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Να είστε άγρυπνοι 
 
 
Η καλλιέργεια είναι για την αφαίρεση της ανθρώπινης σκέψης και των 
προσκολλήσεων. Μερικοί ασκούμενοι ακολουθούν την ανθρώπινη σκέψη 
καθώς επικυρώνουν τον Φα, και στη διαδικασία ικανοποιούν μια επιθυμία του 
να κάνουν ό,τι απολαμβάνουν. Όταν οι ιδέες τους δεν υιοθετούνται ή όταν 
επισημαίνονται τα ελαττώματα τους, αγανακτούν και δεν έχουν ακόμη και 
κανέναν ενδοιασμό να κάνουν λάθος πράγματα, και αποκαλύπτουν πάρα 
πολύ ότι μόνο με την πρόκληση αναστάτωσης μπορούν αυτοί να ξεθυμάνουν 
την έχθρα τους. Όλο αυτό πηγαίνει άμεσα ενάντια στην απαίτησή μου ότι οι 
μαθητές του Ντάφα να συνεργάζονται καλά ο ένας με τον άλλον, να 
επικυρώνουν τον Φα, και να σώζουν τα αισθανόμενα όντα. Όταν εκείνα τα 
είδη των προσκολλήσεων των γεννημένων από την ανθρώπινη σκέψη σας 
οδηγούν να ευθυγραμμιστείτε με την αντίθετη πλευρά στις ενέργειές σας ή σε 
κάποιο ιδιαίτερο θέμα, είναι αυτή συμπεριφορά ενός μαθητή του Ντάφα; Δεν 
είναι αυτό που κάνει ακριβώς αυτό που θέλει το κακό; Εάν τα κακά πράγματα 
που έχετε κάνει έχουν προκαλέσει τα αισθανόμενα όντα ή τους ασκούμενους 
που δεν έχουν μελετήσει τον Φα βαθειά για να είναι εκτός σωτηρίας ή να 
χάσουν την ευκαιρία τους, όταν φτάσει η ημέρα της μεγάλης Ολοκλήρωσης 
των μαθητών του Ντάφα, πώς θα μπορούσατε να μην κριθείτε υπεύθυνος και 
να μην υποστείτε τις συνέπειες; Θα μπορούσατε να επιτύχετε ακόμα την 
Ολοκλήρωση σε εκείνη την περίπτωση; Εάν δεν μπορείτε να επιτύχετε την 
Ολοκλήρωση, τότε τι καλλιεργείτε; Πάντα έχω πει ότι αυτός ο Κόσμος έχει μια 
αρχή: οποιαδήποτε ύπαρξη - όποιος μπορεί να είναι -, πρέπει να 
αντιμετωπίσει τις συνέπειες και να αποζημιώσει για οποιεσδήποτε 
προκαλούμενες απώλειες. Αυτό ισχύει ειδικά στην περίοδο της Επανόρθωσης 
του Φα. Έχω συλλογιστεί από καιρό, «τι θα κάνω με σας τους μαθητές που δεν 
είστε ακόμα λογικοί σε αυτό το σημείο;» Μπορώ να σας βοηθήσω να 
αποβάλετε πολύ κάρμα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσετε από μόνος σας αυτό 
που πρόκειται να αντιμετωπίσετε, και ούτε ο Δάσκαλος ούτε οποιοσδήποτε 
άλλος μπορεί να το κάνει έτσι εξ ονόματός σας. Πρέπει, οι ίδιοι, να περάσετε 
τις προσκολλήσεις που πρόκειται να αφαιρεθούν και τις δοκιμασίες που 
πρέπει να περαστούν. 
 
Το διαδικτυακό συμβούλιο συζήτησης Τσινγκσίν που οι μαθητές του Ντάφα 
συνήθιζαν να λειτουργούν εκμεταλλεύτηκε συχνά από τους χαοτικούς 
δαίμονες που είναι ειδικοί πράκτορες, και όταν προστέθηκαν στο μίγμα 
ορισμένοι ασκούμενοι με προσκολλήσεις, το συμβούλιο μετατράπηκε σε ένα 
τόπο δημοσίας συζήτησης (φόρουμ) για αυτούς. Αφότου σταμάτησε ο 
πίνακας, που δεν είχε θετική επίδραση, μερικοί ασκούμενοι πήγαν 
πραγματικά να βρουν κάποιο άλλο απευθείας σύνδεσης τόπο δημοσίας 
συζήτησης (φόρουμ). Είστε πραγματικά τόσο προσκολλημένοι να το κάνετε 
αυτό; Πραγματικά δεν καταλαβαίνετε ότι ήταν ένας δαίμονας που ήρθε 
χτυπώντας την πόρτα σας, χάρη στις ανθρώπινες προσκολλήσεις σας; Όταν 
αυτός ο χαοτικός δαίμονας ειδικός πράκτορας που ονομάστηκε «Τανγκ Τσι» 
βρήκε κενά για να εκμεταλλευτεί και ξέφυγε έτσι από τον έλεγχο διαδικτυακά, 
δεν ήταν ότι απλώς επειδή είδε τις ανθρώπινες προσκολλήσεις σας; Έχει 
τολμήσει να είναι τόσο αδιάντροπος επειδή οι ασκούμενοι που στερούνται 
ορθών σκέψεων του έδωσαν ένα τόπο δημοσίας συζήτησης (φόρουμ); 
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Υπάρχουν μερικοί που πήγαν ακόμη πιο πέρα, θεωρώντας τον ως ο «δεύτερος 
δάσκαλος.» Θα μπορούσε κάποιος που σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο να είναι 
ακόμα μαθητής μου; Η κόρη μου ήταν πάντα στο πλευρό μου, όμως όταν 
εκείνος ο σάπιος δαίμονας ειδικός πράκτορας Τανγκ Τσι επινόησε ψέματα για 
αυτήν, μερικοί άνθρωποι τα πίστεψαν - ακόμη και στο σημείο ότι έχασαν την 
αίσθηση λογικής τους και επανέλαβαν εκείνα τα ψέματα, αρνούμενοι εντελώς 
να ακούσουν όταν άλλοι μαθητές του Ντάφα τους επισήμαναν το πρόβλημα. 
Και υπάρχουν εκείνοι που πήγαν ακόμη παραπέρα, κυκλοφορώντας ευρέως 
τα διαστρεβλωμένα λόγια και ψέματα αυτού του σάπιου δαίμονα ειδικού 
πράκτορα, οδηγώντας μερικούς μαθητές που δεν είχαν μελετήσει τον Φα 
βαθειά και μερικούς νέους ασκούμενους να παρεκκλίνουν. Εάν, όταν τέτοιοι 
άνθρωποι τελικά πράγματι καταλήγουν να παρεκκλίνουν, χάνουν την 
ευκαιρία τους να σωθούν και έτσι να αντιμετωπίζουν την προοπτική να 
ξεριζωθούν στο μέλλον, πώς θα μπορέσετε να πληρώσετε εσείς για αυτό που 
έχετε κάνει; Και αυτό δεν είναι όλο, η ευθύνη που πρέπει να αντέξετε έχοντας 
αναστατώσει τον Φα είναι καθαυτή ασύγκριτα μεγάλη. Ο εκφοβισμός των 
ανθρώπων δεν είναι τρόπος του Δασκάλου, έτσι θα δώσω ακριβώς σε εκείνους 
τους μαθητές που αποτυγχάνουν να περάσουν την έγκριση μια 
προειδοποίηση βέργας. Η καλλιέργεια είναι για την αφαίρεση των 
ανθρώπινων προσκολλήσεων, τόσο πώς μπορέσατε να πάτε να ψάξετε ένα 
τόπο δημοσίας συζήτησης (φόρουμ) για αυτούς; Πώς θα μπορούσατε να είστε 
τόσο απίστευτα προσκολλημένοι ενώ καλλιεργείστε; 
 
Η επιθυμία σας είναι να βοηθήσετε τον Δάσκαλο να επανορθώσει τον Φα, και 
αυτό είναι κάτι που μπορεί μόνο να επιτευχθεί με ορθές σκέψεις. Η κύρια, 
κυρίαρχη ομάδα των μαθητών του Ντάφα που επικυρώνουν τον Φα και η 
σωτηρία των αισθανόμενων όντων είναι άριστη, και καμία προηγούμενη 
μορφή καλλιέργειας ή θρησκεία δεν μπορούν να συγκριθούν. Αυτή είναι η 
δόξα σας, και η δόξα του Δασκάλου. Είμαι αληθινά ευχαριστημένος για τη 
Μεγάλη Ολοκλήρωση που είναι φυλαγμένη για σας στο μέλλον. Πρέπει να 
περπατήσετε το τελικό μέρος της πορείας σας καλά, και είναι επιθυμία του 
Δασκάλου για σας. 
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