
Ορθές σκέψεις 
 
 
Η αποστολή ορθών σκέψεων από τους μαθητές του Ντάφα σε αυτή την ειδική ιστορική 
περίοδο με σκοπό να μειώσει την εκδίωξη του Ντάφα από τα μοχθηρά όντα, των μαθητών 
του Ντάφα και των ανθρώπων του κόσμου έχει διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. 
Ένας μεγάλος αριθμός κακών όντων έχει καθαριστεί εγκαίρως προτού φτάσει η δύναμη 
της επανόρθωσης του Φα και αυτό έχει μειώσει πολλές πιθανές απώλειες. Όμως τα 
μοχθηρά όντα έχουν ήδη δει ότι είναι καταδικασμένα και δρουν όλο και πιο τρελά. Οι 
μαθητές του Ντάφα είναι τώρα η μοναδική ελπίδα σωτηρίας των αισθανόμενων όντων. 
Έτσι για να κάνετε πιο αποτελεσματικά την επανόρθωση του Φα, ενώ διευκρινίζετε τα 
γεγονότα θα πρέπει να παίρνετε την αποστολή ορθών σκέψεων πολύ σοβαρά και εγκαίρως 
να καθαρίζετε το κακό και τα δικά σας προβλήματα έτσι ώστε να μην σας εκμεταλλεύεται 
το κακό. Προς το παρόν υπάρχουν ακόμα μερικοί μαθητές που ακόμα δεν έχουν 
κατανοήσει τα απαραίτητα της αποστολής ορθών σκέψεων. Κάποιοι μαθητές είναι 
ακριβώς στην ίδια κατάσταση όπως όταν κάνουν διαλογισμό – ακόμα και όταν απλά 
κάνουν διαλογισμό ορισμένοι μαθητές είναι μισοκοιμισμένοι, είναι σε μια κατάσταση που 
το μυαλό τους δεν είναι αρκετά συνειδητό ή είναι σε μια κατάσταση στην οποία 
παρεμβάλλονται πολύ από περιπλανώμενες σκέψεις – έτσι δεν μπορούν να πετύχουν ένα 
πολύ καλό αποτέλεσμα. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι μαθητές οι οποίοι όταν στέλνουν 
ορθές σκέψεις στοχεύουν ειδικά στον νου τους ένα ή λίγα κακά στοιχεία και αυτό 
αποτρέπει το γκονγκ και τις θεϊκές δυνάμεις που στέλνουν να έχουν την μέγιστη απόδοση. 
Φυσικά αν είναι ιδιαίτερες οι περιστάσεις και στοχεύετε σε ένα μοχθηρό ον ή σε λίγα 
μοχθηρά όντα καθώς στέλνετε ορθές σκέψεις, είτε μόνοι σας είτε όλοι μαζί, τότε αυτό είναι 
κάτι που πρέπει να κάνετε και η συγκεντρωμένη ενέργεια είναι φοβερή. Αλλά όταν 
κανονικά στέλνετε ορθές σκέψεις μαζί σε καθημερινή βάση θα πρέπει να κυνηγάτε το κακό 
σε μεγάλη κλίμακα. Δεν θα πρέπει να στοχεύετε ένα ή λίγα μοχθηρά όντα κάθε μέρα, κάθε 
ώρα. 
 
Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να το κάνετε 1) Θα πρέπει να εστιάζετε την προσοχή σας και 
την προσπάθεια σας, το μυαλό σας θα πρέπει να είναι απολύτως καθαρό και λογικό, η 
δύναμη των σκέψεων σας χρειάζεται να είναι εστιασμένη και δυνατή, με ένα αέρα 
υπεροχής και που να καταστρέφει όλο το κακό στον Κόσμο. 2) Οι μαθητές που για την ώρα 
δεν είναι ικανοί να δουν άλλες διαστάσεις μπορούν να εστιάσουν δυνατές σκέψεις 
λέγοντας την λέξη Μίε αφού τελειώσουν να λένε τον τύπο(ους). Η λέξη Μίε πρέπει να είναι 
τόσο δυνατή που να είναι τόσο μεγάλη όσο το κοσμικό σώμα, περιλαμβάνοντας τα πάντα 
και μην παραλείποντας τίποτα σε κάθε διάσταση. 3) Εκείνοι οι μαθητές που μπορούν να 
δουν κακά όντα σε άλλες διαστάσεις μπορούν να χειριστούν τα πράγματα σύμφωνα με τις 
καταστάσεις που γνωρίζουν. Οι ορθές τους σκέψεις χρειάζεται να είναι τόσο δυνατές και 
θα πρέπει να χρησιμοποιούν πλήρως την σοφία τους. Μία ορθή σκέψη από μόνη της 
καθυποτάσσει εκατό κακά. 4) Το να κλείνετε ή το να μην κλείνετε τα μάτια σας και τα δύο 
έχουν το ίδιο αποτέλεσμα όταν στέλνετε ορθές σκέψεις. Αν κρατήσετε τα μάτια σας 
ανοιχτά θα πρέπει να φτάσετε σε μια κατάσταση όπου δεν θα δίνετε σημασία σε οτιδήποτε 
βλέπετε στην διάσταση των κοινών ανθρώπων. 
 
Όταν στέλνετε ορθές σκέψεις, ασχέτως από το πόσο έντονα γίνονται τα πράγματα, η 
επιφάνεια θα πρέπει να είναι γαλήνια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν είστε στον τόπο 
εργασίας σας ή σε κάποια άλλη συγκεκριμένη τοποθεσία δεν χρειάζεται να ορθώσετε την 
παλάμη σας και τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια. Όσο διατηρείτε τις ορθές σας σκέψεις 
δυνατές και εστιάσετε τον νου σας μπορείτε να πετύχετε τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά υπό 
κανονικές συνθήκες θα πρέπει να κρατάτε την παλάμη σας ορθή ή να κάνετε τη χειρονομία 
του λωτού. 



 
Για να μειώσετε τις απώλειες και για να σώσετε αισθανόμενα όντα βάλτε τις ισχυρές ορθές 
σκέψεις των μαθητών του Ντάφα σε πλήρη χρήση! Δείξτε την Θεϊκή Αρετή σας! 
 
Λι Χονγκτζί 
13 Οκτωβρίου 2002 
 
 
1. Αυτή είναι η τελευταία λέξη σε έναν από τους τύπους και σημαίνει «καθαρίστηκε», 

«εξαλείφτηκε», «εξαγνίστηκε», κτλ. Προφέρεται Μίε 
 
http://www.falundafa.org/book/eng/articles/20021013A.html 
 

http://www.falundafa.org/book/eng/articles/20021013A.html

