
Η επίδραση των Ορθών Σκέψεων 
 
 
Ο νέος Κόσμος είναι ασύγκριτα εκπληκτικός και απείρως τεράστιος εν μέσω της 
Επανόρθωσης του Φα, επειδή ολόκληρο το κολοσσιαίο στερέωμα είναι κατασκευασμένο 
από δεκάδες εκατομμύρια ασύγκριτα ογκώδη Κοσμικά συστήματα και η μεγαλύτερη 
πλειονότητα των τεράστιων Κοσμικών συστημάτων που έχουν επανορθωθεί από τον Φα 
έχουν ήδη εισέλθει στην νέα ιστορία. Προς το παρόν, τα μέρη που το κακό μπορεί να 
κάνει άσχημα πράγματα, ωστόσο, είναι μέρη που δεν τα έχει φτάσει η τεράστια δύναμη-
αλλαγής της Επανόρθωσης του Φα. Αυτά είναι ακριβώς τα μέρη στα οποία οι ορθές 
σκέψεις των ασκούμενων του Ντάφα έχουν αποτέλεσμα, παρόλο που η κατάσταση των 
πραγμάτων σε εκείνα τα μέρη είναι εξαιρετικά περίπλοκη και εκφυλισμένη. 
 
Πριν την Επανόρθωση του Φα, οι παλαιές δυνάμεις στρίμωξαν το κατώτερου επιπέδου 
τμήμα από καθένα από αυτά τα δεκάδες εκατομμύρια μακρινά Κοσμικά συστήματα 
μέσα στα Τρία Βασίλεια του κεντρικού Κοσμικού συστήματος που βρισκόμαστε εμείς. 
Φαινομενικά, αυτό έγινε για να αποτραπεί το να μείνουν έξω από την Επανόρθωση του 
Φα και έγινε για να δείξουν ότι πήραν μέρος στην Επανόρθωση του Φα, ενώ στην 
πραγματικότητα χρησιμοποιούσαν την Επανόρθωση του Φα για να εκπληρώσουν τους 
δικούς τους εγωιστικούς σκοπούς. Επειδή τα μέρη στα υψηλότερα επίπεδα των 
Κοσμικών κολοσσιαίων στερεωμάτων καθαρίζονταν, καταστρέφονταν ή εξομοιώνονταν 
εξαιρετικά γοργά από την τεράστια δύναμη της Επανόρθωσης του Φα, κάθε λεπτό 
αμέτρητα τεράστια σύμπαντα καθαρίζονται από τη δύναμη της Επανόρθωσης του Φα 
και ταυτόχρονα γρήγορα επανορθώνονται από τον Φα. Ωστόσο, αυτά τα αμέτρητα 
σύμπαντα συνθέτουν Κοσμικά σώματα και αμέτρητα γιγαντιαία Κοσμικά σώματα 
συνθέτουν Κοσμικά συστήματα, έτσι, επειδή τα χαμηλότερα επίπεδα που είναι 
συνδεδεμένα με αυτά τα Κοσμικά συστήματα πιέζονται στα δικά μας Τρία Βασίλεια, 
παρόλο που οι διαστάσεις τους συρρικνώθηκαν όταν αυτά στοιβάχτηκαν μέσα, ο χρόνος 
και η δομή μέσα τους δεν άλλαξαν. Για αυτό όταν ένα ολόκληρο τεράστιο σύστημα, που 
είναι απαρτισμένο από αμέτρητα σύμπαντα και αμέτρητα Κοσμικά σώματα, έχει 
πλήρως επανορθωθεί από τον Φα εκεί πάνω, μόνο ένα από τα κομμάτια που έχουν 
σχηματιστεί από τα τμήματα που έχουν πιεστεί μέσα στα δικά μας Τρία Βασίλεια μπορεί 
να εξαλειφθεί. Αλλά η ταχύτητα της Επανόρθωσης του Φα είναι εξαιρετικά γρήγορη, 
γοργά διαπερνώντας το ένα στρώμα μετά το άλλο. Επειδή το Κοσμικό κολοσσιαίο 
στερέωμα είναι εξαιρετικά γιγάντιο, άσχετα με το πόσο γρήγορα αυτό γίνεται ή το πόσο 
υπερβαίνει τα όρια όλων των χρόνων και των διαστάσεων, και πάλι απαιτεί μια 
διαδικασία. Είναι ήδη όσο πιο γρήγορη γίνεται, με εξαίρεση την ανατίναξη πραγμάτων 
και την αναδόμησή τους, στην οποία περίπτωση δεν θα ήταν αναγκαία η Επανόρθωση 
του Φα. Έτσι αυτά τα αμέτρητα ξένα συστήματα σχημάτισαν δεκάδες εκατομμύρια 
κομμάτια διαστάσεων στα Τρία Βασίλεια, τα οποία έγιναν διαφορετικοί τομείς δύναμης, 
κρύβοντας έτσι πολλά κακά όντα. Μερικά όντα και πράγματα έχουν ακόμα τεμαχιστεί 
σε πολλά στρώματα, σχεδόν με σωματίδια του κάθε στρώματος να είναι κατατμημένα σε 
κάθε ξεχωριστό στρώμα. Εξ’ αρχής τα Τρία Βασίλεια είχαν αμέτρητες διαστάσεις. Τώρα 
δεκάδες εκατομμύρια αμέτρητων διαστάσεων σαν αυτές έχουν προστεθεί. Αυτό έχει 
κάνει την Επανόρθωση του Φα πιο δύσκολη και την κατάσταση πιο περίπλοκη. Μερικές 
φορές τα κακά όντα καθαρά εξαλείφονταν όταν οι μαθητές του Ντάφα έστελναν ορθές 
σκέψεις αλλά τότε και πάλι τα έβρισκε κανείς να υπάρχουν σε κάποιο (άλλο) από τα 
κομμάτια και αυτά συνέχιζαν να κάνουν άσχημα πράγματα. Έτσι, αυτός είναι ο λόγος 



που ορισμένα όντα μπορούν να εξαλειφθούν με μια προσπάθεια όταν οι μαθητές του 
Ντάφα στέλνουν ορθές σκέψεις, ενώ κάποια άλλα δεν μπορούν να εξαλειφθούν εύκολα 
με τη μία και απαιτούνται αρκετές φορές για να εξαλειφθούν. Αυτή είναι η περίπτωση 
για εκείνους τους κακόβουλους επικεφαλής στην Κίνα. Αλλά άσχετα με το πόσο δύσκολο 
είναι, πρέπει σταθερά να εξαλείψετε το κακό με ορθές σκέψεις, γιατί ενώ εξαλείφουν το 
κακό, οι μαθητές του Ντάφα εγκαθιδρύουν τη μεγαλειώδη ισχυρή αρετή τους στην 
Επανόρθωση του Φα. Το αποτέλεσμα που έχετε στην εξάλειψη του κακού με ορθές 
σκέψεις είναι πραγματικά σημαντικό. Ένας μεγάλος αριθμός κακών όντων έχουν 
εξαλειφθεί και μερικά έχουν εν μέρει καταστραφεί. Αυτό τα έχει αδειάσει από ζωή, έχει 
εξαλείψει το κακό σε πολλές διαστάσεις που ακόμα η Επανόρθωση του Φα δεν έχει 
φτάσει και είχε το αποτέλεσμα του να εξαλείψει και να τρομάξει τους κακούς 
ανθρώπους. Άσχετα με το πόσο περίπλοκες είναι οι διαστάσεις ή το πόσο αχαλίνωτο 
είναι το κακό, αυτά είναι μόνο εκδηλώσεις πριν την άφιξη της ασύγκριτα ογκώδους 
δύναμης της Επανόρθωσης του Φα. Όταν η δύναμη της Επανόρθωσης του Φα φτάσει, 
όλα θα τελειώσουν σε μια στιγμή. 
 
Έχω ζητήσει από τους μαθητές να στέλνουν ορθές σκέψεις επειδή αυτά τα έτσι 
αποκαλούμενα κακά όντα στην ουσία δεν είναι τίποτα. Ωστόσο επειδή οι παλαιές 
δυνάμεις έχουν εκμεταλλευτεί το έλεος των μαθητών του Ντάφα, τα κακά όντα που 
προστατεύονται από τις παλαιές δυνάμεις εσκεμμένα τους εδίωκαν, έτσι αυτό που οι 
μαθητές του Ντάφα υπομένουν δεν είναι πλέον μόνο το κάρμα τους αλλά κάτι που δεν 
θα έπρεπε να υπομένουν κάτω από τη δίωξη των κακών όντων. Ωστόσο αυτά τα κακά 
όντα είναι εξαιρετικά ελεεινά και βρώμικα και δεν είναι άξια να παίξουν κάποιον ρόλο 
στην Επανόρθωση του Φα. Προκειμένου να περιοριστεί η δίωξη του Ντάφα και των 
μαθητών του Ντάφα, ζήτησα από τους μαθητές να στέλνουν ορθές σκέψεις για να 
καθαρίζουν την ζημιά που εσκεμμένα αυτά τα όντα προκαλούν στην Επανόρθωση του 
Φα, περιορίζοντας έτσι αυτό που οι μαθητές του Ντάφα δεν θα έπρεπε να υπομένουν 
κατά την διάρκεια της δίωξης και, ταυτόχρονα, σώζοντας όλα τα αισθανόμενα όντα και 
ολοκληρώνοντας τους παράδεισους των μαθητών του Ντάφα. 
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