
Για τους ασκούμενους του Βιετνάμ 
 
 
Στέλνω τις ευχαριστίες μου προς τους ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ του Βιετνάμ. 

 
Η καλλιέργεια είναι μια διαδικασία ανύψωσης της ψυχής και ξεκινάει με το να 

γίνετε, λίγο-λίγο, καλός άνθρωπος, σταδιακά να γίνεστε όλο και καλύτερος, ώστε να 
γίνετε πιο ενάρετος από τους μη-ασκούμενους και, τελικά, κάποιος υψηλότερος. Έτσι, 
εάν οι άνθρωποι δεν μπορούν να σας καταλάβουν ή ακόμα και αν αντιμετωπίσετε 
οποιαδήποτε πίεση από την κυβέρνηση, δεν πρέπει να προχωράτε σε αντιμέτρα όπως 
οι μη-ασκούμενοι αλλά να διευκρινίζετε τα πράγματα στους ανθρώπους με καλοσύνη. 

 
Από τότε που το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΚ) άρχισε να διώκει το 

Φάλουν Γκονγκ, έχει βάλει τον εαυτό του στη γωνία, λόγω της πίεσης τόσο εσωτερικά 
όσο και διεθνώς. Η δίωξη πνευματικών πιστών έχουν ωθήσει το καθεστώς του στο 
χείλος της κατάρρευσης. Οι ειδικοί πράκτορες του ΚΚΚ, που έχουν διεισδύσει στην 
κυβέρνηση του Βιετνάμ, προκειμένου να μετατοπίσουν την πίεση, χρησιμοποίησαν 
χρήματα, διπλωματικά μέσα και επιχειρηματικά συμφέροντα για να πείσουν την 
κυβέρνηση να καταστείλει τους ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ. Το έκανε αυτό με 
την ελπίδα να μετατοπίσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας και να μετριάσει την 
πίεση που έχει ασκήσει το ίδιο στο εαυτό του, διώκοντας το Φάλουν Γκονγκ στην Κίνα. 
Έτσι, οι ασκούμενοί μας στο Βιετνάμ θα πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους 
σε αυτό το ασυνήθιστο χρονικό διάστημα, και για την ώρα να μην προχωρήσουν σε 
δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας με στόχο την ευαισθητοποίηση – πολύ λιγότερο να 
λάβουν αντίμετρα. Η καλλιέργεια είναι εργασία πάνω στον εαυτό μας, τελικά, και για 
την αφαίρεση των προσκολλήσεων, έτσι επί του παρόντος μπορείτε να μελετάτε τον 
Φα και να κάνετε τις ασκήσεις κυρίως μόνοι σας και να μην διοργανώνετε μεγάλες 
ομαδικές μελέτες ή ασκήσεις. Μην αφήσετε ψέματα από τα μέσα ενημέρωσης να σας 
ταράξουν ή να σας προκαλέσουν. Απλά παρατηρήστε τα πράγματα ήσυχα. Αν κάποιος 
προσπαθήσει να ανακατέψει τα πράγματα, αυτό το άτομο έχει προβλήματα! 
Φροντίστε να το έχετε υπόψη σας. 

 
Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι το ΚΚΚ μπόρεσε να ξεκινήσει τη δίωξη του 

Φάλουν Γκονγκ οφειλόταν στη συσσώρευση τεράστιων ποσοτήτων κακών όντων και 
κάρμα, τεράστιες ορδές κακών πραγμάτων, σε άλλες διαστάσεις κατά τη διάρκεια των 
αιώνων. Και είναι αυτά τα πράγματα που χρησιμοποιούν το ΚΚΚ για να επιτεθούν 
στους ασκούμενους του Φάλουν Γκονγκ, γεγονός που έχει κάνει τις συνθήκες τόσο 
τρομερά πιεστικές για μας. Όμως, όπως τα ανώτερα όντα το βλέπουν, ήταν απολύτως 
αναπόφευκτο αυτά τα κακά πράγματα να αντισταθούν στην εξάλειψή τους, όπως ήταν 
μοιραίο να γίνει, κατά τη διάρκεια του εξαγνισμού του Κόσμου. Έτσι αυτά προκάλεσαν 
την τεράστια πίεση στον ανθρώπινο κόσμο, και ειδικά στην Κίνα, για όλες τις ζωές 
καθώς και για τους ασκούμενους, και προκάλεσαν τα χαοτικά και εκφυλισμένα 
φαινόμενα που εμφανίστηκαν στην κοινωνία. Το κακό φάσμα του κινεζικού 
κομμουνισμού από μόνο του, δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει όλα αυτά. Οι ορθοί Θεοί 
θα το είχαν καταστρέψει τη στιγμή που άρχισε να διώκει πνευματικούς καλλιεργητές. 
Τώρα, με τη δίωξη να συνεχίζεται για σχεδόν είκοσι χρόνια, αυτή η συσσώρευση κακών 
πραγμάτων έχει εξαλειφθεί. Και το κακό φάσμα που είναι ο κινεζικός κομμουνισμός 
είναι επίσης στο τελικό στάδιο της εξάλειψής του. Δεν είναι δυνατόν για τον 
οποιοδήποτε να ξεκινήσει πάλι κάτι σαν τη δίωξη του ΚΚΚ κατά του Φάλουν Γκονγκ, 
καθώς οι κακοί παράγοντες στις άλλες διαστάσεις δεν υπάρχουν πλέον. Τα ανθρώπινα 



όντα δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο χωρίς την υποστήριξη τεράστιων κακών 
δυνάμεων. 

 
Το Τζεν, Σαν και Ρεν – Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα – είναι οικουμενικές 

αξίες αναγνωρισμένες από όλους και ωφελούν κάθε λαό ή έθνος. Ακόμη και αν 
αντιμετωπίσετε διώξεις, θα πρέπει να χειριστείτε τα πάντα με την καλοσύνη αυτού που 
βαδίζει το πνευματικό μονοπάτι του. Ως σταθεροί ασκούμενοι είστε σε θέση, να μην 
αφήσετε τίποτα να σας επηρεάσει και να υπερισχύσετε οποιασδήποτε κατάστασης. 
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