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Όσο πιο κοντά στο τέλος, τόσο πιο επιμελείς πρέπει να είστε 
  
 
Ένα άτομο έχει πολλές δοκιμασίες να υπερνικήσει κατά τη διάρκεια της 
καλλιέργειας, ένας λόγος είναι ότι, από τον καιρό της γέννησης και μετά, ένα 
άτομο διαμορφώνει ασταμάτητα αντιλήψεις κάθε είδους καθώς έρχεται σε μια 
κατανόηση της ανθρώπινης κοινωνίας, και προσκολλήσεις προκύπτουν. Επειδή η 
ανθρώπινη κοινωνία είναι ένα μέρος στο οποίο τα βάσανα πηγαίνουν μαζί με την 
απόλαυση, η ζωή πραγματικά αφθονεί με βάσανα, όσο πλούσιοι και να είστε ή όσο 
υψηλή η θέση σας. Επειδή ο πόνος είναι δύσκολος για τους ανθρώπους, 
προσπαθούν, συνειδητά ή ασυνείδητα, να αποκρούσουν τα βάσανα με ελπίδες να 
ζήσουν μία πιο ευχάριστη ζωή. Και έτσι είναι ότι στην αναζήτηση της ευτυχίας οι 
άνθρωποι διαμορφώνουν αντιλήψεις για το πώς να αποφύγουν τη ζημιά, πώς να 
ζήσουν καλά, πώς να προοδέψουν στην κοινωνία και να επιτύχουν φήμη και 
επιτυχία, πώς να αποκτήσουν περισσότερα για τον εαυτό τους, πώς να φτάσουν 
στην κορυφή, και ούτω καθεξής. Για αυτόν τον λόγο, καθώς αποκτούν οι άνθρωποι 
εμπειρίες διαμορφώνουν αντιλήψεις για τη ζωή∙ και εκείνες οι εμπειρίες, στη 
συνέχεια, ενισχύουν αυτές τις αντιλήψεις καθώς οι άνθρωποι ζουν τις ζωές τους. 
 
Αλλά στην πραγματικότητα, αυτά που η ανθρώπινη κοινωνία κατανοεί ως 
αλήθειες είναι, από την προοπτική του Κόσμου, αντίστροφα της αλήθειας∙ όταν οι 
άνθρωποι περνούν από δυσκολία και υποφέρουν είναι έτσι ώστε να μπορούν να 
ξεπληρώσουν κάρμα και με αυτόν τον τρόπο να έχουν ευτυχία στο μέλλον. Ένας 
καλλιεργητής πρέπει έτσι να καλλιεργηθεί με σωστές και ορθές αλήθειες. 
Περνώντας από δυσκολίες και βάσανα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αφαιρεθεί 
το κάρμα, να καθαριστεί από την αμαρτία, να εξαγνιστεί το σώμα, να ανυψωθεί το 
επίπεδο της σκέψης σας, και να ανεβείτε επίπεδο είναι ένα εξαιρετικά καλό 
πράγμα. Αυτό είναι μια σωστή και ορθή αλήθεια του Φα. Αλλά καθώς η 
καλλιέργεια βιώνεται, όταν τα βάσανα έχουν επίπτωση πάνω σας και χτυπούν το 
βαθύτερο μέρος του εαυτού σας - και ειδικά όταν τραντάζουν τις άκαμπτες 
αντιλήψεις που έχετε - η δοκιμασία είναι πραγματικά δύσκολη να περαστεί. 
Μπορεί ακόμη και να είναι στο σημείο όπου γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι 
δοκιμασία αλλά ακόμα δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε τις προσκολλήσεις σας. 
Επιπλέον, οι μαθητές του Ντάφα καλλιεργούνται σε αυτόν τον «πραγματικό» 
κόσμο που ξεχειλίζει από πειρασμό, έτσι γίνεται ακόμα πιο δύσκολο - και ακόμα 
πιο σημαντικό - να αλλάξουν εκείνες τις αντιλήψεις. Γι' αυτό συχνά σας λέω να 
μελετάτε τον Φα πολύ καθώς καλλιεργείστε και γιατί περιοδικά δημοσιεύω άρθρα 
που προορίζονται να επισημάνουν κοινά προβλήματα, διορθώνοντας συνεχώς την 
κατεύθυνση των πραγμάτων. Ακόμα και τότε, νέα προβλήματα προκύπτουν κατά 
διαστήματα στο μονοπάτι της καλλιέργειάς σας. Όσο για το πώς είναι τα 
πράγματα τώρα, κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα του Κόσμου και της 
επικύρωσης του Φα των μαθητών του Ντάφα, γιγαντιαίες αλλαγές έχουν 
επηρεαστεί στις περιστάσεις της δίωξης που προέκυψαν στο μονοπάτι της 
καλλιέργειας των μαθητών του Ντάφα. Το περιβάλλον καλλιέργειας και οι 
αντιλήψεις που έχουν οι άνθρωποι και τα δύο υποβάλλονται σε αλλαγές σε ένα 
θεμελιώδες επίπεδο. Αυτό το φαινόμενο δείχνει ότι η Επανόρθωση του Φα και η 
καλλιέργεια των μαθητών του Ντάφα είναι στις τελικές φάσεις τους. Και όμως 



2 
 

ένας μικρός αριθμός μαθητών - βετεράνοι μαθητές, ακόμα - έχουν σε 
διαφορετικούς βαθμούς εκθέσει μια κατάσταση απελπισίας και χαλάρωσαν στην 
απόφασή τους να είναι επιμελείς. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι 
προσκόλληση στη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα, ή προκαλείται από 
παρέμβαση από τις λανθασμένες, επίκτητες αντιλήψεις, που οδηγεί στα κενά τους 
που χρησιμοποιούνται από τους παρεμβαίνοντες παράγοντες που οι παλαιές 
δυνάμεις άφησαν πίσω νωρίς στην επιφάνεια της ανθρώπινης διάστασης, των 
κακών φασμάτων, ή των σάπιων δαιμόνων - πράγματα που έχουν μεγεθυνθεί και 
έχουν δυναμώσει εκείνες τις προσκολλήσεις και ανθρώπινες αντιλήψεις - οι οποίες 
όλες έχουν επιφέρει αυτή την απελπιστική κατάσταση. 
 
Πραγματικά, εάν το σκεφτείτε, οι καλλιεργητές του παρελθόντος δεν τολμούσαν 
να χαλαρώσουν ούτε για ένα δευτερόλεπτο, και αυτό ήταν τότε που χρειάζονταν 
μια ολόκληρη ζωή για να ολοκληρώσουν το ταξίδι. Έτσι πώς μπορούν οι μαθητές 
του Ντάφα - που πρόκειται να επιτύχουν τη θέση επίτευξης μιας ύπαρξης που 
σώζεται από τον Ντάφα και που έχουν τον πιο κατάλληλο τρόπο καλλιέργειας - να 
μην είναι ακόμα πιο επιμελείς όταν τους δίνεται αυτή η λαμπρότερη τιμή της 
καλλιέργειας της επικύρωσης του Φα σε μια σύντομη περίοδο καλλιέργειας που 
περνά εν ριπή οφθαλμού; Ήδη ξέρετε ότι η μορφή της καλλιέργειας ενός μαθητή 
του Ντάφα σας έχει να καλλιεργηθείτε εδώ, στον κόσμο, μεταξύ των 
συνηθισμένων ανθρώπων, και ότι η καλλιέργεια στοχεύει άμεσα στο μυαλό 
κάποιου. Όλες οι ανθρώπινες προσκολλήσεις και αντιλήψεις που παρεμβαίνουν με 
την επικύρωση του Φα και τη σωτηρία των αισθανόμενων όντων πρέπει να 
αφαιρεθούν. Για τους καλλιεργητές που ταξιδεύουν ένα θείο μονοπάτι, είναι 
πραγματικά τόσο δύσκολο να εγκαταλείψετε εκείνες τις προσκολλήσεις που 
προκύπτουν από την ανθρώπινη σκέψη και να αλλάξετε εκείνες τις αντιλήψεις; 
Εάν ένας καλλιεργητής δεν θέλει να εγκαταλείψει ούτε εκείνα τα πράγματα, τότε, 
πώς θα δείξει ότι είναι καλλιεργητής; Φυσικά, οι περισσότεροι μαθητές που είναι 
σε αυτή τη κατάσταση είναι έτσι επειδή, στην αρχή, δεν συνειδητοποίησαν ότι 
είχαν ανεπαίσθητες προσκολλήσεις ή είχαν παρέμβαση από τις ίδιες τους τις 
αντιλήψεις, και έτσι το κακό έχει εκμεταλλευτεί αυτό το κενό και έχει μεγεθύνει 
εκείνους τους παράγοντες. Ξέρω ότι αφότου γίνετε σαφείς σε αυτό θα προφθάσετε 
γρήγορα, αλλά πρέπει να πάρετε λιγότερες λοξοδρομήσεις σε αυτό το πιο 
θαυμάσιο, θείο μονοπάτι∙ να μην αφήσετε λόγο για μετάνοια στο μέλλον σας∙ και 
να μην πέσετε τόσο πίσω από την άποψη των επιπέδων. Αυτή είναι η ελπίδα μου, 
η ελπίδα σας, και η ελπίδα των όντων που βασίζονται πάνω σας. 
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