άλλο θα μπορούσε να γίνει; Ήδη εργάζονταν τόσο σκληρά σε αυτό, ακόμα και 
αν δεν συνεργάζονταν τόσο καλά. Έκαναν πολλή προσπάθεια. Έτσι λοιπόν αργότερα 
αποφάσισα να εμπλακώ και να ηγηθώ της προσπάθειας, να τους καθοδηγήσω, να τους 
βοηθήσω να αναπτυχθούν και να δούμε πώς θα πήγαινε. Αλλά τώρα που έχω αναλάβει τον 
ηγετικό ρόλο, δεν είναι δυνατόν πλέον να τον παραδώσω, διότι κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτό 
που κάνω. 

 
Το Σεν Γιουν είναι εξαιρετικό από κάθε άποψη. Από πολλές απόψεις, άλλες εταιρίες τέχνης 

δεν έχουν αυτό που κάνουμε. Τους ξεπερνάμε όσον αφορά την τεχνική, το πρότυπο ποιότητας 
και την προσέγγιση του πώς λειτουργούμε. Και μαζί με αυτό, καθώς οι καλλιτέχνες μας ζουν μια 
πνευματική ζωή, αυτό που κάνουν είναι συχνά πιο αποτελεσματικό. Και γιατί τα εξασφαλίζουμε 
όλα αυτά; Διότι αυτό είναι που χρειάζεται για τη διάσωση των ανθρώπων. Και φυσικά, πρέπει 
να διασφαλίσουμε ότι πραγματικά το επιτυγχάνει αυτό. Με κάθε παράσταση, πάνω από 
ενενήντα τοις εκατό από τις 1 έως 2 χιλιάδες ατόμων που παρίστανται έχουν μια συνολική 
αλλαγή στη σκέψη τους μετά, και φτάνουν να κατανοήσουν πολλά πράγματα. 
(Χειροκροτήματα). Φτάνουν να μάθουν τι είδους άνθρωποι είναι οι μαθητές του Ντάφα, ότι η 
πίστη τους είναι μια καλή πίστη και γιατί το ΚΚΚ διώκει τους μαθητές του Ντάφα. Όλα τα 
ψέματα του καθεστώτος διαλύονται από αυτό που βλέπουν, χωρίς λόγο, με μία μόνο 
παράσταση. (Χειροκροτήματα ) Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τα πάντα χωρίς να ειπωθεί τίποτα, 
εκτός από τις εισαγωγές των παρουσιαστών. Θα ήταν πραγματικά δύσκολο για άλλα μέσα 
ευαισθητοποίησης να εξηγήσουν τα πάντα τόσο ξεκάθαρα, να είναι τόσο ολοκληρωμένα και να 
επιτύχουν αυτό το είδος μεγάλης επίδρασης – ακόμα και αν είχαν γίνει τεράστιες προσπάθειες. 

 
Και όλα επιτυγχάνονται σε μία φορά. Μερικοί άνθρωποι θέλουν να μάθουν Φάλουν Γκονγκ 

αφού δουν την παράσταση. Ορισμένοι εκφράζουν την κατανόησή τους για αυτό που κάνουμε. 
Και μερικοί μοιράζονται ακόμη ότι είδαν πραγματικά, αληθινά θεϊκά ή ουράνια όντα στη σκηνή. 
Έτσι, ο αντίκτυπος είναι τεράστιος. Με έξι σύνολα και με παραστάσεις που έχουν μέσο όρο 
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ακροατηρίων περίπου 1.500 άτομα, αυτό αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους που 
φτάσαμε με τη φετινή περιοδεία. ( Ζεστό χειροκρότημα ) Ένα εκατομμύριο – ένα εκατομμύριο 
άνθρωποι παρόντες. Μπορείτε να καταλάβετε τι δύναμη είναι αυτή στην σωτηρία των 
ανθρώπων. Η επιρροή του Σεν Γιουν συνεχίζει να αυξάνεται ή θέτοντάς το με οικονομικούς 
όρους, η αγορά του συνεχίζει να αναπτύσσεται και η ζήτηση υπερβαίνει αυτού που μπορούμε να 
προσφέρουμε. Έτσι για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, δημιουργούμε άλλο ένα σύνολο φέτος. ( Ο 
Δάσκαλος χαμογελά, ενθουσιώδη χειροκροτήματα ) Η εμπλοκή του Κ.Κ.Κ. αποδείχθηκε μάταιη. 
Δεδομένου ότι οι άθλιες μηχανές δίωξης εξακολουθούν να τρέχουν, το μόνο που θέλουν είναι να 
μας προκαλούν προβλήματα. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο σε αυτό το σημείο, 
γιατί ο κόσμος είναι πλέον εξοικειωμένος με το Σεν Γιουν. 

 
Το Σεν Γιουν δεν βασίστηκε σε προώθηση από τα μέσα ενημέρωσης στο επιχειρηματικό του 

μοντέλο. Η δημοτικότητά μας προκύπτει κατά κύριο λόγο από στόμα σε στόμα. Είναι όπως και 
τότε όταν δίδασκα δημοσίως τον Φα [στην Κίνα], όπως ίσως γνωρίζετε: η πρακτική μας 
εξαπλώθηκε από στόμα σε στόμα και όχι μέσω δημοσιότητας. Ο λόγος ταξίδεψε γρήγορα από 
άνθρωπο σε άνθρωπο. Και το ίδιο ισχύει για το Σεν Γιουν στις μέρες μας. Η ισχύς του προϊόντος 
του Σεν Γιουν έχει κερδίσει την παγκόσμια αναγνώριση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 
άνθρωποι το εκτιμούν τόσο πολύ. Οι άνθρωποι μιλούν για αυτό τόσο δημοσίως όσο και στο 
σπίτι με τις οικογένειές τους, και αυτή η σαν χιονοστιβάδα διάδοση είναι πραγματική. Όταν 
λέτε στους φίλους σας κάτι καλό, θα ξέρουν ότι το εννοείτε. Το ίδιο ισχύει και για αυτό που λέτε 
στην οικογένειά σας. Έτσι οι άνθρωποι εμπιστεύονται αυτό που λέγεται. Οι διαφημίσεις δεν 
μπορούν να επιτύχουν αυτού του είδους την επίδραση. Ο αριθμός των ανθρώπων που θέλουν να 
δουν το Σεν Γιουν συνεχίζει να αυξάνεται. Σε μερικές περιπτώσεις όπου οι παραστάσεις έπρεπε 
να ακυρωθούν, κάποιοι που είχαν αγοράσει εισιτήρια και έπρεπε να τους επιστραφούν τα 
χρήματα, ήταν στενοχωρημένοι μέχρι δακρύων. Και γιατί αυτό; Επειδή πολλοί γνωρίζουν πόσο 
καλή είναι η παράσταση και οι άνθρωποι ανταλλάσσουν εγκωμιαστικά σχόλια για το Σεν Γιουν 
σε ιδιωτικές συνομιλίες. Και αυτό μπορούμε να το ξεχωρίσουμε από όσα λένε αυτοί που 
πραγματικά αντιλαμβάνονται αυτό που κάνει το Σεν Γιουν. Έχουμε παρατηρήσει ότι τα 
τελευταία δύο χρόνια οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ακόμα περισσότερο αυτό 
που κάνει το Σεν Γιουν. Και αυτό είναι που θέλουμε να συμβεί. 

 
Πολλοί άνθρωποι στην ιστορία που διέδωσαν μια αληθινή πίστη θανατώθηκαν διωκόμενοι. 

Όταν οι ριζωμένες πεποιθήσεις των ανθρώπων αμφισβητούνται ή οι ίδιοι αισθάνονται ότι κάτι 
τους απειλεί, θα αντιδράσουν με ανθρώπινο τρόπο. Το Σεν Γιουν είναι απλά μια παράσταση, 
κρίνοντας από την εμφάνιση του, και εξαρτάται από κάθε άτομο αν θέλει να την δει. Και δεν 
είναι δωρεάν, οι άνθρωποι πρέπει να δαπανήσουν χρήματα για να την δουν, και μάλιστα 
αρκετά. Οι άνθρωποι έρχονται με δική τους ελεύθερη βούληση και εκείνοι που δεν θέλουν να 
την δουν είναι ελεύθεροι να μην αγοράσουν εισιτήριο. Επομένως, δεν υπάρχει θέμα. Απλά 
ανεβάζουμε μια παράσταση. Ωστόσο αυτό είναι κάτι που περιμένουν οι ζωές. Κανείς δεν θα 
μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η προσέγγιση θα χρησιμοποιούταν για να σωθούν 
αισθανόμενα όντα. Αλλά είναι επειδή ο κόσμος έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, και υπήρξαν 
πολλά ατυχή μαθήματα από την ιστορία. Όπως όμως και αν είναι η κατάσταση, εμείς ως 
μαθητές του Ντάφα, προσπαθούμε να σκεφτούμε τρόπους για να σώσουμε ανθρώπους και αυτό 
είναι το θέμα. 

 
Όπως έλεγα, το Κ.Κ.Κ. με τον καιρό ξεμένει από κόλπα που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να 

μας προκαλέσει προβλήματα. Έχουν ξεπέσει τόσο ώστε έφτασαν ακόμα να εμφανίζονται και ως 
ασκούμενοι και να λένε παράλογα πράγματα. Ο διευθυντής ενός θεάτρου μας έδειξε κάποτε μια 
επιστολή που έγραψε το ΚΚΚ. Το βρήκε διασκεδαστικό και είπε ότι έχουν χρησιμοποιήσει κάθε 
είδους κόλπο και όλοι το γνωρίζουν. Και γίνεται όλο και πιο δύσκολο για το Κ.Κ.Κ. να 
δωροδοκήσει ανθρώπους, καθώς τα χρήματα στις τσέπες τους δεν είναι πια τόσα πολλά. Με 
απλά λόγια, δεν μπορούν να μας εμποδίσουν πλέον, ούτε καν με χρήματα. Κι αυτό γιατί οι 
άνθρωποι γνωρίζουν – γνωρίζουν ότι το Σεν Γιουν είναι καλό – και θέλουν να το δουν. Έχω 
αστειευτεί κατά καιρούς ότι αν οι πωλήσεις εισιτηρίων κάπου δεν πάνε καλά, γιατί δεν κάνετε 
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μια κλήση στην κινέζικη πρεσβεία ή το προξενείο; ( Γέλια ) Πείτε τους ότι ανεβάζετε το Σεν 
Γιουν και ότι ίσως θα πρέπει να αναλάβουν δράση. ( Γέλια ) Η ιδέα είναι ότι μόλις το ΚΚΚ 
βγάζει κάποια προπαγάνδα, προσπαθεί να διαταράξει τα πράγματα, ή βγαίνει κάποιο 
δημοσίευμα για αυτό! – μετά όλοι θα μάθουν ότι το Σεν Γιουν έρχεται και γρήγορα θα έλθουν 
να το δουν. ( Χειροκροτήματα ) 

 
Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα σήμερα, γι’ αυτό θα απαντήσω μερικές ερωτήσεις για εσάς. 

(Χειροκρότημα) Μπορείτε να φέρετε τις ερωτήσεις τώρα. 
 
Ερώτηση: Ο Ντάφα διαδίδεται για είκοσι επτά χρόνια. Στο εισαγωγικό πρόγραμμα του Σεν 
Γιουν αυτόν τον χρόνο, ο Δάσκαλος είπε: «Ακολουθήστε με κατά την κάθοδο στον κόσμο, ο Φα 
επανορθώνει τον ανθρώπινο κόσμο». Αυτό σημαίνει ότι η Επανόρθωση του ανθρώπινου κόσμου 
έχει μπει σε νέο στάδιο; 
 
Δάσκαλος: Μια παράσταση, είναι, βεβαίως μόνο μια παράσταση. Αλλά κοιτάζοντας την 
τρέχουσα κατάσταση, όλοι καταλαβαίνετε ότι η Επανόρθωση του Φα του ανθρώπινου κόσμου 
είναι σχεδόν εδώ. (Το ακροατήριο χειροκροτεί) Μιλώντας για αυτό το Σεν Γιουν, καθώς 
συνεχίζει να δίνει παραστάσεις, οι άνθρωποι θα ξέρουν τί να κάνουν. Όταν κάνατε την 
παρέλαση στην Νέα Υόρκη, κάποιος που στεκόταν έξω ρωτούσε: «Τι κάνουν αυτοί οι 
άνθρωποι;» Ξέρετε τι είπε κάποιος που στεκόταν στο πλήθος και κοιτούσε; Ήταν ένας κοινός 
παρατηρητής, και είπε: «Σώζουν όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο» (Το ακροατήριο 
χειροκροτεί) 
 
Ερώτηση: Το περιβάλλον τώρα είναι πιο χαλαρό. Μερικοί καλλιεργητές, δεν δίνουν τόσο πολλή 
σημασία στην καλλιέργεια και την διευκρίνηση της αλήθειας σε σχέση με πριν και έχουν 
αφιερώσει πολλή ενέργεια σε καθημερινές δουλειές και την καθημερινή ζωή. Τι θα έπρεπε να 
κάνουμε για να παρακινούμε ο ένας τον άλλον και να τους κρατάμε όλους σε μια κατάσταση 
επιμέλειας; 
 
Δάσκαλος: Τα τρία πράγματα του Ντάφα είναι πολύ ξεκάθαρα. Τα κάνετε όλα; Αν όχι, 
πηγαίνετε να τα κάνετε. Μην νομίζετε ότι τα σημεία διευκρίνησης της αλήθειας είναι ειδικότητα 
των ηλικιωμένων γυναικών. Επιπλέον, για όσο καιρό θέλετε, υπάρχουν στην πραγματικότητα 
πολλά πράγματα για να κάνετε. Στο περιβάλλον σας, έστω κι αν δημοσιεύσετε μερικά 
αξιοπρεπή άρθρα στο ίντερνετ, μπορείτε να παίξετε τον ρόλο σας. Ως μαθητές του Ντάφα, 
πρέπει να κάνετε αυτό που χρειάζεται να κάνετε. 
 
Ερώτηση: Αυτό το έτος σηματοδοτεί την εικοστή επέτειο του ιστότοπου Μίνγκχουϊ. Οι μαθητές 
του Ντάφα που εργαζόμαστε στο Μίνγκχουϊ έχουμε ακολουθήσει τον Δάσκαλο στην 
Επανόρθωση του Φα για είκοσι χρόνια και νοιώθουμε υπερβολικά τιμημένοι και ξεχωριστοί. Σε 
αυτή τη διαδικασία έχουμε δοκιμαστεί, εξαγνιστεί και σφυρηλατηθεί από τον Ντάφα και τα 
καταφέραμε εν μέσω δοκιμασιών και δυσκολιών. Κάθε μαθητής που έχει βάλει την καρδιά του 
στην εργασία νοιώθει ότι είναι εξαιρετική ανταμοιβή σε σύγκριση με αυτά που θυσιάσαμε. Τα 
τελευταία χρόνια ο αριθμός των ευχετήριων καρτών που λαμβάνει ο ιστοχώρος Μίνγκχουϊ την 
Παγκόσμια Ημέρα του Φάλουν Ντάφα έχει αυξηθεί από δέκα χιλιάδες σε πάνω από είκοσι 
χιλιάδες. Την περίοδο της πρωτοχρονιάς και σε άλλες γιορτές είμαστε συνήθως πολύ 
απασχολημένοι με τη διαλογή και τη δημοσίευση των καρτών από τους άλλους, και σπάνια 
έχουμε την ευκαιρία να εκφράσουμε τις δικές μας ευχές. Τώρα με την ευκαιρία της εικοστής 
επετείου, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Δάσκαλο για την ευσπλαχνία 
και την διάσωση, για την παραχώρηση σε εμάς τους μαθητές μιας τόσο ιερής αποστολής και για 
την σφυρηλάτησή μας. (Ο Δάσκαλος χαμογελά, το ακροατήριο χειροκροτεί) 
Είκοσι χρόνια έχουν περάσει και μερικοί στο προσωπικό μας είναι ήδη στα 80, (Δάσκαλος: 
Σωστά, μεγαλώνετε στα χρόνια) και όσοι ήταν νεαροί, τώρα είναι μεσήλικες. Θα θέλαμε να 
ρωτήσουμε τον Δάσκαλο πότε έλθει η νεότερη γενιά των ασκουμένων του Ντάφα για να 
επωμιστεί τις ευθύνες του Μίνγκχουϊ με τον τρόπο που το κάναμε τότε; 
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Δάσκαλος: Φαίνεται ότι οι νέοι άνθρωποι στοχεύουν πολύ ψηλά και δυσκολεύονται να 
σταθεροποιήσουν το μυαλό τους. Είστε μαθητές του Ντάφα, έτσι, ό,τι κι αν κάνετε, πρέπει να το 
κάνετε στέρεα και υπεύθυνα, εφόσον είστε καλλιεργητές. Πολύ παλιά τότε, κάποιος μπορούσε 
να πετύχει στην καλλιέργεια κοιτώντας έναν τοίχο και διαλογιζόμενος για εννέα χρόνια. Χωρίς 
να κάνει τίποτε άλλο κάποιος καλλιεργούνταν επιτυχημένα σε ένα θεϊκό όν απλώς κοιτώντας 
έναν τοίχο. Αν και το θέμα της σωτηρίας των ανθρώπων μπορεί να κάνει κάποιον να αισθάνεται 
λίγο μοναχικός, είστε απασχολημένοι με πράγματα που πρέπει να κάνετε σε τελική ανάλυση. 
(Το ακροατήριο χειροκροτεί) 
 
Ερώτηση: Είναι μερικοί ασκούμενοι που καλλιεργούνταν στον Ντάφα για μερικά χρόνια και 
αργότερα πήγαν στον Βουδισμό. Υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες στο μέλλον για ανθρώπους σαν κι 
αυτούς; 
 
Δάσκαλος: Υπάρχουν. Όσο κάποιος δεν πάει στην κακή πλευρά, έχει ακόμα ευκαιρίες. (Το 
ακροατήριο χειροκροτεί) Αυτό που λέω είναι αν είστε μαθητής του Ντάφα, δεν έχουν μείνει 
πολλές ευκαιρίες. Ο χρόνος που έχουν οι μαθητές του Ντάφα είναι πολύ σύντομος, γιατί όταν 
αυτό τελειώσει, δεν θα υπάρχουν πλέον άλλες ευκαιρίες. 
 
Ερώτηση: Μερικά άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι μαθητές, μηνύουν και απειλούν την Ένωσή 
μας του Ντάφα, το Μίνγκχουϊ και μερικά από τα πρότζεκτ μας προσφεύγοντας σε νομικά μέσα 
των καθημερινών ανθρώπων. 
 
Δάσκαλος: Επιτρέψτε μου να πω σε αυτούς που κάνουν τέτοια πράγματα, ανεξαρτήτως του τι 
δικαιολογίες έχετε, συμμετέχετε σε πράξεις που κάνουν οι δαίμονες! Οι μαθητές του Ντάφα 
είναι όλοι εν μέσω δυσκολιών, και όλοι παλεύουν ενάντια στην δίωξη και τη σωτηρία 
ανθρώπων, αλλά εσείς προκαλείτε παρέμβαση και διάσπαση στους μαθητές του Ντάφα από 
μέσα. Δεν αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρή είναι αυτή η αμαρτία; Ισχυρίζεστε ότι είστε 
καλλιεργητές, όμως στοχεύετε την καλλιέργεια χρησιμοποιώντας τους νόμους των καθημερινών 
ανθρώπων. Οι νόμοι των καθημερινών ανθρώπων είναι για τους καθημερινούς ανθρώπους να 
στοχεύουν καθημερινούς ανθρώπους. Αντί να υπερβείτε τις προσκολλήσεις που έχετε και να 
κάνετε καλά την καλλιέργειά σας, εσείς χρησιμοποιείτε τον νόμο ως δικαιολογία αντί να 
αφαιρέσετε αυτές τις προσκολλήσεις – κάνετε πράγματα που κάνουν οι δαίμονες. Άσχετα από 
το ποιος είναι, οποιοσδήποτε θέλει να μηνύσει τα πρότζεκτ των μαθητών του Ντάφα, την 
Ένωση του Φάλουν Ντάφα ή οποιονδήποτε άλλον ή οτιδήποτε έχει να κάνει με την διάσωση 
όντων και την καλλιέργεια, σταματήστε αμέσως!! Οι ευκαιρίες τελειώνουν, και ο χρόνος 
τελειώνει επίσης. Και εκτός αυτού, πρέπει να επανορθώσετε για τις απώλειες που 
προκαλέσατε!! (Το ακροατήριο χειροκροτεί) 
 
Μερικοί άνθρωποι έχουν πει ακόμα πράγματα όπως «απομακρύνετε αυτούς τους κακόβουλους 
υπουργούς που είναι κοντά στον αυτοκράτορα». Είμαι ένας καθημερινός άνθρωπος; Είμαι ο 
Δάσκαλός σας. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρω; Υπάρχει κάτι που δεν ξέρω πώς να το χειριστώ; 
Χρειάζομαι εσάς για να απομακρύνω κάποιον; Είστε άξιοι αυτού;! Πώς μπορείτε να λέτε τέτοια 
πράγματα; Εγώ σας σώζω! Προσπαθείτε εσείς να σώσετε εμένα;! Μόλις κάποιος μπει σε 
δαιμονικό μονοπάτι, τολμά να πει οτιδήποτε. 
 
Ο Δάσκαλος σας δίνει μια ευκαιρία, γι’ αυτό βιαστείτε και αμέσως επανορθώστε για την κακή 
επιρροή που έχετε προκαλέσει. Αλλά δεν υπάρχει πολύς χρόνος, γι’ αυτό κάντε το γρήγορα! Οι 
παλαιές δυνάμεις σάς χτυπούν απεγνωσμένα και σας κάνουν να γίνεστε τόσο παράλογοι και 
ξεροκέφαλοι σε αυτό που κάνετε. 
 
Ερώτηση: Η ανθρώπινη κοινωνία αναπτύσσει πολλά δεδομένα. Υπάρχουν όλο και περισσότερες 
κάμερες παρακολούθησης εγκατεστημένες στην Κίνα. Και εκτός αυτού υπάρχει η αναγνώριση 
προσώπου, αναγνώριση στάσης του σώματος και πάει λέγοντας – είναι αχαλίνωτη πλέον η 
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χρήση της ανάλυσης δεδομένων. Μήπως οι μαθητές του Ντάφα που διανέμουν φυλλάδια και 
διευκρινίζουν την αλήθεια, αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο όσον αφορά την 
ασφάλειά τους; Ή θα πρέπει να πάψουν να ασχολούνται και να μην ανησυχούν για αυτό; 
 
Δάσκαλος: Οι μαθητές του Ντάφα έχουν μονοπάτια μαθητών του Ντάφα. Αν προχωράτε ορθά, 
θα παρεμποδίζεστε λιγότερο. Από την αρχή έλεγα πως όταν περπατάτε το μονοπάτι σας ορθά, 
δεν θα έχετε προβλήματα. Αν κάνετε πράγματα με ανθρώπινες προσκολλήσεις, ακόμα κι αν 
κάνετε πράγματα για το Ντάφα, θα είναι δύσκολο να αποφύγετε να μην αντιμετωπίσετε 
προβλήματα. Αλλά είναι όντως δύσκολο να φτάσετε αυτά τα κριτήρια και να μετρηθείτε με 
αυτά. Χωρίς να έχετε αυτή τη βάση είναι όντως δύσκολο να το κάνετε, έτσι θα έχετε 
προβλήματα. 
 
Αλλά, νομίζω, από την άλλη, όλοι ξέρετε ότι οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο θεωρούν ότι τα 
προϊόντα που φτιάχνονται στην Κίνα είναι τα χειρότερα σε ποιότητα, σωστά; Αναφορικά με τις 
κάμερες παρακολούθησης, άκουσα ότι για κάθε χίλιες που εγκαταστάθηκαν, οι πεντακόσιες 
χάλασαν. (Το ακροατήριο γελά και χειροκροτεί), Τη στιγμή που φτιάχνουν μία, μια άλλη χαλά. 
Η ποιότητά τους, τα προϊόντα τους, μαζί με το γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι ανήσυχοι – όπως 
και να ’χει, οτιδήποτε κάνει το αχρείο ΚΚΚ καταλήγει ελαττωματικό. Δεν κάνουν το 5G στον 
κόσμο; Μετά από λίγο όλοι θα ξέρουν ότι τα πράγματά τους είναι κακής ποιότητας, έτσι θα 
είναι σε θέση να συνεχίσουν; Σύντομα, όλοι θα τα πετάξουν. (Το ακροατήριο χειροκροτά) 
 
Ερώτηση: Όταν βοηθούμε συνασκούμενους που υποφέρουν από σοβαρό κάρμα ασθένειας, για 
παράδειγμα όταν κάνουμε μοιράσματα σε βάθος ή καθαρίζουμε το ενεργειακό τους πεδίο, εμείς 
επίσης βιώνουμε κάποιες δοκιμασίες, όπως το να υποφέρουμε σωματική ή νοητική ταλαιπωρία, 
ή γινόμαστε στόχος «εγκλωβισμού» από άλλες διαστάσεις. Θεωρείται αυτό φυσιολογική θυσία ή 
είναι λόγω της έλλειψης ικανοτήτων από τη μεριά μας; 
 
Δάσκαλος: Είναι υποχρέωσή μας να βοηθούμε μαθητές του Ντάφα να ξεπερνούν τις 
δοκιμασίες τους, πρέπει να γίνεται και δεν είναι λάθος. Αλλά αν το ίδιο το άτομο δεν αλλάξει, 
βασιζόμενο μόνο σε εξωτερική βοήθεια, δεν θα λειτουργήσει καθόλου. Με τη βοήθειά σας το 
άτομο γίνεται όλο και πιο ορθό και μαζί με τον ρόλο που παίζει η δική σας εξωτερική βοήθεια, 
όλο αυτό γίνεται και πιο αποτελεσματικό. Με αυτόν τον τρόπο σχετίζονται. 
 
Ερώτηση: Είναι είκοσι χρόνια τώρα, και μια ομάδα από μαθητές του εξωτερικού επιμένουν ότι 
το Μίνγκχουϊ δεν είναι κατάλληλο για καθημερινούς ανθρώπους, και έτσι αρνούνται να 
προωθήσουν το Μίνγκχουϊ. Μεταξύ μαθητών του εξωτερικού, ο ιστοχώρος Μίνγκχουϊ έχει 
εξαρχής βρει σημαντική αντίσταση, και της έχει δοθεί λιγότερη έμφαση και αναγνώριση σε 
σύγκριση με την Κίνα. Καθόλη τη διάρκεια, αναρωτιόμαστε πώς να επιλύσουμε τέτοια θέματα. 
 
Δάσκαλος: Είναι όντως αλήθεια ότι ένα μέρος του Μίνγκχουϊ είναι για καλλιεργητές και για τα 
μοιράσματά τους, και αυτοί των οποίων τα επίπεδα δεν είναι ακόμα εκεί, δεν είναι σε θέση να 
το καταλάβουν. Αλλά μερικά άρθρα είναι κατάλληλα για να τα διαβάσουν καθημερινοί 
άνθρωποι. Αλλά όντως, υπάρχουν πάντα άνθρωποι που βάζουν εμπόδια στους εαυτούς τους. Το 
Μίνγκχουϊ μπορεί να είναι μια πλατφόρμα για καλλιεργητές και μιλά για την βελτίωση του 
σίνσινγκ των καλλιεργητών, αλλά μερικοί καθημερινοί άνθρωποι μπορούν να το καταλάβουν. 
 
Οι άνθρωποι στην κοινωνία είναι σε διαφορετικά επίπεδα. Βλέπεις ανθρώπους που μοιάζουν 
συνηθισμένοι όταν περπατούν στον δρόμο, αλλά είναι όλοι διαφορετικοί. Η ηθική μερικών 
ανθρώπων είναι υψηλότερη και οι κατανοήσεις τους διαφορετικές. Κάποιοι έχουν ακόμα 
υψηλότερη ηθική, και οι κατανοήσεις τους είναι ακόμα πιο διαφορετικές. Μερικοί άνθρωποι 
είναι πολύ ικανοί, και κάποιοι έχουν ακόμα σπουδαιότερες ικανότητες. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι 
άνθρωποι, και προέρχονται ακόμη και από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Για ανθρώπους 
με τέτοιες ικανότητες, εκείνοι με ιδίου τύπου ικανότητες επικοινωνούν ο ένας με τον άλλον, και 
αυτοί με ακόμα σπουδαιότερες ικανότητες είναι σε μια συγκεκριμένη τάξη επίσης. Είναι όλοι 
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ικανοί να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλον. Αυτή η ανθρώπινη κοινωνία δεν είναι τόσο απλή 
όσο κάποιος φαντάζεται. Μην βλέπετε την ανθρώπινη κοινωνία με αμετακίνητες αντιλήψεις. 
 
Ερώτηση: Η κατάσταση της καλλιέργειας μου περνά από καλούς και κακούς κύκλους. Μερικές 
φορές προσκολλούμαι σε πράγματα που μου αρέσουν: περιήγηση στο ίντερνετ και 
βιντεοπαιχνίδια στον υπολογιστή, παιχνίδια στο κινητό, κι αυτά προκαλούν οπισθοδρομήσεις 
στην καλλιέργεια. Τι θα έπρεπε να κάνω για να συγκρατώ τον εαυτό μου και να παραμένω 
επιμελής; 
 
Δάσκαλος: Οι άνθρωποι λένε ότι είναι εθισμένοι… επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω τί είναι ο 
εθισμός. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι, ιατρικά, όταν τα εθιστικά μας νεύρα ερεθίζονται και 
δυναμώνουν, τότε αποκτούμε εθισμό. Αυτό στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Τότε τι είναι; Στο 
σώμα σας συσσωρεύεται ένα «εσείς» με την πάροδο του χρόνου, το οποίο έχει ακριβώς την ίδια 
εμφάνιση με εσάς. Παρόλα αυτά, αποτελείται από αυτό το πράγμα, και σας ελέγχει. Επειδή 
είναι μια πολύ δυνατή προσκόλληση που σχηματίζεται μέσα στην εικόνα σας, είναι τόσο πολύ 
δυνατή που μπορεί να ελέγχει την καρδιά σας. Κι αυτό επειδή είναι σχηματισμένο είναι μια 
πολύ δυνατή προσκόλληση. 
 
Ακόμα και οι ναρκομανείς είναι το ίδιο. Μερικοί άνθρωποι που κάνουν ναρκωτικά λένε πως 
είναι εντάξει και δεν είναι και τόσο μεγάλη υπόθεση για αυτούς το να κάνουν ναρκωτικά. 
Σίγουρα, είχε ωραία αίσθηση. Θα το κάνεις ξανά; Σιγά το πράγμα. Θα το κάνεις ακόμα μια 
φορά; Εντάξει, τώρα δεν μπορείς να το ελέγξεις πια. Γιατί αυτό; Αφότου αυτή η ουσία 
εισπνευσθεί, σχηματίζει ένα λεπτό και αδιόρατο στρώμα από «εσάς». Μια εισπνοή είναι αρκετή 
γιατί είναι εξαιρετικά εθιστικό. Όταν το εισπνεύσετε για δεύτερη φορά, αυτό το λεπτό και 
αδιόρατο «εσείς» γίνεται πιο πραγματικό. Οι πιο πολλές εισπνοές θα το κάνουν όλο και πιο 
πραγματικό και αποκτά δύναμη. Θα έχει την πλήρη σύνθεση και δομή του σώματος σας, 
περιλαμβάνοντας και τον νου σας, και είναι ένα δαιμονικό «εσείς» που αποτελείται 
αποκλειστικά από το ναρκωτικό. Φυσικά, δεν θα κάνει τίποτε άλλο, παρά μόνο θέλει από εσάς 
να εισπνέετε το ναρκωτικό. Δεν γίνεται αν δεν υπάρχει ναρκωτικό, ή αν σταματήσετε να 
εισπνέετε. Γιατί; Διότι είναι ήδη ζωντανό. Αφού ζωντανέψει, ξέρετε, αν σταματήσετε να κάνετε 
ναρκωτικά, θα γίνεται όλο και πιο αδύναμο, γιατί το σώμα σας έχει μεταβολισμό και θα 
πεθάνει. Δεν θέλει να πεθάνει, και έτσι θέλει οπωσδήποτε να συνεχίσετε να εισπνέετε, γιατί 
αυτό το κρατάει δυνατό. 
 
Το ίδιο ισχύει με την περιήγηση στο ίντερνετ στους υπολογιστές και με τα βιντεοπαιχνίδια, είναι 
η ίδια αρχή. «Σκοπεύεις να τα παρατήσεις; Θα τα παρατήσεις και θα με αφήσεις να πεθάνω;» 
Δεν θα σε αφήσει. «Πρέπει να σε κάνω να γυρνάς στο ίντερνετ.» Δεν θέλεις; Δεν θα σε αφήσει 
να δουλέψεις, δεν θα σε αφήσει να μελετήσεις, καταλαμβάνει το μυαλό σου για να ασχολείσαι 
με το παιχνίδι. Θα σε κάνει να παίζεις παιχνίδια ακόμα και στα όνειρά σου, αν δεν παίζεις. 
 
Άνθρωποι... Σκεφτόμουν… πόσο εύκολα ελέγχονται από άλλα όντα. Το ανθρώπινο σαρκικό 
σώμα είναι μόνο ένα δοχείο που περνάει από τους γονείς και συντηρείται από διαφόρους 
καρπούς και φαγητά. Μεγαλώνει τρώγοντας καρπούς και φαγητά. Πόσο εύθραυστο είναι. 
Μπορεί να ελεγχθεί από οτιδήποτε. Πράγματα που δημιουργούνται σε άλλες διαστάσεις όλα 
έχουν νοημοσύνη. Ακόμα κι αν είναι χαμηλού επιπέδου όντα, μπορούν να το ελέγξουν, γιατί το 
ανθρώπινο σώμα είναι αδύναμο. 
 
Ερώτηση: Δεκάδες χιλιάδες τουρίστες Κινέζοι από την Κίνα έρχονται στα σημεία διευκρίνησης 
της αλήθειας στην περιοχή μας κάθε μέρα. Δεν έχουμε αρκετά άτομα για να διευκρινίσουμε την 
αλήθεια. 
Ωστόσο η κατανόηση των ασκούμενων μας δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Κάποιοι λένε ότι 
δεν χρειάζεται να διευκρινίζουμε την αλήθεια τώρα. Μερικοί δεν διευκρινίζουν την αλήθεια 
ακόμα κι όταν πάνε στα σημεία διευκρίνησης και αντ’ αυτού διαβάζουν τον Φα ή παίζουν με τα 
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κινητά τους. Οι βετεράνοι μαθητές σπάνια έρχονται στα σημεία για να διευκρινίσουν την 
αλήθεια. 
 
Δάσκαλος: Η Επανόρθωση του Φα δεν έχει τελειώσει και έτσι τα τρία πράγματα που κάνουν οι 
μαθητές του Ντάφα δεν θα σταματήσουν! Τι εννοείτε όταν λέτε «έχει τελειώσει» ή «δεν 
υπάρχει λόγος να διευκρινίζουμε την αλήθεια»; Τόσα πολλά όντα περιμένουν να σωθούν, πώς 
είναι αποδεκτό να μην διευκρινιστεί η αλήθεια;! Εδώ ακόμα κι εγώ σας βοηθώ να το κάνετε! Η 
σωτηρία των καθημερινών ανθρώπων ήταν εξαρχής δική σας δουλειά. Εγώ σώζω εσάς, κι εσείς 
σώζετε καθημερινούς ανθρώπους. Τώρα ακόμα κι εγώ σας βοηθώ να το κάνετε. Είστε ακόμα 
μαθητές του Ντάφα αν δεν το κάνετε; Πώς θα αξιολογηθείτε την τελική στιγμή όταν όλα τα 
χρέη θα πρέπει να διευθετηθούν; Θα είναι πολύ αργά για δάκρυα. 
 
Ερώτηση: Τα ΜΜΕ μας αναφέρουν κάποιες πληροφορίες που παραχωρούνται από κάποιους 
«εκ των έσω» όπως πολιτικές προβλέψεις και την άνοδο ή την πτώση κάποιων αξιωματούχων. 
Συνήθιζαν να πιστεύουν αυτές τις λεγόμενες αποκλειστικές ειδήσεις που παραχωρούνταν από 
κατάσκοπους του ΚΚΚ, που επηρέασε την αξιοπιστία της εφημερίδας. Αυτό οδήγησε τους 
ανθρώπους να το παρερμηνεύσουν και νόμιζαν πως τα ΜΜΕ μας χρησιμοποιούνταν από το 
ΚΚΚ. 
 
Δάσκαλος: Ναι, το Χόνγκ Κονγκ είναι σίγουρα ένα περίπλοκο μέρος, έτσι πρέπει να είστε 
κάπως σε επαγρύπνηση. Όσον αφορά συγκεκριμένα άτομα, πρέπει να δείτε πώς 
συμπεριφέρονται , κι έτσι θα δείτε πώς έχουν καλλιεργηθεί. Πρέπει να δείτε πώς 
συμπεριφέρονται, έτσι θα ξέρετε τι είδους άτομα είναι. Απλώς δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε 
ανθρώπινα συναισθήματα για να αξιολογείτε τα πράγματα. Είστε πολύ κοντά και νομίζετε ότι 
το άτομο είναι πολύ καλό –  χρησιμοποιείται ανθρώπινες προσκολλήσεις και ανθρώπινα 
συναισθήματα για να το αξιολογήσετε. Θα ξέρετε αν χρησιμοποιήσετε τον Φα για να 
αξιολογήσετε και να εξετάσετε αυτό το άτομο. Έτσι θα ξέρετε ακόμα και την κατάσταση της 
καλλιέργειάς του και αμέσως θα ξεχωρίσετε το τί άνθρωπος είναι. 
 
Ερώτηση: Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το πώς κάθε φορά που μεγάλες δραστηριότητες 
γίνονταν στο Χονγκ Κονγκ, κάποιοι απ’ τους ασκούμενους από άλλες χώρες που έρχονται για να 
συμμετάσχουν τους απαγορεύεται η είσοδος και στέλνονται πίσω. 
 
Δάσκαλος: Ναι, τα γνωρίζω αυτά. Τα παρακολουθώ επίσης. Αλλά οι μαθητές του Ντάφα, είναι 
μαθητές του Ντάφα, αξιοθαύμαστοι. 
 
Ερώτηση: Μερικοί μαθητές δημιούργησαν ομάδα από μόνοι τους και πήγαν σε διάφορες 
περιοχές για να προωθήσουν το Σεν Γιουν και να προσφέρουν βοήθεια κατά την διάρκεια των 
παραστάσεων. Η σύσταση αυτής της ομάδας είναι κάπως πολύπλοκη με τα υπόβαθρα κάποιων 
ατόμων να είναι άγνωστα. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν σύσταση από την Ένωση 
Φάλουν Ντάφα. Αυτοί οι μαθητές προκάλεσαν κάποια αναστάτωση στο περιβάλλον 
καλλιέργειας στους κατά τόπους υπεύθυνους παρουσίασης του Σεν Γιουν. 
 
Δάσκαλος: Δεν φαίνεται να είναι τόσο σοβαρό. Το να κάνει κάποιος ενεργά πράγματα για να 
βοηθήσει πρότζεκτ του Ντάφα, θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να ενθαρρύνεται. Όσο για 
κάποια άτομα που δεν τους ταιριάζει ο ρόλος, θα πρέπει να ενημερώσετε τον διοργανωτή. 
Πηγαίνετε μιλήστε τους κι αν δεν λειτουργήσει, μιλήστε με τον διευθυντή της εταιρίας Σεν 
Γιουν. Αυτά δεν είναι τόσο σπουδαία. 
 
Ερώτηση: Η Epoch Times είναι τώρα μια επί πληρωμή εφημερίδα. 
 
Δάσκαλος: Αυτά είναι ενθαρρυντικό και αξίζει συγχαρητηρίων. (Το ακροατήριο χειροκροτά) 
Η έκδοση της Epoch Times του Χονγκ Κονγκ είναι πλέον εξ ολοκλήρου μια επί πληρωμή 
εφημερίδα στα περίπτερα, που σημαίνει ότι είναι σε έναν υγιή κύκλο και αυτό είναι σπουδαίο. 
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Ερώτηση: ...Μα είχε ειπωθεί ότι η κατάσταση είναι πολύ κακή. Οι μαθητές νόμιζαν ότι ο σκοπός 
της έκδοσης της Epoch Times είναι για να διευκρινίζει την αλήθεια και να σώζει ανθρώπους. 
 
Δάσκαλος: Δεν είναι τόσο άσχημα. Νομίζω είναι επίτευγμα ακόμη κι αν πουληθούν μόνο 100 
αντίτυπα. Δεν είναι κάτι καλό όταν η Epoch Times γίνεται ένα βασικό μέσο ενημέρωσης στην 
κοινωνία; Πρέπει να κοιτάμε την ευρύτερη εικόνα. Όσον αφορά την διευκρίνηση της αλήθειας, 
εάν η Epoch Times δεν χρησιμοποιηθεί, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα 
ενημέρωσης. Δεν υπάρχει και η Vision Times; Μπορείτε να δώσετε δωρεάν αντίγραφα από 
αυτήν. Αυτοί που δεν έχουν γίνει ακόμα εφημερίδα επί πληρωμή, μπορείτε να κάνετε ακόμα 
πολλά και καλύτερη δουλειά. Μπορείτε να μεταφέρετε τα δυνατά άρθρα σε άλλα μέσα 
διευκρίνισης της αλήθειας. Δεν θα πω πολλά. Δίνω την σφραγίδα έγκρισής μου σε αυτό το 
ζήτημα. 
 
Ερώτηση: Ο Δάσκαλος έχει ήδη μιλήσει για μια ώρα. 
 
Δάσκαλος: Δεν πειράζει. (Το ακροατήριο χειροκροτά) Δεν θέλω να επηρεάσω το μεσημεριανό 
σας διάλειμμα. Αυτές ας είναι οι τελευταίες, όχι άλλες ερωτήσεις παρακαλώ. 
 
Ερώτηση: Το ΚΚΚ έχει διαπεράσει στην εκπαίδευση και στους παράγοντες των μέσων 
ενημέρωσης στην Δύση, ενσταλάζοντας ένα σημαντικό ποσό διεστραμμένων αντιλήψεων στα 
μυαλά των ανθρώπων στη Δύση, περιλαμβάνοντας και ασκούμενους μας, με αποτέλεσμα 
αυξημένη δυσκολία στην σωτηρία όντων. 
 
Δάσκαλος: Η δυσκολία είναι σίγουρη, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρή. Θα πρέπει να τους πείτε τι 
συνεπάγεται η κουλτούρα του ΚΚΚ. Δεν νοιώθουν μερικοί άνθρωποι ότι δεν έχουν τίποτα να 
κάνουν; Προσπαθήστε να το κάνετε. 
 
Ερώτηση: Ανακάλυψα ότι κάποιοι έμποροι που είναι καθημερινοί άνθρωποι εκτύπωσαν κίτρινα 
μπλουζάκια με τις λέξεις «Φάλουν Ντάφα» και τις πουλάνε σε πρόσφυγες για να συμμετέχουν 
σε δραστηριότητες του Ντάφα. Τι να κάνουμε με αυτούς τους εμπόρους; 
 
Δάσκαλος: Σε ορισμένες χώρες μεταναστών, αυτά τα πράγματα μπορούν να ξεγελάσουν τους 
υπαλλήλους στα γραφεία μετανάστευσης. Αυτή η κατάσταση πράγματι υπάρχει, αλλά είναι 
δύσκολο να την χειριστείτε. Πηγαίνετε και διευκρινίστε την αλήθεια σε αυτούς τους εμπόρους: 
Παρόλο που έβγαλες χρήματα, δεν είναι και τόσα πολλά, αλλά έκανες το πιο τρομερό πράγμα. 
Πείτε τους για την σοβαρότητα του θέματος. Στην πραγματικότητα, από μια άλλη πλευρά, αν 
όλοι οι άνθρωποι φορούσαν «Το Φάλουν Ντάφα είναι καλό», το ΚΚΚ θα τρόμαζε. (Το 
ακροατήριο χειροκροτά) 
 
Ερώτηση: Επί του παρόντος υπάρχει ένα μεγάλο ρήγμα μεταξύ κάμποσων μαθητών και την 
Ένωση Ντάφα και είναι αρκετά έντονο. Από την σκοπιά μου, από τη μια μεριά τα προβλήματα 
της Ένωσης Ντάφα πράγματι υπάρχουν, και από την άλλη ο ρόλος που παίζει η Ένωση Ντάφα 
στην περίοδο της Επανόρθωσης του Φα είναι αναντικατάστατος. Ως ένας συνηθισμένοι 
μαθητές, πώς θα έπρεπε να χειριστούμε αυτό το θέμα; 
 
Δάσκαλος: Αυτοί που μόλις ήρθαν από την Κίνα αρέσκονται να αναμοχλεύουν αυτού του 
είδους τα πράγματα. Τα πράγματα γίνονται διαφορετικά έξω από την Κίνα. Η τοπική Ένωση 
Ντάφα έχει οδηγήσει μέχρι τώρα τους ασκούμενους του Ντάφα να περάσουν την πιο δύσκολη 
περίοδο. Ξέρουν πώς λειτουργεί η κοινωνία έξω από την Κίνα και πώς κινείται. Δεν είναι όπως 
έχετε φανταστεί. Σε καμία περίπτωση μην σέρνετε μια ομάδα ανθρώπων να πάει ενάντια στην 
ένωση Ντάφα. Μην κάνετε τέτοια πράγματα! Τα πράγματα που κάνετε είναι τέτοια που 
χαροποιούν τους δαίμονες. Τέτοια είναι όλα αυτά τα πράγματα. Η Ένωση Ντάφα απλώς σας 
οδηγεί και σας οργανώνει να συμμετέχετε σε ομαδικές δραστηριότητες, ή κανονίζει για να 
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μελετάτε τον Φα μαζί. Δεν πρέπει να τους βλέπετε σαν τον Δάσκαλο. Δεν πρέπει να σκέφτεστε 
ότι έχουν καλλιεργηθεί επιτυχώς σε Θεούς και ότι δεν έχουν ελλείψεις. Παίζουν μόνο τον ρόλο 
στο να σας επιτρέπουν όλους να εργάζεστε μαζί. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να ξεκινούν και 
να γίνονταν από εσάς, αλλά εσείς πάντα κοιτάζετε εξωτερικά. 
 
Όσον αφορά την Ένωση Ντάφα, όταν τους κάνετε να φαίνονται κακοί μπροστά σε άλλους, 
φυσικά είναι κι αυτοί άτομα που καλλιεργούνται. Όταν η καρδιά τους προκαλείται, σίγουρα θα 
θέλουν να σώσουν την υπόληψή τους και έτσι είναι πιο εύκολο για αυτούς να οδηγούν τους 
ανθρώπους να κάνουν καθήκοντα. Έτσι, και οι δικές τους προσκολλήσεις θα αναδυθούν, 
επίσης. Όσο πιο δύσκολο το κάνετε για αυτούς, τόσο οι προσκολλήσεις τους θα αναδύονται. Δεν 
προκαλεί αυτό αναστάτωση στο περιβάλλον των μαθητών του Ντάφα; 
 
Το ξέρετε ότι δεν είναι Θεοί, δεν είναι άτομα που έχουν ολοκληρώσει την καλλιέργεια. Είναι το 
ίδιο με εσάς, μόνο που ο Δάσκαλος τους έχει δώσει κάποια καθήκοντα και τους ζήτησε να τα 
κάνουν. Εσείς πάντα επιδιώκετε εξωτερικά και κοιτάζετε εξωτερικά. Μην φέρνετε τις συνήθειες 
της Κίνας εδώ! 
 
Ερώτηση: Είναι καιρός τώρα που οι διαχειριστές του Μίνγκχουϊ έχουν δημοσιεύσει το «Αυτά 
που πρέπει να ξέρουν όλοι οι μαθητές του Ντάφα». Υπάρχουν ακόμα μαθητές εκτός Κίνας που 
χρησιμοποιούν διάφορες δικαιολογίες και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν λογισμικό που 
ελέγχεται από το ΚΚΚ. Πιστεύουμε ότι κάθε φορά που οι διαχειριστές του Μίνγκχουϊ στέλνουν 
ένα σημείωμα ή μια απαίτηση, είναι μια δοκιμασία για τους ασκούμενους να προχωρήσουν πέρα 
από την ανθρώπινη ιδιότητα. Αυτοί που δεν μπορούν να εναρμονιστούν δεν θέλουν να φύγουν 
από την ανθρώπινη σφαίρα. 
 
Δάσκαλος: Όλα τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές και οι άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που 
κουβαλάτε μαζί σας, συσκευές που συνδέονται στο ίντερνετ, είναι όλες ακουστικές συσκευές. 
Δεν είναι μόνο το αχρείο ΚΚΚ που ενδιαφέρεται όλο και πιο πολύ για τους μαθητές του Ντάφα. 
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι πολλές χώρες σας παρακολουθούν. Μπορεί να νομίζετε ότι είστε 
ένας συνηθισμένος μαθητής και ότι είστε ασφαλής, κι όμως, ακόμα και τις καθημερινές 
συνομιλίες σας ηχογραφούν, περιλαμβάνοντας και αυτές που πηγαίνετε για ψώνια ή τρώτε 
φαγητό, και αναλύουν όλη σας την ύπαρξη. Ξέρετε πώς οι επιχειρήσεις αναλύουν την 
επιχειρηματική νοημοσύνη; Γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Σας ξέρουν πολύ καλά, εφόσον έχετε ένα 
κινητό τηλέφωνο μαζί σας. 
 
Ερώτηση: Στην Κίνα όποιοι δικηγόροι είναι αρκετά θαρραλέοι για να προστατέψουν τα νόμιμα 
δικαιώματα των μαθητών του Ντάφα καταστέλλονται ασταμάτητα. Είναι πολύ δύσκολο για τους 
φίλους συνασκούμενους που ήταν φυλακισμένοι και διώχθηκαν να βρουν δικηγόρους. Μήπως 
αυτό ήταν αποτέλεσμα στο ότι βασιστήκαμε πολύ στους δικηγόρους; Πώς πρέπει να 
χειριστούμε αυτό το θέμα; 
 
Δάσκαλος: Κάντε αυτό που θέλετε να κάνετε. Αν πω αυτό που πρέπει να κάνετε, το ΚΚΚ θα 
προετοιμαστεί πριν από εσάς. Χρησιμοποιήστε τη σοφία σας για να το κάνετε. 
 
Ερώτηση: Πρόσφατα ένας μαθητής είχε μεγάλες δοκιμασίες στην καλλιέργεια και έπρεπε να 
εγκαταλείψει το πρότζεκτ του. Άλλοι συνασκούμενοι έχουν ήδη αναλάβει πολλούς άλλους 
ρόλους και είναι πολύ απασχολημένοι με τα δικά τους πρότζεκτ. Ακόμα κι αν κάποιες φορές 
θέλουν να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τη δοκιμασία, δεν είναι σε θέση να κάνουν όσα θα 
ήθελαν. Πώς μπορούμε να ισορροπήσουμε τα πράγματα καλά και να βοηθήσουμε πιο 
αποτελεσματικά τους συνασκούμενους; 
 
Δάσκαλος: Οτιδήποτε κι αν συμβαίνει στην καλλιέργεια είναι για να καλλιεργηθείτε. Αν θέλετε 
να με ρωτήσετε, η δοκιμασία θα αφαιρεθεί, μόλις σας πω τί να κάνετε. Παρόλο ότι είναι πολύ 
δύσκολο – και το βλέπω, δεν είναι αυτό το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσετε; Δεν είναι 
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όλες οι συγκρούσεις αρνητικές, κάποιες συγκρούσεις είναι θετικές. [Με ρωτάτε] πώς να 
χειριστείτε τα προβλήματα που προκύπτουν – αυτό δεν είναι καλλιέργεια; 
 
Μερικές φορές, οι μαθητές που είναι υπεύθυνοι στην περιοχή τους ή υπεύθυνοι κάποιου 
πρότζεκτ πάντα θέλουν να με δουν. Αλλά εγώ δεν θέλω να τους δω. Μερικοί που είναι 
υπεύθυνοι στην περιοχή τους θέλουν να συναντηθούν μαζί μου. Εφόσον είναι άτομα με 
καθήκοντα, ο Δάσκαλος θα έπρεπε να συναντηθεί μαζί τους. Κάποιες φορές σκέφτομαι, αν δεν 
τον συναντήσω, είναι άτομο με ευθύνη, και δεν φαίνεται σωστό. Αν τον συναντήσω – αλλά στην 
πραγματικότητα δεν θέλω να τον συναντήσω! Αλλά γιατί δεν θέλω να τον συναντήσω; Ξέρετε 
τους λόγους; Είναι επειδή αν σας δω, μόλις σας απαντήσω τις ερωτήσεις που θα θέσετε, όλες οι 
δοκιμασίες θα αφαιρεθούν. Αν πάλι κρατήσω το στόμα μου κλειστό κατά τη συνάντηση, κι αυτό 
δεν φαίνεται σωστό – έτσι δεν είναι; Είστε, εν τέλει, καλλιεργητές, δεν μπορείτε πάντα να με 
αντιμετωπίζετε, τον Δάσκαλό σας, ως την ύψιστη εξουσία και να ζητάτε κατευθύνσεις. Ο 
Δάσκαλος φροντίζει μόνο την καλλιέργεια. Δεν είναι αφεντικό. Για τα πράγματα στα οποία 
εργάζεστε, πρέπει να βρείτε τρόπους να βαδίσετε το δικό σας μονοπάτι. Πάτε τα καλά από 
μόνοι σας, αυτό είναι το μονοπάτι που παίρνετε στην καλλιέργεια, κι αυτή είναι η πανίσχυρη 
αρετή σας. 
 
Τα πράγματα που κάνετε δεν είναι καλλιέργεια από μόνα τους. Είτε είναι η εταιρία που 
διευθύνετε, το πρότζεκτ σας του Ντάφα, ή οτιδήποτε κι αν κάνετε, αυτό από μόνο του δεν είναι 
καλλιέργεια. Αλλά η νοοτροπία που έχετε στη δουλειά, το πώς αντιμετωπίζετε τα διάφορα 
θέματα και πώς επιλύετε τα διάφορα προβλήματα, το αν τα διευθετείτε σύμφωνα με τα 
πρότυπα ενός μαθητή του Ντάφα και ενός καλλιεργητή και αν τα χειρίζεστε καλά – αυτό είναι 
καλλιέργεια! Κι όμως το βρίσκετε δύσκολο και θέλετε να ρωτήσετε τον Δάσκαλο πώς να το 
κάνετε. «Πρέπει να ρωτήσω τον Δάσκαλο αν κάνω το σωστό πράγμα σ’ αυτή την περίπτωση.» 
Πάντα σπρώχνετε σε μένα το μονοπάτι της καλλιέργειάς σας. Δεν γνωρίζετε πως όταν σας 
συνάντησα, ήσασταν πολύ χαρούμενοι που με είδατε έτσι έκανα κι εγώ πως ήμουν χαρούμενος, 
αλλά μέσα μου ήμουν πολύ αναστατωμένος. (Ο Δάσκαλος γελά) 
 
Κι αυτό επειδή, όπως ξέρετε, οι άνθρωποι καλλιεργούνται μέσα στην άγνοια και χωρίς να 
γνωρίζουν αν έχουν καλλιεργηθεί σωστά ή όχι, αλλά πρέπει να συνεχίσουν έτσι μέχρι να 
φτάσουν ως στο τέλος στην ολοκλήρωση. Επειδή κάποιος αξιολογεί τί είναι σωστό και τι λάθος 
από μόνος του, είναι που μετρά στο ότι καλλιεργείται. Αν ήταν να ρωτάτε εμένα, δεν θα 
μετρούσε. Τότε δεν θα το κάνατε μάταια; Κάποιοι λένε ότι δεν θα ρωτήσουν τίποτα και θα ήταν 
χαρούμενοι μόνο με το να με δουν. Μόλις με δείτε και νοιώσετε επιβεβαίωση μέσα σας, αυτό 
επίσης δε μετρά πλέον. 
 
Επειδή είστε μαθητές του Ντάφα, οι απαιτήσεις για σας πρέπει να είναι υψηλές. Όταν ένας 
άνθρωπος κάθεται σε διαλογισμό κοιτάζοντας έναν τοίχο, σε ποιόν θα έκανε ερωτήσεις; Καθώς 
κοιτάζει τον τοίχο, το μυαλό του δεν είναι καθόλου αδρανές. Όλων των ειδών οι δοκιμασίες 
μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια. Πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να τις χειριστεί; Δεν έχει 
κανέναν να ρωτήσει. Οι απαιτήσεις για εσάς είναι εξαρχής υψηλότερες – αυτός επιδιώκει 
ατομική ολοκλήρωση, ενώ εσείς επωμίζεστε την τεράστια ευθύνη της σωτηρίας των 
αισθανόμενων όντων. Είστε μαθητές του Ντάφα και τα επίπεδα που φτάνετε στην καλλιέργεια 
είναι πολύ υψηλότερα από τα δικά του, έτσι και οι απαιτήσεις για εσάς είναι υψηλότερες. 
Γνωρίζετε ότι οι παλαιές δυνάμεις προσπάθησαν να με αναγκάσουν να πάω στην Αρκτική 
εκείνη την εποχή; Δεν ήθελαν να σας βλέπω και δεν ήθελαν εσάς να με βρείτε. 
 
Ερώτηση: Είμαι συντονιστής στα μέσα ενημέρωσης. πρόσφατα πολλοί νέοι συμμετέχουν στα 
μέσα μας και μερικοί είναι βετεράνοι μαθητές. Εργάζονται πολύ σκληρά αλλά η βελτίωση των 
δεξιοτήτων τους είναι περιορισμένη. Θα έπρεπε να… 
 
Δάσκαλος: Με ρωτάτε για ζητήματα σχετικά με την εργασία (Ο Δάσκαλος γελά). Πραγματικά 
με αντιμετωπίζετε σαν αφεντικό. 
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Ερώτηση: Τί θα έπρεπε να κάνουν οι μαθητές για να μειώσουν στον μέγιστο βαθμό το βάρος 
σας; 
 
Δάσκαλος: (Ο Δάσκαλος γελά) Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για αυτό. Κανένας δεν μπορεί να 
κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει τρόπος. Δεν μπορώ καν να σας πω για την κατάστασή μου. Έχω πει 
«Οι υψηλές τοποθεσίες φέρνουν αφόρητα ρίγη...» Δεν είναι όπως το έχετε καταλάβει: Το να 
είναι κάποιος υψηλόβαθμος αξιωματούχος και να μην έχει κανέναν να μιλήσει, είναι απλώς λίγο 
πιο μοναχικός. Πρέπει να υπομείνω τεράστια πίεση αλλά και τις δοκιμασίες των αισθανόμενων 
όντων. (Όλοι οι μαθητές χειροκροτούν με ευγνωμοσύνη) 
 
Ερώτηση: Πώς πρέπει να χειριστούμε κάποια από τα φαινόμενα του τρέχοντος καθεστώτος και 
τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας στον πολιτικό μας σχολιασμό; 
 
Δάσκαλος: Το δαιμονικό ΚΚΚ διώκει το Φάλουν Γκονγκ, έτσι δεν είναι; Ξεμπροστιάστε το και 
εκθέστε όλα τα κακά, σάπια πράγματά του. Όλες οι μέθοδοι που το ανήθικο αχρείο καθεστώς 
χρησιμοποιεί είναι άδικες. Όλες οι συγκρούσεις μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες προήλθαν 
λόγω αυτού. Οι κανονικοί άνθρωποι δεν πρέπει καθόλου να είναι στην ίδια πλευρά με αυτό. 
 
Ερώτηση: Μόλις ένας μαθητής αντιμετωπίζει προβλήματα όπως το να έχει σωματικές ή άλλες 
δοκιμασίες, οι άλλοι μαθητές πάντα λένε «Πρέπει να είναι ότι έχει κάποια προβλήματα» και 
προσπαθούν πάρα πολύ να τον βοηθήσουν να δει μέσα του. 
 
Δάσκαλος: Επιτρέψτε μου να το θέσω με αυτόν τον τρόπο: Εάν ένας μαθητής του Ντάφα 
αντιμετωπίζει κάποιες δοκιμασίες ή εξάλειψη κάρμα, πρέπει να υπάρχει μια αιτία σε αυτόν και 
πρέπει να κοιτάξει μέσα του. Ναι, αφού το βρει και συμπεριφερθεί ο ίδιος καλά αμέσως μετά, η 
κατάσταση θα γυρίσει και θα βελτιωθεί και θα αλλάξει σε μια θετική κατεύθυνση. Μερικοί δεν 
είναι διατεθειμένοι να ακούσουν όταν οι άλλοι αναφέρουν τις ελλείψεις τους. Ειδικά για έναν 
μαθητή που είναι εν μέσω μιας δοκιμασίας, αυτός ήδη υποφέρει και όταν του λέτε «Πρέπει να 
έχεις προβλήματα», αναστατώνεται ακόμα περισσότερο και είναι απρόθυμος να ακούσει. Αν 
είναι απρόθυμος να ακούσει, ας ήμαστε προσεκτικοί με το πώς τον προσεγγίζουμε. 
 
Ερώτηση: Υπάρχουν διάφορες ομάδες που συντονίζουν τις προσπάθειές τους για διεξαγωγή 
ερευνών για την αφαίρεση οργάνων και να διευκρινίσουν την αλήθεια στην κοινωνία. Θα ήθελα 
να ρωτήσω αν πρέπει να ενοποιηθούμε ναι να συνεργαστούμε; 
 
Δάσκαλος: Πάλι, είναι καλύτερα να συζητήσετε και να το επιλύσετε αυτό από μόνοι σας. 
Κάντε αυτό που νοιώθετε ότι είναι πιο αποτελεσματικό. Εάν ο συνδυασμός των προσπαθειών 
και της συνεργασίας είναι αποτελεσματικός, τότε κάντε το. Το να το κάνετε ξεχωριστά και να 
έχετε ρόλους σε διαφορετικές περιοχές, είναι κι αυτό μια περίπτωση, επίσης. Σε κάθε 
περίπτωση, αποφασίστε μόνοι σας και οι δύο προσεγγίσεις είναι εντάξει. 
 
Ερώτηση: Πρόσφατα η παγκόσμια κατάσταση έχει υποστεί πολλές αλλαγές και η κατάσταση 
στην Ταιβάν φαίνεται λίγο αφόρητη. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Δάσκαλο να πει μερικά λόγια 
στους Ταϊβανέζους μαθητές. 
 
Δάσκαλος: Θα πω μερικά λόγια αφού το λέτε. (το ακροατήριο γελά, χειροκροτεί) Όσο για το 
αν θα ενωθεί η Ταιβάν με την Κίνα από το αχρείο ΚΚΚ – αυτό είναι που σας νοιάζει 
περισσότερο έτσι; Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτή η ευλογία δεν δόθηκε στο ΚΚΚ. (Το 
ακροατήριο χειροκροτά) Όσο για το τι θα συμβεί αφότου το αχρείο ΚΚΚ χαθεί, οι Θεοί έχουν 
κάνει από καιρό διευθετήσεις. Χωρίς το κακόβουλο ΚΚΚ, κανείς δεν θα εξαναγκάζει κανέναν. 
Εάν οι άνθρωποι θέλουν να επανενωθούν θα το κάνουν. Εάν δεν θέλουν δεν θα το κάνουν. 
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Όσον αφορά εμένα δεν με απασχολεί. Αυτό που σκέφτομαι είναι τους ανθρώπους σε όλο τον 
κόσμο. Ανεξάρτητα το από ποια εθνική ομάδα είστε, από ποια περιοχή είστε, προσφέρω 
απελευθέρωση σε όλους, και τους σώζω όλους. Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές του Ντάφα, 
μην κοιτάτε μειωτικά τον έναν ή τον άλλον. Ανεξάρτητα από το ποιας εθνικότητας είναι, μέσα 
στο δέρμα είναι κατά βάση θεϊκά όντα, παρόλο που τα ανθρώπινα δέρματα στην επιφάνεια 
είναι διαφορετικά. Οι άνθρωποι σήμερα είναι διαφορετικοί από αυτούς του παρελθόντος. 
 
Ερώτηση: Στην εποχή του ίντερνετ, ψεύτικες ειδήσεις υπάρχουν παντού και είναι δύσκολο να 
διακρίνεις το αληθινό από το ψεύτικο. Αναφορικά με τις προεδρικές εκλογές του 2020 στην 
Ταιβάν και στην Αμερική, οι ψεύτικες ειδήσεις θα επηρεάσουν επίσης την κρίση των 
ανθρώπων; 
 
Δάσκαλος: Το χάος αφθονεί σε μια χαοτική εποχή και είναι δύσκολο για τους ανθρώπους 
ακόμα και να αποκτήσουν κάτι καλό. Αυτή είναι η εκδήλωση μιας χαοτικής εποχής. Κατά τη 
διάρκεια των εκλογών των ΗΠΑ, πολλοί άνθρωποι δεν περίμεναν να εκλεγεί ο Τραμπ και 
εκλέχτηκε. Πολλοί άνθρωποι ένοιωθαν ότι ένα ορισμένο ζήτημα θα έπρεπε να είναι απλώς με 
έναν ορισμένο τρόπο αλλά κατέληξε να μην είναι με αυτόν τον τρόπο. Πάντα μιλούσα για ένα 
ζήτημα. Είπα ότι η ανθρωπότητα ελέγχεται από Θεούς και εξουσιάζεται από Θεούς. Εάν πω 
περισσότερα και μιλήσω λεπτομερώς, θα επηρεάσω τη σωτηρία αισθανόμενων όντων, γι’ αυτό 
δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. (Το ακροατήριο χειροκροτά) 
 
Ερώτηση: Δεν έχω δει τους συγγενείς μου στην Κίνα για πάνω από μια δεκαετία. Θα ήθελα να 
ρωτήσω αν υπάρχουν ευκαιρίες για εμάς να πάμε πίσω στην Κίνα; 
 
Δάσκαλος: Για τους μαθητές του Ντάφα, ένα μέρος από τις ανθρώπινες προσκολλήσεις 
προσκολλήσεων κρατείται για σας για χάρη της σωτηρίας των ανθρώπων και για να είναι σε 
θέση να ζουν ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους. Το να έχεις αυτές τις σκέψεις δεν 
μπορούν να θεωρηθούν σαν προσκολλήσεις καθώς ο οποιοσδήποτε θα ήθελε να δει την 
οικογένεια του. Θέλετε να σας επιβεβαιώσω αν θα μπορέσετε να τους δείτε ή όχι. Δεν φαίνεται 
όμως εντάξει αν το πω, έτσι δεν είναι; (Ο Δάσκαλος γελά) Πρέπει ακόμα να καλλιεργηθείτε. 
Μόλις τώρα ξεκίνησα μιλώντας για την πολιτική κατάσταση. Φαίνεται ότι η κατάσταση 
εξελίσσεται πολύ γρήγορα και, όταν το κακό κόμμα τελειώσει, θα είναι μια ραγδαία πτώση και 
θα πέσει πολύ γρήγορα. (Το ακροατήριο χειροκροτά) Ένα κύμα, (ο Δάσκαλος χρησιμοποιεί τα 
χέρια Του για να δείξει ένα κύμα που ανεβαίνει) όταν ανεβαίνει και φουσκώνει –και 
«βρυχάται»– παίρνει κάμποσο χρόνο για να ανέβει ψηλά, ωστόσο ( ο Δάσκαλος χρησιμοποιεί 
τα χέρια Του για να δείξει ένα κύμα που πέφτει) – «σπλας» – πέφτει πολύ γρήγορα. (ο 
Δάσκαλος γελά, το ακροατήριο χειροκροτεί) Όσο κι αν θέλουν να ξεφύγουν αυτά τα άτομα που 
έκαναν κακό, δεν θα έχουν τον χρόνο. 
 
Ερώτηση: Δέκα χιλιάδες μαθητές του Ντάφα από όλο τον κόσμο που παραβρίσκονται στο 
συνέδριο του Φα στέλνουν τους χαιρετισμούς τους στον καλοκάγαθο Δάσκαλο! 
 
Δάσκαλος: Σας ευχαριστώ όλους! (το ακροατήριο χειροκροτεί με ενθουσιασμό) 
 
Ερώτηση: Τώρα, μερικοί άνθρωποι που είναι επικεφαλής λένε συχνά αυτό «Αυτό το άτομο είναι 
ύποπτο.» Μόλις ειπωθεί αυτό, το περιβάλλον καλλιέργειας αυτού του μαθητή μπορεί να αλλάξει 
αμέσως. Ο επικεφαλής μπορεί τότε να στερήσει από αυτόν τον μαθητή το δικαίωμα και την 
ευκαιρία να συμμετέχει σε πρότζεκτ. 
 
Δάσκαλος: Οι επικεφαλής δεν πρέπει να λένε έτσι επιπόλαια τέτοια πράγματα. Ακόμα κι αν 
βρείτε προβλήματα, πρέπει να τα παρατηρήσετε ήσυχα, και να μην πείτε τίποτα μέχρι να 
φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο. Αλλά μερικοί άνθρωποι εκδηλώνουν παράξενες συμπεριφορές 
και επιμένουν στον δικό τους τρόπο να κάνουν πράγματα. Στην πραγματικότητα, εάν στην 
καλλιέργεια και στην καθημερινή σας ζωή, εξετάσετε περισσότερο τις συμπεριφορές σας, ρίξτε 
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μια ματιά στην κατάσταση καλλιέργειάς σας, και συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους – 
μήπως έχετε κι εσείς συμπεριφερθεί παράξενα; Μήπως είστε υπερβολικά ακραίοι; Δεν είστε 
υπερβολικά πείσμονες με τους δικούς σας τρόπους;! Όντας μέσα στην παγκόσμια κοινότητα, η 
συμπεριφορά σας μπορεί εύκολα να κάνει τους άλλους να σκεφτούν ότι είστε ύποπτος αυτή την 
ιδιαίτερη τωρινή χρονική περίοδο. Έτσι, και οι δύο πλευρές πρέπει να δώσουν προσοχή σε αυτό 
το ζήτημα. 
 
Έχω επανειλημμένα τονίσει ότι οι μαθητές που έφυγαν από την Κίνα πρέπει να δώσουν 
προσοχή σε αυτά τα ζητήματα. Αυτές οι παράξενες συμπεριφορές και μέθοδοι, όπως και οι 
ακραίες προσεγγίσεις στα πράγματα, πραγματικά δεν είναι κατάλληλα. Ακόμα και τα 
τηλεοπτικά δράματα στην κινέζικη κοινωνία είναι γεμάτα με ανθρώπους που μηχανορραφούν ο 
ένας εναντίον του άλλου και δεν το βλέπουμε αυτό εκτός Κίνας. Αυτά που αναπαριστούν τα 
λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα είναι όλα ίντριγκες και μηχανορραφίες, άνθρωποι να 
ξεγελούν ανθρώπους και φαντάσματα να ξεγελούν φαντάσματα. Τα λογοτεχνικά και 
καλλιτεχνικά έργα, τα μυθιστορήματα, τα τηλεοπτικά δράματα και οι ταινίες, είναι όλο τέτοια, 
λες και οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν από το να μηχανορραφούν και να 
παλεύουν ο ένας τον άλλον. Όσο πιο ανελέητα οι άνθρωποι μηχανορραφούν και παλεύουν ο 
ένας κατά του άλλου, σε ταινίες και σε τηλεοπτικά δράματα, τόσο περισσότερο φαίνεται να 
αρέσει στον κόσμο. Οι καρδιές των ανθρώπων έχουν γίνει έτσι και βλέπουν τα πράγματα με 
έναν διαστρεβλωμένο τρόπο. Για να διορθώσετε τους εαυτούς σας, πρέπει αληθινά να δώσετε 
ιδιαίτερη προσοχή. 
 
Έχω ζήσει το πώς ήταν οι άνθρωποι πριν την πολιτιστική επανάσταση. Βήμα το βήμα είδα τις 
αλλαγές στους Κινέζους και τις βλέπω καθαρά. Ήμουν πάντοτε διαφορετικός από τους 
καθημερινούς ανθρώπους. Δεν παρασύρομαι από τις μόδες και δεν πάω σύμφωνα με τα 
κοινωνικά κινήματα του κακόβουλου Κόμματος. Παρέμεινα καθαρός στο μυαλό και βλέπω 
καθαρά τα ίδια παλιά πράγματα του αχρείου Κόμματος. Οι άνθρωποι του κόσμου όλοι χάθηκαν 
μέσα στις μόδες και στις τάσεις και έτσι δεν μπορούν να δουν καθαρά. Ηρεμήστε και ρίξτε μια 
ματιά στον εαυτό σας. Μην πάτε στα άκρα και μην επιτρέπετε στους άλλους να νοιώθουν ότι 
είστε παράξενοι, έτσι ώστε πολλά ζητήματα να μην προκαλούν περίπλοκες καταστάσεις μεταξύ 
των μαθητών. 
 
Ειδικά στο εξωτερικό οι βετεράνοι μαθητές που έζησαν εκτός Κίνας για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, δεν ξέρουν πώς να συνεργαστούν με εσάς που μόλις ήρθατε από την Κίνα. Αν και 
αυτοί αρχικά επίσης ήρθαν από την Κίνα, οι άνθρωποι που έφυγαν από την Κίνα εκείνη την 
εποχή δεν ήταν έτσι. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολύ, έτσι δεν καταλαβαίνουν τί 
συμβαίνει. 
 
Ο Δάσκαλος δεν θα πει πολλά. «Απόστολος του Ντάφα» είναι ένας ειδικός τίτλος, τέτοιος που 
δεν υπήρξε ποτέ πριν από την αρχή του ουρανού και της γης. Η Επανόρθωση του Φα του 
σύμπαντος επίσης δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά. Όταν το σύμπαν διαφθείρεται, θα καταστραφεί 
και ένα νέο θα δημιουργηθεί. Όπως όλοι ξέρετε, η ικανότητα ενός Θεού θα το ολοκληρώσει με 
μία μόνο σκέψη. Αλλά αν δημιουργηθεί εκ νέου, η οδύνη είναι ότι, για αυτά τα αρχικά όντα, το 
πιο ουσιαστικό που δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια της μακράς διάρκειας του χρόνου, θα 
χαθεί. Τίποτα δεν θα απομείνει και όλα θα ξαναδημιουργηθούν. Όταν όλα φτάνουν σε αυτή την 
διαδικασία πάλι, πιθανόν να μην είναι πάλι το ίδιο. Χάνοντάς το, κάνει κάποιον να νοιώσει 
μεγάλη πίκρα. Επιπλέον, αυτά τα όντα έχουν όλα δημιουργηθεί από ένα θεϊκό όν, σε τελική 
ανάλυση. Αυτό το θεϊκό ον έχει το έλεος και θέλει να τα κρατήσει, γι’ αυτό και ανέλαβε αυτό το 
εγχείρημα. 
 
Δηλαδή, αυτό είναι κάτι πρωτοφανές. Από την αρχή του ουρανού και της γης, δεν έχει υπάρξει 
ποτέ το μεγαλειώδες Κοσμικό φαινόμενο της Επανόρθωσης του Φα του σύμπαντος. Και από την 
αρχή του ουρανού και της γης, δεν έχουν υπάρξει ποτέ μαθητές του Ντάφα. Ο Δάσκαλος 
δημιούργησε αυτό το μεγαλείο και σας έχει οδηγήσει να εισέλθετε σε αυτή την ιστορική στιγμή. 
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Πρέπει να καλλιεργηθείτε καλά, να δείξετε ποιοι είστε μέσα στην καρδιά σας, ενώ σώζετε 
αισθανόμενα όντα, και να τα πάτε ακόμα καλύτερα! 
 
Σας ευχαριστώ όλους! (Μακρύ, ενθουσιώδες χειροκρότημα από το ακροατήριο) 
 


