
Βαδίστε ευθεία το μονοπάτι σας 
  
 

Η Επανόρθωση του Φα σημαίνει επανόρθωση του προηγούμενου Φα του Κόσμου 
–που δεν είναι πια ορθός– και περιλαμβάνει [την επανόρθωση] όλων τα ζωντανών 
όντων, υψηλού επιπέδου καθώς επίσης και χαμηλού, που βρίσκονται στον Κόσμο. 
Φυσικά, αυτό περιλαμβάνει επίσης τον Φα που έχουν αφήσει στα διαφορετικά 
επίπεδα, μεταξύ των οποίων είναι ο Φα που έχουν μεταφέρει στα ανθρώπινα όντα 
να καθοδηγήσουν την καλλιέργεια του ανθρώπου. Οι μαθητές του Ντάφα της 
περιόδου της Επανόρθωσης του Φα πρόκειται να πάρουν την επικύρωση του Τζεν-
Σαν-Ρεν και την επίτευξη του Ντάφα του νέου Κόσμου ως θεμελιώδεις, έτσι πώς 
μπορούν να διαδώσουν και να επικυρώσουν πράγματα που δεν είναι μέρος του 
Τζεν-Σαν-Ρεν ή του Νέου Κόσμου; Μην αφήστε την επιδίωξη κάποιου ιδιαίτερου 
στόχου να σας κάνει να αγνοήσετε την έννοια της ύπαρξης ενός μαθητή του 
Ντάφα. Στην πραγματικότητα, το να κάνει πρόοδο κάποιος στην καλλιέργειά του 
είναι ένα μέρος της διαδικασίας της σωτηρίας όντων. Η σωτηρία των όντων, η 
βελτίωση του εαυτού σας, και η αντίσταση στη δίωξη είναι όλες πράξεις που 
επικυρώνουν τον Φα, μόνο βαδίζοντας ευθεία το μονοπάτι σας ισοδυναμεί με την 
επικύρωση του Φα. Επίσης, μην χρησιμοποιήστε τα κακά πράγματα που 
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της δίωξης ως δικαιολογία για να μην επικυρώνετε 
τον Φα ή να μην κάνετε καλή επικύρωση, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι η κακή 
δίωξη που κανονίστηκε από τις παλαιές δυνάμεις έγινε για να σας δοκιμάσει. 
Ακόμα κι αν δεν αναγνωρίζουμε την ύπαρξη ή τους κανονισμούς των παλαιών 
δυνάμεων, έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει. Εσείς παίζετε το κύριο ρόλο σε 
αυτήν την περίοδο της ιστορίας, και η ύπαρξη των πάντων αυτή τη στιγμή, είτε 
είναι κακοί ή ορθοί Θεοί, έχει να κάνει μ’ εσάς. Το να περπατάτε ευθεία το 
μονοπάτι σας είναι το σημαντικότερο. Στον τελικό χρόνο, οι παράγοντες του κακού 
θα ελαττωθούν, οι περιστάσεις θα διευκολυνθούν, και η παγκόσμια κατάσταση 
των πραγμάτων θα αλλάξει, αλλά ποτέ δεν θα αλλάξει το μονοπάτι που πρόκειται 
να περπατήσετε ευθεία. 
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