
Ωριμάστε 
 
 
Έχοντας διαβάσει τα γραπτά από την Ανταλλαγή Εμπειριών του Διαδικτύου των 
μαθητών του Ντάφα της ηπειρωτικής Κίνας, διαπιστώνω ότι κανένα από αυτά δεν έχουν 
γραφτεί τώρα με ανθρώπινες προσκολλήσεις δεν υπάρχει καμία αίσθηση ότι τα γραπτά 
γράφτηκαν για να ολοκληρώσουν κάποιο καθήκον, ούτε, είτε στη μορφή είτε στο 
περιεχόμενο, έχει γίνει χρήση, στερεότυπου, ψεύτικου, κενού ρητορικού στυλ του 
Κόμματος· απούσα είναι η προσκόλληση της αναφοράς των επιτευγμάτων με την 
νοοτροπία του «Εάν δεν το πω στους ανθρώπους, πώς θα ξέρουν»∙ και ως επί το 
πλείστον είναι ελεύθερα από την λογική της κουλτούρας του Κόμματος. Μπορούσα 
επίσης να αισθανθώ σε αυτά μια ωρίμανση στην καλλιέργεια των συγγραφέων. 
 
Η μορφή που παίρνει η καλλιέργεια για τους μαθητές του Ντάφα είναι μία στην οποία 
καλλιεργούνται ανάμεσα στους συνηθισμένους ανθρώπους, και είναι ανάμεσα στους 
συνηθισμένους ανθρώπους που επικυρώνουν τον Φα, σώζουν αισθανόμενα όντα, και 
εργάζονται ενάντια στη δίωξη. Σε αυτό, μια κατάσταση στην οποία καμία μορφή 
καλλιέργειας δεν αφέθηκε από οποιουσδήποτε προκατόχους ως αναφορά, είναι 
επιβεβλημένo στους καλλιεργητές να χαράξουν την δική τους πορεία, και απαιτείται από 
κάθε άτομο να επιβεβαιώσει το μονοπάτι που ο ίδιος έχει κατανοήσει – πρότυπα δεν 
έχουν κανονιστεί να ακολουθηθούν. Το μονοπάτι που κάθε άτομο παίρνει μπορεί να 
είναι ένα παράδειγμα μόνο στους απόγονους. Και δεν υπάρχει [καλλιέργεια] στην θέση 
άλλου – αυτός που καλλιεργείται αποκτά. Κάτω από την έντονη, μοχθηρή πίεση που 
τους επιβλήθηκε· σε ένα μονοπάτι καλλιέργειας με τίποτα για αναφορά∙ ζώντας σε μια 
πολύ υλιστική και πρακτική κοινωνία του ανθρώπου· με την ανθρώπινη ηθική να 
γλιστρά προς τα κάτω γρήγορα· και με αυστηρές απαιτήσεις για την αυτοβελτίωση 
καθορισμένες για τους μαθητές του Ντάφα από τον Μεγάλο Νόμο, τα έχετε παρ’ όλα 
αυτά καταφέρει. Τα γραπτά περιλαμβάνουν συνήθως λογική ανάλυση και 
αποκαλύπτουν τις ανεπάρκειες, και ανταλλάσσουν σκέψεις με σκοπό την επικύρωση του 
Φα, μείωση των απωλειών, βοηθώντας συνασκούμενους να σκέφτονται και να ενεργούν 
ορθά, σκεπτόμενοι τρόπους να βοηθήσουν συνασκούμενους που διώκονται, και 
σώζοντας περισσότερα αισθανόμενα όντα. Έχουν φύγει οι διανθισμένες εκφράσεις που 
στοχεύουν σε αποτελεσματική επίδειξη: τα γραπτά είναι γεμάτα ουσία, και είναι ακριβή, 
καθαρά, και ελεύθερα από ανθρώπινα συναισθήματα. Δεν είναι κάτι που ένα 
συνηθισμένο άτομο θα μπορούσε να γράψει, διότι ο εσωτερικός κόσμος ενός 
καλλιεργητή είναι αγνός και καθαρός. 
 
Αυτό είναι μόνο ένα από τα αισθήματα που είχα από την ανάγνωση των γραπτών που 
μοιράστηκαν από τους μαθητές του Ντάφα της ηπειρωτικής Κίνας. Η γενική εντύπωσή 
μου είναι ότι οι περισσότεροι μαθητές του Ντάφα έχουν ωριμάσει· ο τρόπος με τον 
οποίο καλλιεργούνται έχει ωριμάσει· οι κατανοήσεις που έχουν οι καλλιεργητές για την 
καλλιέργεια έχουν ωριμάσει· και η λογική συμπεριφορά που προέρχεται από την 
προοδευτική μείωση στις ανθρώπινες σκέψεις, επίσης, έχει ωριμάσει. Όταν όλοι οι 
μαθητές του Ντάφα είναι έτσι, το κακό θα εξαλειφθεί ολοκληρωτικά και οι Θεοί και οι 
Φο θα φανερωθούν μεγαλοπρεπώς. 
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