
Οι ορθές σκέψεις των μαθητών του Ντάφα είναι πανίσχυρες 
 
 
Τα κακά όντα καταστρέφονται σε μεγάλους αριθμούς στα Τρία Βασίλεια και στον 
ανθρώπινο κόσμο. Έχουν ήδη δει ότι θα καταλήξουν σε αποτυχία, έτσι κάνουν την 
τελευταία τους προσπάθεια να αποφύγουν τον όλεθρο, ακόμα πιο τρελά. Οι πιο άγρια 
διωκόμενοι είναι ακριβώς εκείνοι οι μαθητές που κρατούν προσκολλήσεις. Όσο πιο 
φοβισμένοι είναι μέσα τους, τόσο πιο πολύ το κακό κυνηγάει αυτούς ακριβώς τους 
μαθητές. Και η γενική κατάσταση που έχει εμφανιστεί, στην οποία ο Ντάφα διώκεται 
στον ανθρώπινο κόσμο, προκαλείται από την μεγάλης κλίμακας και μεγάλου βαθμού 
εμφάνιση αυτών των μαθητών που διώκονται επειδή έχουν προσκολλήσεις. Επειδή δεν 
μπόρεσαν να αφήσουν τις προσκολλήσεις τους, αποκαλούνται «αυτοί που έχουν 
αναμορφωθεί» και αυτό τους έχει οδηγήσει στο να κάνουν πράγματα που βοηθούν το 
κακό, κάνοντας την κατάσταση ακόμα πιο σοβαρή. 
 
Γιατί θα πρέπει εσείς, ένας μαθητής του Ντάφα, να φοβάστε τους κακούς όταν 
υπομένετε τη δίωξη; Η καρδιά του προβλήματος είναι ότι έχετε προσκολλήσεις. Αν όχι, 
τότε μην υπομένετε παθητικά και αντιμετωπίστε τους κακούς ανθρώπους με ορθές 
σκέψεις όλη την ώρα. Άσχετα με την κατάσταση, μην συνεργαστείτε με τις απαιτήσεις 
του κακού, τις διαταγές του ή σε αυτό που παροτρύνει. Αν όλοι κάνουν αυτό, το 
περιβάλλον δεν θα είναι έτσι. 
 
Στην πραγματικότητα, μερικοί μαθητές και όντα σε διαφορετικά βασίλεια που είναι 
ικανά να χρησιμοποιούν τις υπερφυσικές τους ικανότητες σε διάφορες διαστάσεις 
χρησιμοποιούσαν τις υπερφυσικές τους ικανότητες και τη δύναμη του γκονγκ τους 
(γκονγκλί) για να πάρουν μέρος στην εξολόθρευση των κακών όντων που προκαλούν 
ζημιά στον Ντάφα. Όταν μερικοί μαθητές του Ντάφα βλέπουν κακά όντα, στέλνουν 
Φάλουν και τις θεϊκές δυνάμεις του Ντάφα για να εξαλείψουν το κακό. Υπάρχουν επίσης 
μαθητές που έχουν καθορίσει συγκεκριμένες ώρες που οι δολοφόνοι και οι επιτιθέμενοι 
του κόσμου, που χτυπούν ανθρώπους θα λάβουν ανταπόδοση. Έχουν εξαλείψει 
αποτελεσματικά τους κακούς παράγοντες και έχουν περιορίσει τους κακούς ανθρώπους. 
Στην πραγματικότητα, κάθε μαθητής του Ντάφα έχει ικανότητες. Είναι απλώς ότι οι 
ικανότητες δεν εκδηλώνονται στην επιφανειακή διάσταση, έτσι νομίζουν ότι δεν έχουν 
υπερφυσικές ικανότητες. Αλλά άσχετα με το αν μπορούν να εκδηλωθούν στην 
επιφανειακή διάσταση ή όχι, όταν οι Αληθινές Σκέψεις ενός ατόμου εμφανιστούν είναι 
πολύ δυνατές. Επειδή καλλιεργούμαστε σε έναν ορθό Φα, πρέπει να νοιαζόμαστε και να 
σώζουμε τα όντα και τους ανθρώπους του κόσμου που είναι καλοί. Έτσι θα πρέπει να 
ενεργούμε με καλοσύνη σε όλα όσα κάνουμε. Επιπλέον η αφαίρεση των κακών όντων 
που χειραγωγούν τους ανθρώπους για να κάνουν ζημιά στην ανθρωπότητα είναι επίσης 
προστασία της ανθρωπότητας και των αισθανόμενων όντων. Ο Ντάφα διαδίδεται 
ευρέως, σώζοντας όλα τα αισθανόμενα όντα. Παρόλο που αυτά τα κακά όντα που είναι 
εντελώς ανίκανα να διασωθούν δεν μπορούν να σωθούν, ακόμη δεν μπορεί να τους 
επιτραπεί να κάνουν κακό ατελείωτα και έτσι να διώκουν τον Ντάφα και τους μαθητές 
του και τους ανθρώπους του κόσμου. Εξαλείφοντας το κακό είναι, επομένως, να κάνετε 
Επανόρθωση του Φα και είναι επίσης σωτηρία των ανθρώπων του κόσμου και των 
αισθανόμενων όντων. 
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