
Κατά την Επανόρθωση του Φα οι σκέψεις σας πρέπει να 
είναι ορθές, όχι ανθρώπινες 

 
Προς τους μαθητές μου του Ντάφα που έχουν ισχυρές ανθρώπινες σκέψεις: η 
πορεία στην οποία σας οδηγώ κατευθύνεται προς την θέωση, όμως ακόμα 
κάποιοι μαθητές προσκολλούνται επίμονα στις ανθρώπινες αντιλήψεις. 
Προηγουμένως, στην προσωπική καλλιέργεια πάντα κοιτούσατε τα οφέλη του 
Ντάφα ως οφέλη για την ανθρώπινη κοινωνία· κατά την δοκιμασία, έχετε 
θεωρήσει την δίωξη των μαθητών του Ντάφα από τα κακά όντα σε αυτόν τον 
Κόσμο, τα οποία χρησιμοποιούν κακούς ανθρώπους, ως ανθρώπινες πράξεις· 
και όταν σχεδόν τίποτα από το κακό δεν παραμένει στην Επανόρθωση του Φα 
καθώς οι μαθητές του Ντάφα επικυρώνουν τον Φα με ορθές σκέψεις και 
καθαρίζουν το κακό, καθώς οι άνθρωποι του κόσμου αρχίζουν να βλέπουν 
καθαρά τα πράγματα, εναποθέτετε τις ελπίδες σας για το τέλος της δίωξης σε 
κοινούς ανθρώπους. 

Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο Κόσμος είναι στην πορεία της Επανόρθωσης 
του Φα. [Αυτό που λαμβάνει χώρα] στον ανθρώπινο κόσμο είναι μονάχα πως 
τα χαμηλού επιπέδου όντα δρουν όταν γιγαντιαία Κοσμικά σώματα 
επηρεάζονται από την Επανόρθωση του Φα. Τι θα μπορούσαν, έστω και στο 
παραμικρό, να κάνουν οι άνθρωποι στους θεούς; Εάν δεν υπήρχαν εξωτερικοί 
παράγοντες , θα τολμούσαν τα ανθρώπινα όντα να κάνουν τίποτα στους 
θεούς; Το πώς η ανθρώπινη κοινωνία εξελίσσεται δεν είναι παρά το 
αποτέλεσμα του ελέγχου των πραγμάτων από όντα υψηλού επιπέδου. Όταν 
συγκρίνεστε με τους μαθητές του Ντάφα οι οποίοι έχουν δυνατές ορθές 
σκέψεις και τα έχουν πάει καλά, [πρέπει να σας ρωτήσω,] πράγματι δεν 
μπορείτε να υψώσετε την ύστατη κατανόησή σας του Ντάφα πέραν αυτού του 
ανθρώπινου επιπέδου; Για ποιο πράγμα καλλιεργείστε πραγματικά τότε; Για 
να επιτύχετε κάτι για την ανθρώπινη κοινωνία; Για να επιτύχετε κάτι για την 
Κίνα; Για να επιτύχετε κάτι για το μέρος των μαθητών του Ντάφα που είναι 
στον ανθρώπινο κόσμο; Ή ώστε απλά να έχετε τον κόσμο να απονείμει 
δικαιοσύνη τους μαθητές του Ντάφα στον ανθρώπινο κόσμο; Μετέδωσα τον 
Φα σε εσάς για να επιτύχετε κάτι στην ανθρώπινη κοινωνία; Αυτό που κάνω 
είναι να σας οδηγώ προς την θέωση μέσα από την καλλιέργεια, να 
καθοδηγήσω την κατανόηση σας, βήμα βήμα, πέρα από την ανθρώπινη 
υπόσταση και από τα ανθρώπινα, και ο στόχος είναι να σας καθοδηγήσω στην 
Ολοκλήρωση και την εξύψωση της ύπαρξης σας. 

Ξεπεράστε το! Εάν αυτή, η πιο μοχθηρή δοκιμασία που υπήρξε ποτέ, δεν 
μπορεί να σας ξυπνήσει, τότε όταν ο Φα θα επανορθώνει τον ανθρώπινο 
κόσμο θα είστε σε θέση μόνο να παρακολουθείτε – να παρακολουθείτε με 
έκπληξη και απογοήτευση, με τρόμο και θρήνους απελπισίας για την κακή σας 
επίδοση – την υπέροχη όψη της Ολοκλήρωσης εκείνων των μαθητών του 
Ντάφα που έχουν πραγματικά καλλιεργηθεί. Είναι η περίπτωση που ό,τι 
σπέρνετε αυτό θερίζετε. Δεν θέλω να αφήσω πίσω ούτε έναν και μοναδικό 
μαθητή του Ντάφα, αλλά θα πρέπει να βελτιώσετε τον εαυτό σας μέσα από 
πραγματική μελέτη του Φα και καλλιέργεια! Με την επικύρωση του Φα, θα 
πρέπει να σώσετε τους ανθρώπους του κόσμου και να κάνετε καλά τα τρία 
πράγματα τα οποία οι μαθητές του Ντάφα πρέπει να κάνουν. Να είστε 



επιμελείς! Πετάξτε τις ανθρώπινες προσκολλήσεις σας. Η θέωση δεν είναι 
μακριά. 
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