
Προς την Ολοκλήρωση 
 
 
Μελετώντας τον Φα με προσκολλήσεις δεν είναι αληθινή καλλιέργεια. Ωστόσο κατά την 
διάρκεια της καλλιέργειας ένα άτομο μπορεί σταδιακά να συνειδητοποιήσει τις 
θεμελιώδεις προσκολλήσεις του, να απαλλαγεί από αυτές και έτσι να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια ενός καλλιεργητή. Τι είναι τότε μια θεμελιώδης προσκόλληση; Τα ανθρώπινα 
όντα αποκτούν πολλές αντιλήψεις σε αυτόν τον κόσμο και, ως αποτέλεσμα, οδηγούνται 
από αυτές τις αντιλήψεις για να επιδιώξουν αυτό που ποθούν. Αλλά όταν ένα άτομο 
έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, είναι οι καρμικοί διακανονισμοί που καθορίζουν την πορεία 
της ζωής του και το τι θα αποκτηθεί και θα χαθεί σε αυτήν. Πώς θα μπορούσαν οι 
αντιλήψεις ενός ανθρώπου να καθορίσουν την κάθε φάση της ζωής του; Οπότε, τα έτσι 
αποκαλούμενα «όμορφα όνειρα και επιθυμίες» γίνονται επιδιώξεις που δεν μπορούν 
ποτέ να πραγματοποιηθούν, παρά τις οδυνηρές προσκολλήσεις. 
 
Ο Ντάφα έχει απεριόριστο εσωτερικό νόημα και έχει δημιουργήσει τα πάντα σε κάθε 
επίπεδο του Κόσμου, συμπεριλαμβάνοντας, φυσικά, τα πάντα της ανθρωπότητας. Έτσι 
εξαιρουμένων εκείνων των πανάθλιων ανθρώπων που έχουν χρησιμοποιηθεί από 
μοχθηρές, παλαιές, κακόβουλες δυνάμεις –που οι ίδιες αλληλοεξαλείφονται– για να 
διώξουν τον Φα, οι άνθρωποι είναι ικανοί να δουν μέσα στον Φα πράγματα που τα 
θεωρούν καλά. Μερικοί πραγματικά βλέπουν τις αρχές του Φα του Ντάφα· ενώ πολλοί 
άλλοι μαθητές έχουν βρει με τις ανθρώπινες αντιλήψεις τους διάφορους πόθους και 
επιθυμίες στον Ντάφα, και, εξαναγκασμένοι από αυτές τις ανθρώπινες προσκολλήσεις 
έχουν έρθει να ασκήσουν καλλιέργεια στον Ντάφα. 
 
Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Ντάφα συμφωνεί με τις κατανοήσεις τους της 
επιστήμης· μερικοί πιστεύουν ότι συμφωνεί με τον κώδικα συμπεριφοράς τους · μερικοί 
πιστεύουν ότι μιλά στην δυσαρέσκειά τους της πολιτικής· μερικοί πιστεύουν ότι ο 
Ντάφα μπορεί να διασώσει τις εκφυλισμένες ηθικές αξίες της ανθρωπότητας· μερικοί 
πιστεύουν ότι ο Ντάφα μπορεί να θεραπεύσει τις αρρώστιες τους· μερικοί πιστεύουν ότι 
ο Ντάφα και ο Δάσκαλος είναι ορθοί, και πάει λέγοντας. Δεν είναι λάθος για τα 
ανθρώπινα όντα σε αυτόν τον κόσμο να επιζητούν αυτές τις προσκολλήσεις για όμορφα 
όνειρα και επιθυμίες. Αλλά ένας καλλιεργητής σίγουρα δεν πρέπει να είναι έτσι. Μπορεί 
να αρχίσετε στο μονοπάτι του Ντάφα με αυτές τις σκέψεις, ωστόσο κατά την πορεία της 
καλλιέργειας χρειάζεται να βλέπετε τον εαυτό σας ως καλλιεργητή. Κατά την πορεία της 
καλλιέργειας, όπως και να έχει, μέσα από το διάβασμα των βιβλίων, τη μελάτη του Φα 
και την επιμελή πρόοδο, πρέπει καθαρά να αναγνωρίσετε ποιες ήταν οι σκέψεις σας 
όταν πρωτοήρθατε στον Ντάφα. Αφού καλλιεργηθείτε για μια χρονική περίοδο, είναι 
ακόμη ίδιες οι σκέψεις σας; Συνεχίζετε στο μονοπάτι λόγω εκείνων των ανθρώπινων 
προσκολλήσεών σας; Αν είναι έτσι, δεν μπορείτε να θεωρηθείτε μαθητής μου. Σημαίνει 
ότι δεν έχετε απαλλαγεί από τις θεμελιώδεις προσκολλήσεις σας και ότι δεν μπορείτε να 
κατανοήσετε τον Φα από τον Φα. Αυτοί που έχουν ξεριζωθεί κατά την διάρκεια των 
κακών δοκιμασιών που έχει συναντήσει ο Ντάφα στην Κίνα είναι όλοι άνθρωποι που δεν 
είχαν απαλλαγεί από αυτές τις προσκολλήσεις. Ταυτόχρονα, είχαν άσχημη επίδραση 
στον Ντάφα. 
 



Εκτός αυτού, και η κατάσταση κατά την οποία ένας μεγάλος αριθμός μαθητών που είναι 
αληθινοί καλλιεργητές υποφέρουν σκληρές δοκιμασίες, η στιγμή του τελικού 
συμπεράσματος έχει επανειλημμένα αναβληθεί έτσι ώστε να περιμένουμε για αυτούς 
τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τις θεμελιώδεις προσκολλήσεις τους. Αυτό γίνεται 
επειδή πολλοί από αυτούς είναι προκαθορισμένοι και έχουν τη δύναμη να φτάσουν στην 
Ολοκλήρωση. 
 
Γνωρίζετε ότι μία από τις μεγαλύτερες δικαιολογίες που χρησιμοποιούν οι παλαιές 
δυνάμεις προς το παρόν για να διώξουν τον Ντάφα είναι ότι οι θεμελιώδεις 
προσκολλήσεις σας παραμένουν κρυμμένες; Έτσι προκειμένου να εξακριβώσουν αυτά 
τα άτομα, οι δοκιμασίες έχουν γίνει ακόμα πιο σφοδρές. Αν είστε προσκολλημένοι με 
την αρμονική συνύπαρξη του Ντάφα με την επιστήμη των ανθρώπων, αυτοί 
μεταχειρίζονται κακόβουλα ανθρώπινα όντα για να διαδώσουν ψέματα ότι ο Ντάφα 
είναι «προληπτικός»· αν είστε προσκολλημένοι στη δύναμη του Ντάφα να θεραπεύει 
αρρώστιες, μεταχειρίζονται κακόβουλα ανθρώπινα όντα για να διαδώσουν ψέματα ότι ο 
Ντάφα δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να παίρνουν φάρμακα και ότι αυτό έχει 
οδηγήσει σε 1.400 θανάτους· ακόμα και αν πείτε ότι ο Ντάφα δεν εμπλέκεται στην 
πολιτική, έχουν κακόβουλα ανθρώπινα όντα να διαδίδουν ψέματα ότι ο Ντάφα και ο Λι 
Χονγκτζί έχουν ξένες πολιτικές δυνάμεις από πίσω τους και τα λοιπά· αν πείτε ότι ο 
Ντάφα δεν συλλέγει αμοιβές, αυτοί λένε ότι ο Δάσκαλος επιζητά να συγκεντρώσει 
πλούτη μέσα από άτιμα μέσα. Σε οτιδήποτε είστε προσκολλημένοι, έχουν κακούς 
ανθρώπους να επινοούν ψέματα για αυτό. Ακόμα και αν φοβάστε ότι ο Ντάφα παθαίνει 
ζημιά, αυτοί επινοούν άρθρα προσποιούμενοι ότι είναι γραμμένα από τον Δάσκαλο. 
Σκεφτείτε το: η τεράστια δοκιμασία προς το παρόν υπάρχει ακριβώς για να δουν πώς 
πορεύεται ο Ντάφα και πώς συμπεριφέρονται οι μαθητές κατά την απουσία του 
Δασκάλου. Πώς θα μπορούσε να μιλήσει ανοιχτά ο Δάσκαλος; Πώς θα μπορούσα και 
πάλι να σας πω τι να κάνετε; Επιπροσθέτως, μεταχειρίζονται κακόβουλα ανθρώπινα 
όντα για να εξετάσουν τον Ντάφα και τους μαθητές του, βάζοντάς τους σε μία εκτενή 
και καταστροφική δοκιμασία που στοχεύει όλες τις ανθρώπινες σκέψεις και 
προσκολλήσεις. Εάν ήσασταν πραγματικά ικανοί να εγκαταλείψετε αυτές τις 
θεμελιώδεις ανθρώπινες προσκολλήσεις στην καλλιέργειά σας, αυτή η τελευταία 
δοκιμασία δεν θα ήταν τόσο άγρια. 
 
Ακόμα και τώρα μερικοί δεν μπορούν να συγκεντρωθούν όταν είναι να διαβάσουν τα 
βιβλία. Ιδιαίτερα όσοι από εσάς που κάνετε δουλειά για τον Ντάφα, δεν θα έπρεπε να 
χρησιμοποιείτε προσχήματα για να κρύψετε ότι δεν διαβάζετε τα βιβλία ή ότι δεν 
μελετάτε τον Φα. Ακόμα και αν κάνετε δουλειά για εμένα, τον Δάσκαλό σας, ακόμα 
πρέπει να μελετάτε τον Φα κάθε μέρα με ήρεμο νου και να καλλιεργείστε σταθερά. 
Όταν ο νους σας τριγυρνά εδώ και εκεί καθώς μελετάτε, οι αμέτρητοι Φο, Τάος και Θεοί 
στο βιβλίο βλέπουν τον αξιογέλαστο και αξιοθρήνητο νου σας και βλέπουν το κάρμα στις 
σκέψεις σας να σας ελέγχει, κάτι το οποίο είναι σιχαμερό. Ωστόσο κολλάτε στην 
ψευδαίσθηση και αποτυγχάνετε να ξυπνήσετε. Μερικοί εθελοντές κάνουν πολύ μεγάλα 
χρονικά διαστήματα να διαβάσουν ή να μελετήσουν τον Φα. Πώς θα μπορούσαν να 
κάνουν καλά την δουλειά του Ντάφα; Έχετε επιφέρει άθελα πολλές απώλειες που είναι 
δύσκολο να ανακτηθούν. Τα μαθήματα απ’ το παρελθόν θα έπρεπε να σας είχαν κάνει 
πιο ώριμους. Ο μόνος τρόπος να αποτρέψετε τις παλαιές, κακές δυνάμεις από το να 



εκμεταλλευτούν τα κενά στο μυαλό σας είναι να χρησιμοποιείτε καλά τον χρόνο σας για 
να μελετάτε τον Φα. 
 
Αυτό που ξεδιπλώνεται τώρα είχε κανονιστεί πολύ παλιά στην ιστορία. Αυτοί οι μαθητές 
που έχουν κάνει ένα βήμα μπροστά για να επικυρώσουν τον Φα μπροστά στην πίεση 
είναι μεγαλειώδεις. Όταν ρώτησα την τελευταία ομάδα όντων υψηλού επιπέδου που 
επρόκειτο να ξεριζωθούν γιατί επινοούσαν ψέματα για εμένα και τον Ντάφα, 
απάντησαν: «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το μονοπάτι που έχεις πάρει είναι εξαιρετικά 
ενάρετο. Πώς αλλιώς θα μπορούσε ο Ντάφα και οι μαθητές σου να δοκιμαστούν;» Αυτοί 
που προκαλούν ζημιά στον Ντάφα είναι μόνο μια χούφτα κακές δυνάμεις. Το μόνο που 
κάνουν είναι να χρησιμοποιούν εκείνα τα κακά όντα που και εκείνοι, επίσης, πιστεύουν 
ότι και αυτά πρέπει να εξαλειφθούν. Οι απροσμέτρητοι και αμέτρητοι Φο, Τάο και Θεοί 
στον Κόσμο και τα όντα σε ακόμα μεγαλύτερα Κοσμικά σώματα παρακολουθούν τα 
πάντα σε αυτόν τον μικροσκοπικό κόκκο σκόνης στον Κόσμο. Ο Ντάφα έχει ήδη 
ολοκληρώσει τα πάντα μέσα στον Κόσμο. Η πανίσχυρη αρετή είναι μεγαλειώδης και 
αιώνια. Εκείνοι οι μαθητές που έχουν ξεπεράσει τις εκτενείς και πιο αυστηρές 
δοκιμασίες έχουν θέσει ακλόνητα θεμέλια για τον Ντάφα σε αυτόν τον κόσμο, έχουν 
εκθέσει στον ανθρώπινο κόσμο την πραγματική εκδήλωση του Ντάφα και ταυτόχρονα 
έχουν ολοκληρώσει τις δικές τους πιο μεγαλειώδεις θέσεις. Το κακό σύντομα θα 
εξαλειφθεί εντελώς, οι αχρείοι στον ανθρώπινο κόσμο θα λάβουν την πρέπουσα 
ανταπόδοση και οι αμαρτίες δεν θα μπορούν πλέον να επιτραπούν. Οι μαθητές 
περιμένουν να φτάσουν στην Ολοκλήρωση και εγώ δεν μπορώ να περιμένω 
περισσότερο. Η συμπεριφορά του καθένα, καλή ή κακή, αντανακλά πλήρως το 
αποτέλεσμα που θα αποκτήσει. Αισθανόμενα όντα, οι μελλοντικές θέσεις σας 
επιλέγονται από εσάς τους ίδιους. 
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