
Προς το Ευρωπαϊκό συνέδριο του Φα 
 
 
Στους μαθητές που παρευρίσκονται στο Ευρωπαϊκό συνέδριο του Φα: Χαιρετισμούς! 
 
Ξεκινώντας εύχομαι στο Ευρωπαϊκό συνέδριο του Φα μεγάλη επιτυχία. Την ίδια 
στιγμή, θα ήθελα να πω μερικά λόγια για αυτούς τους μαθητές που αποτυγχάνουν να 
φανούν αντάξιοι στις προσδοκίες. Οι μαθητές του Ντάφα έχουν καθήκον και πρέπει, 
ό,τι και να γίνει, να εκπληρώσουν τους όρκους οι οποίοι τους έφεραν σε αυτόν τον 
κόσμο. Γιατί ήταν εξαιτίας αυτού, το ότι κάποτε εγγυηθήκατε τη ζωή σας ως Θεοί και 
σας επιτράπηκε να γίνετε σήμερα το πιο μεγαλοπρεπές είδος όντος στον Κόσμο – ένας 
μαθητής του Φάλουν Ντάφα. Μερικοί μαθητές έχουν καθόλη τη διάρκεια της 
καλλιέργειάς τους, κοιτάξει πάντα εξωτερικά, έψαχναν εξωτερικές λύσεις και γύρευαν 
πράγματα εξωτερικά, εστιάζοντας σε πράγματα όπως το πως οι άλλοι δεν τους 
φέρονταν καλά, λέγοντας δυσάρεστα πράγματα, συμπεριφερόμενοι πάρα πολύ σαν 
συνηθισμένοι άνθρωποι, ότι πάντα τους συμπεριφέρονταν σκληρά, ή ότι ποτέ δεν 
αποδέχονταν τις ιδέες τους. Ως αποτέλεσμα, έχετε σταματήσει να κάνετε οτιδήποτε 
κάνουν οι μαθητές του Ντάφα για την επικύρωση του Φα, και ακόμη, έχετε 
σταματήσει να καλλιεργήστε πάνω στο θυμό σας. Αληθινά, δεν καταλαβαίνετε για 
ποιόν καλλιεργείστε; Πραγματικά δεν καταλαβαίνετε ότι αυτά τα δυσάρεστα 
πράγματα σας βοηθούν να καλλιεργηθείτε, να αφαιρέσετε τις ανθρώπινες σκέψεις 
σας, και να ξεφορτωθείτε τις προσκολλήσεις σας; Δεν άλλαξε η πορεία της ζωής σας 
σε αυτήν ενός καλλιεργητή την ημέρα που αρχίσατε την καλλιέργεια; Δεν είναι 
αλήθεια ότι οτιδήποτε και να συναντάτε δεν είναι τυχαίο; Δεν πορεύεστε στο μονοπάτι 
της Θέωσης; Αληθινά νομίζετε ότι η καλλιέργεια είναι μόνο ελκυστική και ότι μπορείτε 
να ανυψωθείτε όταν αυτά που σας αρέσουν να ακούτε είναι ευχάριστα πράγματα και 
όταν οι μαθητές του Ντάφα λένε πράγματα που συμφωνούν με εσάς; Όταν σταματάτε 
να μελετάτε τον Φα ή κάνετε τις ασκήσεις πάνω στο θυμό σας, ποιός είναι αυτός με 
τον οποίο αντιμάχεστε; Οι Θεοί; Ο Δάσκαλος; ή ο ίδιος ο εαυτός σας; Το να μην 
μπορείτε να ξεπεράσετε κάτι για μικρό χρονικό διάστημα είναι κατανοητό. Αλλά το να 
είστε έτσι για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι σοβαρή καταπάτηση του όρκου σας, και 
σημαίνει ότι αποτυγχάνετε να επωμιστείτε το μερίδιο σας στην Επανόρθωση του Φα, 
που δυστυχώς επηρεάζει την πρόοδο όλου του σώματος. Όπως το βλέπουν οι Θεοί, 
τίποτε δεν είναι πιο σοβαρό. Τα κακά όντα που διώκουν τους μαθητές του Ντάφα 
είχαν κανονιστεί με τέτοιον τρόπο από τις παλαιές δυνάμεις, και ελέγχονται· Ότι και 
αν κάνουν, ή ό,τι φαινομενικά κακό μπορεί να κάνουν, στην ουσία υπακούουν στις 
διαταγές άλλων. Εάν ένας μαθητής δεν τα πάει καλά, ωστόσο, δεν είναι μόνο οι 
παλαιές δυνάμεις που δεν θα σας συγχωρήσουν, αλλά και όλοι οι Θεοί στον Κόσμο. Ο 
χρόνος είναι πιεστικός για εσάς και για τα αμέτρητα αισθανόμενα όντα στον Κόσμο. 
Μπορεί ο Δάσκαλος να χρησιμοποίησε βαριά λόγια. Αλλά πρέπει να ρωτήσω αυτούς 
τους μαθητές που έχουν μείνει καιρό στην κατάσταση της σύγχυσης: Έχετε σκεφτεί 
με σοβαρότητα τι πορεία θέλετε να ακολουθήσετε; Εύχομαι μόνο ότι αυτό το χτύπημα 
με το δυνατό σφυρί να σας ξυπνήσει. Το κάνω για εσάς, όχι για εμένα –τον Δάσκαλο 
σας– και σίγουρα όχι για εκείνους τους μαθητές που σας στεναχώρησαν. Να είστε 
επιμελείς! Αυτός είναι ο όρκος σας. Αυτή είναι η ευθύνη σας. Και αυτός είναι ο δρόμος 
σας για την Ολοκλήρωση! 
 
Τελειώνοντας, εύχομαι στους μαθητές του Ντάφα που παρευρίσκονται σε αυτό το 
συνέδριο του Φα τεράστια επιτυχία. 
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