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Λι Χονγκτζί

Δεν χρειάζεται να συστηθώ εφόσον όλοι με γνωρίζετε. Είμαι ο Λι Χονγκτζί. Σκεφτόμουν να σας 
συναντήσω όλους. Ωστόσο, εξαιτίας διάφορων λόγων, δεν υπήρξε μια τέτοια ευκαιρία. Αυτή τη 
φορά έχω έρθει ειδικά να συναντηθώ με όλους, επειδή γνωρίζω ότι στο παρελθόν δεν υπήρχαν 
τόσοι πολλοί άνθρωποι στην Αυστραλία που γνώριζαν για αυτόν τον Ντάφα (τον Μεγάλο Τρόπο) 
όπως σήμερα. Επιπλέον, πολλοί από αυτούς που μάθαιναν δεν έδιναν προσοχή στη μελέτη του Φα 
(Αρχές και Νόμος) και η κατανόησή τους επίσης ήταν σχετικά ρηχή. Θεωρώ ότι τώρα που ο 
καθένας κατανοεί αυτό που έχω διδάξει χρειάζεται να έρθω και να σας συναντήσω όλους. Είναι 
επειδή ένα μεγάλο μέρος αυτού που θέλετε να γνωρίσετε έχει ήδη γραφτεί στα βιβλία. Είμαι 
άνθρωπος που προτιμώ οι άνθρωποι να με ρωτούν πράγματα που δεν κατανοούν στην άσκηση 
καλλιέργειας. Όσον αφορά αυτούς που ακόμα δεν γνωρίζουν για το τι είναι αυτός ο Φα και με 
ρωτούν για Αυτόν… πώς να το θέσω; Ακόμη και να μιλήσω για Αυτόν σ’ επιφανειακό επίπεδο δε 
θα σας διευκολύνει να Τον κατανοήσετε όλο με τη μία. Εάν μπορείτε να διαβάσετε τα βιβλία μου, 
να μελετήσετε τον Φα, και να έχετε κάποια κατανόηση, μπορείτε κατόπιν να έρθετε και να με 
ρωτήσετε κάτι ουσιώδες για τη βελτίωσή σας, και πιστεύω ότι μόνο τότε αυτό θα είναι ωφέλιμο για 
σας, είτε στη μελέτη σας είτε στην άσκηση καλλιέργειάς σας. Πιστεύω ότι η ευκαιρία είναι ώριμη 
σήμερα. Επομένως, είμαι εδώ.

Γνωρίζω ότι κάποιοι από τους παρόντες εδώ δεν έχετε αρχίσει ακόμα να τον μαθαίνετε. Μερικοί 
ακόμα κάνουν μόνο τις ασκήσεις χωρίς να δίνουν προσοχή στη μελέτη του Φα. Μερικοί τα πάνε 
σχετικά καλύτερα. Γιατί απαιτώ ο καθένας να μελετά τον Φα; Είναι επειδή υπάρχει ένας τέτοιος 
συσχετισμός. Όλοι γνωρίζουν ότι στην Κίνα, το τσιγκόνγκ ήδη έχει διαδοθεί ευρέως στη 
συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία για πάνω από είκοσι χρόνια, και έφθασε στην αιχμή του προς τα 
μέσα και το τέλος της «Μεγάλης Πολιτιστικής Επανάστασης». Ωστόσο, κανείς δεν έχει μιλήσει 
ποτέ για το τι είναι το τσιγκόνγκ, ούτε έχει μιλήσει για κάποιες υπερφυσικές ικανότητες που 
προκύπτουν από την εξάσκηση του τσιγκόνγκ καθώς επίσης και ορισμένα φαινόμενα που δεν 
μπορούν να εξηγηθούν από την σύγχρονη επιστήμη. Όμως, για ποιον σκοπό εμφανίστηκε το 
τσιγκόνγκ αρχικά; Ακόμη λιγότεροι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό. Ιστορικά, δεν είχε υπάρξει ποτέ 
το τσιγκόνγκ. Γιατί έχει εμφανιστεί σήμερα, και διαδίδεται στην κοινωνία ως άσκηση καλλιέργειας; 
Γιατί είναι έτσι; Πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν την απάντηση. Φυσικά, στην αρχή της 
δημοτικότητας του τσιγκόνγκ στην Κίνα, πολλοί καλοί δάσκαλοι του τσιγκόνγκ βγήκαν στο κοινό, 
και ήξεραν μόνο ότι ο σκοπός που το κάνουν αυτό ήταν να ωφεληθεί η υγεία των ανθρώπων. 
Υπήρχε απλώς μια τέτοια απλή σκέψη και κατανόηση.

Αν και το τσιγκόνγκ έχει διαδοθεί για μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο, εδώ και μερικές 
δεκαετίες, κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική σημασία του. Για αυτόν τον λόγο, έχω γράψει στο 
βιβλίο, το Τζούαν Φάλουν, τα πάντα για ορισμένα φαινόμενα στην κοινότητα του τσιγκόνγκ, γιατί 
το τσιγκόνγκ διαδίδεται στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία, και ποιός είναι ο τελικός σκοπός 
του τσιγκόνγκ. Επομένως, αυτό το βιβλίο είναι μια συστηματική εργασία που καθιστά κάποιον 
ικανό να ασκήσει καλλιέργεια. Διαβάζοντάς το επανειλημμένα, πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι 
υπάρχει κάτι μοναδικό σε αυτό το βιβλίο: ανεξάρτητα από το πόσες φορές έχετε διαβάσει αυτό το 
βιβλίο, πάντα φαίνεται να αισθάνεστε μια αίσθηση φρεσκάδας, και ανεξάρτητα από το πόσες φορές 
το έχετε διαβάσει, πάντα επιτυγχάνετε μια διαφορετική κατανόηση από την ίδια πρόταση, και 
ανεξάρτητα από το πόσες φορές το έχετε διαβάσει, πάντα νιώθετε ότι υπάρχει ακόμα πολύ 
περιεχόμενο σε αυτό, που ακόμα δεν έχει βρεθεί. Γιατί είναι έτσι, λοιπόν; Είναι επειδή έχω 



συλλέξει συστηματικά πολλά πράγματα που θεωρούνται ουράνια μυστικά μέσα σε αυτό το βιβλίο, 
όπως ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να ασκήσουν καλλιέργεια, το πώς πρέπει η καλλιέργεια να 
ασκηθεί, τα χαρακτηριστικά αυτού του σύμπαντος, κλπ. Για έναν ασκούμενο, μπορεί να του 
επιτρέψει να ολοκληρώσει την άσκηση καλλιέργειάς του επιτυχώς. Επειδή κανένας δεν έχει κάνει 
κάτι τέτοιο στο παρελθόν, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, πολλοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι πολλά 
από αυτά που περιέχονται είναι ουράνια μυστικά. Μερικά απ’ αυτά είναι μυστικά των μυστικών, τα 
οποία η ανθρωπότητα δεν έχει επιτραπεί να γνωρίσει ποτέ. Έχω αποκαλύψει πράγματα στο βιβλίο 
που η ανθρώπινη φυλή δεν θα μπορούσε ποτέ ενδεχομένως να γνωρίσει. Φυσικά, το κάνω αυτό για 
έναν σκοπό. Εάν κάποιος αποκαλύπτει απερίσκεπτα ουράνια μυστικά, κάνει τέτοια πράγματα 
ανεύθυνα και αποκαλύπτει τέτοιες πολύ υψηλού επιπέδου αρχές κατά βούληση σα να είναι 
συνηθισμένες θεωρίες στους συνηθισμένους ανθρώπους, τότε όντως αποκαλύπτει ουράνια μυστικά 
ή κάνει μια κακή πράξη. Ως αποτέλεσμα, είναι αναγκασμένος να αντιμετωπίσει τιμωρία.

Έχω λόγους που το κάνω αυτό. Έχω διαπιστώσει ότι σ’ ένα επιφανειακό επίπεδο, πολλοί άνθρωποι 
έχουν αντιληφθεί, μέσω των πολλών χρόνων εξάσκησης τσιγκόνγκ, ότι το τσιγκόνγκ έχει πολύ 
εμβριθή αποτελέσματα. Επίσης γνωρίζουν ότι μπορεί να επιτρέψει κάποιον να φθάσει σε ένα πολύ 
υψηλό επίπεδο μέσω της άσκησης καλλιέργειας και μπορεί ακόμη να επιτρέψει σε κάποιον να 
ολοκληρώσει επιτυχώς την καλλιέργειά του. Ωστόσο, αισθάνονται απογοητευμένοι επειδή δεν 
μπορούν να βρουν έναν τέτοιο γνήσιο τρόπο καλλιέργειας. Τα συνηθισμένα συστήματα τσιγκόνγκ 
είναι για τη θεραπεία ασθενειών και τη διατήρηση της καλής υγείας παρά για άσκηση 
καλλιέργειας. Έτσι, πολλοί άνθρωποι έχουν πάει σε ναούς να γίνουν αμύητοι Βουδιστές και να 
λατρέψουν μοναχούς ως δασκάλους. Λέγοντας αυτό, να σημειώσω εδώ ότι ο Βούδας Σακιαμούνι 
είπε ότι το Ντάρμα του δεν θα μπορούσε να σώσει τους ανθρώπους στην Τελική Περίοδο του 
Ντάρμα. Αυτό είπε ο Βούδας Σακιαμούνι. Και αυτό ήταν η συνέπεια πολλών αιτιών. Επομένως, 
πολλοί άνθρωποι, ανεξάρτητα από το πώς ασκούν καλλιέργεια, είτε σε ναούς είτε μέσω τσιγκόνγκ, 
ακόμα θεωρούν ότι δεν έχουν κερδίσει τίποτα ή δεν έχουν βελτιωθεί, ούτε έχουν σημειώσει 
οποιαδήποτε πραγματική πρόοδο. Έχω δει ότι άνθρωποι έχουν αυτή την επιθυμία να βελτιωθούν, 
αλλά βρίσκονται σε απόγνωση επειδή δεν μπορούν να βρουν έναν τρόπο να το κάνουν. Αισθάνομαι 
ότι οι άνθρωποι υποφέρουν. Συνεπώς, θα ήθελα αληθινά να φέρω αυτούς που θέλουν να επιτύχουν 
τον Φα σε υψηλότερα επίπεδα. Αυτός είναι ένας πολύ βασικός λόγος.

Ωστόσο, μόλις δημοσιοποιηθεί ένας ορθόδοξος Φα, θα απαιτήσει από τον ανθρώπινο νου και τις 
ηθικές αξίες να επιστρέψουν σε υψηλότερα επίπεδα, και από τους ανθρώπους να είναι καλοί. Κατά 
συνέπεια, οι απαιτήσεις για τους ασκούμενους πρέπει να ξεπεράσουν τα μέσα ηθικά πρότυπα των 
συνηθισμένων ανθρώπων. Συνεπώς, θα ωφελήσει και την ανθρώπινη κοινωνία. Αν και πολλοί 
άνθρωποι, αφότου διαβάσουν αυτό το βιβλίο, μπορεί να μην είναι σε θέση να ασκήσουν 
καλλιέργεια πραγματικά, εν τούτοις θα καταλάβουν τις αρχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ίσως 
μετά να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Αν και μπορεί να μην είναι σε θέση να ασκήσουν καλλιέργεια, 
ακόμα κι έτσι θα γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Επομένως, θα ωφελήσουν την κοινωνία. Είναι 
αναπόφευκτο να γίνει έτσι μόλις δημοσιοποιηθεί ένας ορθόδοξος Φα. Είναι γεγονός ότι οι 
ορθόδοξες θρησκείες όπως ο Χριστιανισμός, ο Καθολικισμός, ο Βουδισμός, ο Ταοϊσμός, 
συμπεριλαμβανομένου του Ιουδαϊσμού που έχουν εμφανιστεί στην ιστορία παγκοσμίως, 
μπορούσαν όλες να καταστήσουν ικανή την ανθρώπινη καρδιά να στραφεί στην καλοσύνη ενώ, στο 
μεταξύ, καθιστούσαν ικανούς εκείνους που ήθελαν πραγματικά να προχωρήσουν προς τα πάνω 
στην άσκηση καλλιέργειας να λάβουν τον Φα και να ολοκληρώσουν την άσκηση καλλιέργειάς 
τους. Θα επέτρεπαν επίσης σε εκείνους που δεν ήταν ικανοί να πετύχουν στην καλλιέργεια να 
γίνουν καλύτεροι άνθρωποι στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία και θα δημιουργούσαν ευκαιρίες 
για αυτούς να ασκήσουν καλλιέργεια πάλι στο μέλλον. Έτσι θα ήταν. 

Αν και δεν είμαστε θρησκεία, διδάσκω πράγματα στα υψηλότερα επίπεδα του τσιγκόνγκ, επομένως 
δεν είναι το συνηθισμένο τσιγκόνγκ. Για να το θέσω απλά, το τσιγκόνγκ δεν είναι κάτι που 



δημιουργήθηκε από τους συνηθισμένους ανθρώπους. Τι είναι τότε το τσιγκόνγκ; Το τσιγκόνγκ 
είναι άσκηση καλλιέργειας, αλλά κάτι στο χαμηλότερο επίπεδο της άσκησης καλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της πυγμαχίας Τάι Τσι. Όλοι γνωρίζουν ότι η πυγμαχία Τάι Τσι είναι πολύ 
καλή και έχει διαδοθεί ευρέως σε όλη την Κίνα από τη δεκαετία του ’50. Δημοσιοποιήθηκε από τον 
Τζανγκ Σανφένγκ της Δυναστείας Μινγκ. Ωστόσο, μόνο οι τεχνικές και οι κινήσεις έχουν 
μεταβιβαστεί ενώ ο Φα της καλλιέργειας του νου δεν δημοσιοποιήθηκε. Με άλλα λόγια, δεν 
μεταβιβάστηκε ο Φα που θα μπορούσε να καθοδηγήσει την άσκηση καλλιέργειας και θα έδειχνε 
στους ανθρώπους πώς να κάνουν πρόοδο σε κάθε επίπεδο. Επομένως, η πυγμαχία του Τάι Τσι 
μπορεί περιορίζεται μόνο σε ένα τέτοιο επίπεδο, της θεραπείας ασθενειών και της διατήρησης 
καλής υγείας και είναι ανίκανη για άσκηση καλλιέργειας προς τα υψηλότερα επίπεδα. Αν και είναι 
κάτι πολύ καλό, ο Φα της για την καλλιέργεια του νου δεν κληρονομήθηκε. Εκείνο τον καιρό, ο Φα 
της καλλιέργειας του νου πράγματι υπήρχε, αλλά δεν συντηρήθηκε και δεν αφέθηκε για τις 
κατοπινές γενεές. Όμως, αυτός ο Φα που διδάσκουμε σήμερα συστηματικά, κάνει ένα τέτοιο 
πράγμα.

Φυσικά, έχουμε αρκετούς νέους ασκούμενους εδώ, μερικοί από τους οποίους μπορεί να βρουν αυτά 
για τα οποία μιλώ πολύ εμβριθή μόλις τα ακούσουν. Είναι γνωστό ότι όλες οι θρησκείες λένε στους 
ανθρώπους να είναι καλοί ώστε να μπορούν να πάνε στον ουρανό. Όσον αφορά τον Βουδισμό, ο 
Παράδεισος της Απόλυτης Μακαριότητας, φυσικά, είναι επίσης ένας παράδεισος στον ουρανό. 
Ιστορικά, τα φωτισμένα όντα και οι σοφοί μίλησαν όλοι για το πώς να είστε καλός άνθρωπος και 
ότι μόνο με την επίτευξη των προτύπων ενός υψηλότερου επιπέδου μπορεί κάποιος να πάει στον 
ουρανό. Ωστόσο, κανένας από αυτούς δεν εξήγησε τις αρχές πίσω από αυτό. Κι αυτό επειδή όλα 
εκείνα τα μεγάλα φωτισμένα όντα, είτε ήταν ο Ιησούς, ο Βούδας Σακιαμούνι, ο Λάο Τζι κλπ., 
εμφανίστηκαν περίπου δύο χιλιάδες χρόνια πριν. Οι άνθρωποι εκείνη την εποχή δεν ήταν ίδιοι με 
τους ανθρώπους σήμερα. Εκείνη την εποχή ήταν πιο απλοί στο μυαλό και πιο καλοί. Οι σκέψεις 
τους δεν ήταν τόσο περίπλοκες. Επειδή η νοοτροπία των ανθρώπων εκείνη την εποχή ήταν 
διαφορετική από αυτήν σήμερα, ο Φα που διδάχτηκε τότε μπορούσε να λειτουργήσει εκείνη την 
εποχή, και αυτό που διδάχτηκε μπορούσε πλήρως να επιτρέψει σε κάποιον να ολοκληρώσει την 
καλλιέργεια. Με το πέρασμα του χρόνου, το ανθρώπινο μυαλό σήμερα έγινε όλο και πιο περίπλοκο 
ενώ και οι τρόποι σκέψης έχουν επίσης αλλάξει. Συνεπώς, οι άνθρωποι δεν μπορούν σήμερα να 
κατανοήσουν αυτά που τα μεγάλα φωτισμένα όντα δίδαξαν στο παρελθόν. Όταν διαβάζουν οι 
άνθρωποι αυτά τα κείμενα τώρα, αισθάνονται ανίκανοι να καταλάβουν το αληθινό νόημα. Αν και 
διδάσκω τον Φα σήμερα υπό μορφή τσιγκόνγκ, όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι διδάσκω στην 
πραγματικότητα τον Νόμο του Φο. Μερικοί μπορεί να αναρωτηθούν: «Δεν είναι η διδασκαλία σας 
του Νόμου του Φο διαφορετική από τον τρόπο που ο Βούδας Σακιαμούνι μίλησε;» Εάν 
χρησιμοποιούσα τις λέξεις του Βούδα Σακιαμούνι για να τον διδάξω, κανένας σήμερα δεν θα τον 
καταλάβαινε. Η γλώσσα του Βούδα Σακιαμούνι ήταν η γλώσσα της ανθρωπότητας εκείνης της 
εποχής, έτσι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή μπορούσαν να την καταλάβουν. Επομένως, στη 
διδασκαλία του Νόμου του Φο σήμερα, χρειάζεται να χρησιμοποιήσω τη σύγχρονη γλώσσα για να 
μιλήσω στον καθένα σας και μόνο τότε θα είστε ικανοί να τον καταλάβετε. Μερικοί μπορεί ακόμα 
να αναρωτηθούν: «Ναι, αλλά αυτό που διδάσκεις δεν είναι ίδιο με τις γραφές από τον Βουδισμό.». 
Μήπως ο Βούδας Σακιαμούνι δίδαξε τον Φα που δίδαξαν οι επτά αρχέγονοι Φο; Μήπως εάν 
ερχόταν ο Μετρέγια κάτω στον κόσμο, θα επαναλάμβανε αυτά που είπε ο Βούδας Σακιαμούνι; Όλα 
τα φωτισμένα όντα που παρέχουν σωτηρία διδάσκουν τον Φα στον οποίο έχουν φωτιστεί και τον 
δημοσιοποιούν για να σώσουν τους ανθρώπους.

Σε αυτό το βιβλίο, έχω γράψει πολλά πράγματα πάνω στην άσκηση καλλιέργειας. Αρχίζετε την 
άσκηση καλλιέργειας ως συνηθισμένο άτομο, και θα υπάρχει Φα για να καθοδηγεί την καλλιέργειά 
σας μέχρι να την ολοκληρώσετε. Έχω αληθινά κάνει κάτι που κανείς δεν έκανε ποτέ στο παρελθόν 
διδάσκοντας έναν μεγαλύτερο θεμελιώδη Ντάφα (τον Μέγα Νόμο) του σύμπαντος. Αυτά τα 
πράγματα δεν μπορούν να βρεθούν ακόμα κι αν εξετάσετε όλα τα βιβλία εδώ ή στο εξωτερικό, από 



το παρελθόν μέχρι και σήμερα. Οι αρχές που έχω διδάξει είναι τα χαρακτηριστικά του σύμπαντος 
και η ουσία του Νόμου του Φο, τα οποία εκφράζονται αληθινά μέσω της γλώσσας μου. Πολλοί 
άνθρωποι αναρωτιούνται αφότου διαβάσουν το βιβλίο και μερικοί άνθρωποι ρωτούν: «Πόση 
ακαδημαϊκή γνώση έχει ο Δάσκαλος Λι; Στο βιβλίο φαίνεται να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 
γνώσης, εγχώριας κι εξωτερικού, από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Αστρονομία, 
γεωγραφία, ιστορία, χημεία, φυσική, αστροφυσική, φυσική υψηλής ενέργειας, και φιλοσοφία.». Οι 
άνθρωποι πιστεύουν ότι η ακαδημαϊκή γνώση του Δασκάλου είναι πολύ εκτεταμένη και βαθιά. 
Στην πραγματικότητα, συγκρινόμενος με άλλους από την άποψη συνηθισμένης ανθρώπινης 
γνώσης, αισθάνομαι μάλλον ανεπαρκής. Όμως για αυτές τις θεωρίες, ακόμη κι αν έχετε διαβάσει 
όλα τα βιβλία στον κόσμο ή να έχετε μελετήσει όλα τα θέματα στη γη, ακόμη δεν μπορείτε να τις 
αποκτήσετε. Ακόμα κι αν έχετε μάθει όλη την ακαδημαϊκή γνώση στον κόσμο, είστε ακόμα ένα 
συνηθισμένο άτομο. Κι αυτό επειδή είστε απλά ένας άνθρωπος σε αυτό το ανθρώπινο επίπεδο και 
παραμένετε συνηθισμένος άνθρωπος, απλώς μόνο έχετε αποκτήσει λίγη περισσότερη συνηθισμένη 
ανθρώπινη γνώση. Όμως οι αρχές που έχω διδάξει και αυτά που έχω πει, δεν είναι πράγματα σε 
αυτό το συνηθισμένο ανθρώπινο επίπεδο. Είναι πέρα από αυτό το συνηθισμένο ανθρώπινο επίπεδο. 
Επομένως, οι αρχές του δεν προέρχονται από τη συνηθισμένη ανθρώπινη γνώση. Ο Φα καλύπτει 
όλη τη γνώση από το σύμπαν μέχρι τη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία.

Έχω εκφράσει όλες τις αρχές του Φα από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο επίπεδο του σύμπαντος 
με μια πολύ σαφή και απλή γλώσσα των συνηθισμένων ανθρώπων και μέσω του τσιγκόνγκ, την 
χαμηλότερη μορφή άσκησης καλλιέργειας. Αφότου διαβάσετε το βιβλίο για πρώτη φορά, θα 
διαπιστώσετε ότι διδάσκει στους ανθρώπους τις αρχές για το πώς να είναι καλοί άνθρωποι. Εάν το 
διαβάσετε πάλι, θα διαπιστώσετε ότι αυτό που δηλώνει δεν είναι αρχές των συνηθισμένων 
ανθρώπων, αλλά είναι ένα βιβλίο πέρα από τη συνηθισμένη ανθρώπινη γνώση. Εάν μπορέσετε να 
το διαβάσετε μια τρίτη φορά, θα διαπιστώσετε ότι είναι ένα βιβλίο του ουρανού. Εάν συνεχίσετε να 
το διαβάζετε, θα το αγαπήσετε τόσο πολύ που απλά δεν θα μπορείτε να το αφήσετε από τα χέρια 
σας. Στην Κίνα, υπάρχουν άνθρωποι που το διαβάζουν ακόμα αφότου το έχουν διαβάσει πάνω από 
εκατό φορές. Απλά δεν μπορούν να το αφήσουν επειδή υπάρχει πάρα πολλή υποκρυπτόμενη 
σημασία σε αυτό. Όσο περισσότερο το διαβάζουν, τόσο περισσότερο υπάρχει για να διαβαστεί. 
Όσο περισσότερο το διαβάζουν, τόσο περισσότερο παίρνουν από αυτό. Γιατί είναι έτσι; Αν και έχω 
αποκαλύψει πολλά ουράνια μυστικά, ένας μη-ασκούμενος δεν μπορεί να τα δει στην επιφάνεια. 
Μόνο όταν διαβάζετε το βιβλίο διαρκώς ως ασκούμενος, μπορείτε να βρείτε σε αυτό τις 
υποκρυπτόμενες σημασίες. Κι αυτό διότι σημειώνετε διαρκώς πρόοδο κατά τη διάρκεια της 
καλλιέργειας. Γιατί αισθανθήκατε αρχικά ότι αυτό το βιβλίο έλεγε τις αρχές για το πώς να είστε 
καλός άνθρωπος; Γιατί δεν αισθανόσαστε το ίδιο αφότου το διαβάσατε για δεύτερη φορά; Γιατί η 
κατανόησή σας έχει αυξηθεί; Είναι επειδή εάν κάποιος θέλει να ασκήσει καλλιέργεια, πρέπει 
πρώτα απ’ όλα να αρχίσει από τη βασική γραμμή των συνηθισμένων ανθρώπων. Θα βελτιώσει 
βαθμιαία το σίνσινγκ του (φύση του νου, ηθική ποιότητα) και θα φθάσει σε υψηλότερα πρότυπα. 
Όταν φθάσετε στα πρότυπα του πρώτου επιπέδου, χρειάζεται να υπάρξει ο Φα εκείνου του 
επιπέδου για να καθοδηγήσει την καλλιέργειά σας. Όταν φθάσετε στο δεύτερο επίπεδο, θα 
χρειαστείτε τον αντίστοιχο Φα στο δεύτερο επίπεδο για να καθοδηγήσει την καλλιέργειά σας σε 
εκείνο το επίπεδο. Καθώς σημειώνετε συνεχώς πρόοδο, αυτός ο Φα θα μπορεί ακόμα να καθοδηγεί 
την καλλιέργειά σας αναλόγως σε εκείνο το επίπεδο. Δηλαδή ανεξάρτητα σε ποιο επίπεδο φθάνει η 
καλλιέργειά σας θα χρειαστείτε ακόμα τον Φα εκείνου του επιπέδου να καθοδηγήσει την 
καλλιέργειά σας έτσι ώστε να μπορέσετε στο τέλος να ολοκληρώσετε την καλλιέργεια. Έχω 
παραθέσει όλα αυτά τα πράγματα καθ’ όλη την έκταση του βιβλίου. Κατά συνέπεια, εφόσον θέλετε 
να ασκήσετε πραγματικά καλλιέργεια, θα είστε ικανοί να τα δείτε αυτά τα πράγματα, τα οποία θα 
είναι σε θέση να σας καθοδηγήσουν να υψωθείτε προς τα πάνω στην άσκηση καλλιέργειας. Οι 
υποκρυπτόμενες σημασίες σε αυτό το βιβλίο είναι εξαιρετικά εμβριθείς. Ακόμα κι αν το διαβάσετε 
δέκα χιλιάδες φορές, αυτό ακόμη θα καθοδηγεί την καλλιέργειά σας έως ότου την ολοκληρώσετε.



Μιλώντας για την ολοκλήρωση της καλλιέργειας, είναι γνωστό ότι ο Ιησούς είπε: «Μπορείτε να 
πάτε στον ουρανό εάν έχετε πίστη σε εμένα». Λέγεται στον Βουδισμό: «Εάν κάποιος καλλιεργεί τη 
Φύση του Φο, μπορεί να πάει στον παράδεισο της Απόλυτης Μακαριότητας». Φυσικά, όλοι το 
έθεσαν πολύ απλά και δεν τόνισαν ότι μόνο μέσω πραγματικής καλλιέργειας μπορεί κάποιος να 
πάει εκεί. Ωστόσο, στην ουσία η θρησκεία είναι κι αυτή άσκηση καλλιέργειας. Είναι ακριβώς έτσι, 
είτε ήταν ο Βούδας Σακιαμούνι είτε ο Ιησούς, όλοι είδαν το ίδιο γεγονός, όπως λέει και η παροιμία 
στην κοινότητα των καλλιεργητών: «Η καλλιέργεια εξαρτάται από το ίδιο το άτομο, και ο 
μετασχηματισμός του Γκονγκ γίνεται από τον δάσκαλο». Οι συνηθισμένοι άνθρωποι ούτε αυτό 
γνώριζαν. Οι συνηθισμένοι άνθρωποι σκέφτονται: «Κάνοντας την άσκηση, θα είμαι σε θέση να 
λάβω ένα συγκεκριμένο ποσό Γκονγκ». Αυτό είναι αστείο κατά την άποψή μας, και είναι απολύτως 
αδύνατο. Φυσικά, εάν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια, ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι πραγματικά 
υπεύθυνος προς εσάς και θα εγκαταστήσει πολλούς από αυτούς τους ενεργειακούς μηχανισμούς 
στο σώμα σας. Θα φυτέψει επίσης πολλά πράγματα σαν σπόρους στο σώμα σας. Μόνο τότε, θα 
είστε σε θέση να πετύχετε στην καλλιέργειά σας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, ο 
δάσκαλος χρειάζεται να σας φροντίζει, να σας προστατεύει, να εξαλείψει το κάρμα σας και να 
βοηθήσει με τον μετασχηματισμό του Γκονγκ σας. Μόνο τότε θα είστε σε θέση να αναβαθμιστείτε 
προς τα πάνω στην άσκηση καλλιέργειας. Οι θρησκείες δεν μιλούν για την καλλιέργεια. Γιατί έτσι; 
Ο Ιησούς γνώριζε: «Εάν έχετε πίστη σε εμένα θα είστε σε θέση να ανεβείτε προς τα πάνω στην 
καλλιέργειά σας». Σήμερα, κάποιος απλά δεν μπορεί να ασκήσει καλλιέργεια στις θρησκείες λόγω 
της ανικανότητάς του να καταλάβει την πραγματική έννοια αυτού που είπε. Πολλοί άνθρωποι 
σκέφτονται: «Πιστεύω στον Ιησού, οπότε θα μπορέσω να πάω στον ουρανό όταν πεθάνω». 
Παρακαλώ σκεφτείτε το. Θέλουμε να πάμε στον ουρανό, αλλά πώς φθάνουμε εκεί; Φέρετε το 
μυαλό ενός συνηθισμένου ανθρώπου με τις διάφορες συναισθηματικότητες κι επιθυμίες, τις 
διάφορες προσκολλήσεις σας, την ανταγωνιστική νοοτροπία, καθώς και την νοοτροπία της 
επίδειξης. Απλώς υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες κακές προσκολλήσεις των συνηθισμένων 
ανθρώπων. Εάν σας επιτρεπόταν να είστε εκεί με τους Φο, ίσως να ανταγωνιστείτε με κάποιον Φο 
ή να αρχίσετε μια διαμάχη επειδή η συνηθισμένη ανθρώπινη σκέψη σας δεν έχει εγκαταλειφθεί. 
Εάν βρείτε μια πανέμορφη Μποντισάτβα, μπορεί να αναπτύξετε μερικές κακές σκέψεις. Μπορεί 
αυτό να επιτραπεί; Φυσικά δεν θα επιτραπεί. Επομένως, θα πρέπει να εγκαταλείψετε αυτές τις 
προσκολλήσεις και την βρωμιά, καθώς και τις κακές σκέψεις στη συνηθισμένη ανθρώπινη 
κοινωνία. Μόνο τότε μπορείτε να ανέλθετε σε ένα τέτοιο επίπεδο. Κάποιος είναι σε θέση να πάει 
εκεί μέσω της καλλιέργειας ή της πίστης. Ωστόσο, μετά από τις εξομολογήσεις, δεν πρέπει να 
επαναλάβει το ίδιο λάθος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα γίνεται καλύτερος, όλο και καλύτερος. Μόνο 
μετά από την επίτευξη των προτύπων μιας θεότητας, μπορεί κάποιος να πάει στον ουρανό. Αυτό 
είναι στην πραγματικότητα άσκηση καλλιέργειας.

Μερικοί άνθρωποι λένε: «Εάν πιστέψω στον Ιησού, θα είμαι ικανός να πάω στον ουρανό». Εγώ 
λέω ότι δεν θα πάτε. Γιατί; Διότι οι άνθρωποι σήμερα δεν καταλαβαίνουν την αληθινή έννοια 
αυτού που είπε ο Ιησούς. Ο Ιησούς είναι στο επίπεδο του Ταθαγκάτα και ένα φωτισμένο ον στο 
επίπεδο του Φο. Οι συνηθισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν την έννοια αυτού που 
είπε. Μόνο όταν διαρκώς ασκείτε καλλιέργεια ακολουθώντας την μέθοδό του, μπορείτε να 
κατανοήσετε βαθμιαία την έννοια αυτού που είπε. Για παράδειγμα, ο Ιησούς είπε: «Εάν έχετε πίστη 
σε εμένα, θα είστε σε θέση να πάτε στον ουρανό». Στην πραγματικότητα, χρειάζεται να 
ακολουθήσετε τις αρχές που σας δίδαξε για να είστε καλός άνθρωπος. Μόνο τότε μπορείτε 
πραγματικά να έχετε πίστη σε αυτόν και να πάτε στον ουρανό. Αλλιώς, γιατί είπε τόσα;! Κάνοντας 
εξομολόγηση, μπορεί να βρείτε ότι το κάνετε καλά και με καλή διάθεση. Ωστόσο, μόλις βγείτε έξω 
από την πόρτα της εκκλησίας συνεχίζετε να συμπεριφέρεστε όπως θέλετε και μπορεί να γίνετε 
χειρότεροι ακόμα κι από ένα συνηθισμένο άτομο. Πώς μπορείτε να πάτε στον ουρανό; Η σκέψη 
σας δεν έχει ανυψωθεί καθόλου. Όπως ο Ιησούς το έθεσε: «Εάν έχετε πίστη σε εμένα, μπορείτε να 
πάτε στον ουρανό». Αυτό σημαίνει, ότι εάν έχετε πίστη σε αυτόν πρέπει να ακολουθήσετε αυτά 



που είπε, αυτή είναι η γνήσια πίστη έτσι δεν είναι; Αυτή η αρχή ισχύει επίσης και σε άλλες 
θρησκείες.

Αυτά που είπε ο Βούδας Σακιαμούνι συλλέχθηκαν αργότερα και καταχωρήθηκαν ως γραφές. Όμως 
αργότερα, οι άνθρωποι άρχισαν να θεωρούν ως άσκηση καλλιέργειας το πόσο διαβάζει κάποιος τις 
γραφές και το πόσο Βουδιστική γνώση κατέχει. Στην πραγματικότητα, δεν υπήρχαν καθόλου 
γραφές όταν ζούσε ο Βούδας Σακιαμούνι. Τα ιερά κείμενα συντάχθηκαν συστηματικά, πεντακόσια 
χρόνια αργότερα και είχαν ήδη παρεκκλίνει από το τι είπε ο Βούδας Σακιαμούνι κατά τη διάρκεια 
του καιρού του. Ωστόσο, εκείνη την εποχή οι άνθρωποι επιτρεπόταν να γνωρίζουν αυτά μόνο. Η 
επιπλέον γνώση θα ήταν κάτι ανάρμοστο. Έτσι, αυτό που συνέβη ήταν αναπόφευκτο. Στα 
τελευταία χρόνια του, ο Βούδας Σακιαμούνι είπε τελικά: «Δεν έχω διδάξει κανέναν Φα στη 
διάρκεια της ζωής μου». Ο Βούδας Σακιαμούνι το είπε αυτό επειδή πράγματι δεν δίδαξε τον Φα 
αυτού του σύμπαντος, ούτε ανέφερε την εκδήλωση αυτού του χαρακτηριστικού Τζεν-Σαν-Ρεν στη 
συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία ή στο επίπεδό του τού Ταθαγκάτα. Πράγματι δεν το δίδαξε! Τι 
ήταν αυτό που ο Βούδας Ταθαγκάτα δίδαξε τότε; Αυτό που δίδαξε ήταν αυτό που φωτίστηκε κατά 
τη διάρκεια της καλλιέργειας στις προηγούμενες ζωές του, μερικές καταστάσεις της καλλιέργειας 
στις προηγούμενες μετενσαρκώσεις του, ιστορίες άσκησης καλλιέργειας καθώς και την κατανόησή 
του κάποιας συγκεκριμένης εκδήλωσης του Φα. Επειδή τα ιερά κείμενα καταχωρούνταν κατά 
διαστήματα, δεν είναι καν μεθοδικά τακτοποιημένα. Τότε, γιατί οι άνθρωποι θεώρησαν αργότερα 
αυτά που είπε ο Βούδας Σακιαμούνι ως τον Νόμο του Φο; Από τη μία, αυτή είναι η ανθρώπινη 
κατανόηση. Από την άλλη, επειδή ο Σακιαμούνι είναι ένας Φο. Συνεπώς, αυτό που είπε φέρει τη 
φύση του Φο. Οι διδασκαλίες που φέρουν τη φύση του Φο είναι επομένως ένα στρώμα των αρχών 
του Φο στην ανθρωπότητα, το οποίο τότε θεωρούταν ως ο Νόμος του Φο. Ωστόσο, πράγματι δεν 
δίδαξε συστηματικά τις αρχές της καλλιέργειας και το χαρακτηριστικό του σύμπαντος, ούτε 
εξήγησε το γιατί κάποιος μπορούσε να ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα, κλπ. Πράγματι, δεν το 
δημοσιοποίησε! Γι’ αυτό, είπα ότι έχω κάνει κάτι που δεν έκανε κανείς στο παρελθόν, και έχω 
ανοίξει μια μεγάλη πόρτα. Έχω κάνει κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή, έχω δημοσιοποιήσει όλες 
τις αρχές της άσκησης καλλιέργειας καθώς επίσης και τα στοιχεία για την ολοκλήρωση της 
καλλιέργειας. Επιπλέον, έχω μιλήσει για αυτό πολύ συστηματικά. Γι’ αυτό οι Θεοί στα πολύ υψηλά 
επίπεδα έχουν πει: «Έχεις αφήσει στους ανθρώπους μια σκάλα στον ουρανό – το Τζούαν Φάλουν.»

Δεν λέω εδώ το πώς είμαι, σε σύγκριση με τον Βούδα Σακιαμούνι. Δεν έχω τέτοια προσκόλληση. 
Δεν είμαι μέσα στη συνηθισμένη ανθρώπινη συναισθηματικότητα και δεν έχω προσκόλληση στη 
φήμη και το συμφέρον στον κόσμο. Εφόσον δημοσιοποιώ αυτά τα πράγματα, θα είμαι υπεύθυνος 
προς εσάς και θα δηλώσω μια τέτοια αρχή ξεκάθαρα σε σας. Δεν θέλω τίποτα από εσάς, δεν θα σας 
ζητήσω ούτε μια δεκάρα. Σας διδάσκω μόνο να γυρίσετε στην καλοσύνη. Κάποιος με ρώτησε: 
«Δάσκαλε, μας έχετε διδάξει τόσα πολλά πράγματα και μας έχετε δώσει τόσα πολλά. Εσείς τι 
θέλετε;» Είπα: «Δεν θέλω τίποτα. Ήρθα μόνο να σας σώσω. Θέλω μόνο η καρδιά σας να είναι καλή 
και να είστε ικανοί να ανέλθετε προς τα πάνω». Διότι έχουμε διαπιστώσει ότι, για έναν άνθρωπο, 
το να είναι άνθρωπος, δεν είναι ο σκοπός. Οι άνθρωποι σήμερα είναι όλοι χαμένοι μέσα στην 
ψεύτικη πραγματικότητα της συνηθισμένης ανθρώπινης κοινωνίας και νομίζουν ότι έτσι πρέπει να 
είναι ως ανθρώπινα όντα. Ιδιαίτερα οι ηθικές αξίες της ανθρώπινης κοινωνίας ξεπέφτουν τώρα 
πολύ άσχημα. Ο καθένας παρασύρεται προς τα κάτω σε αυτό το πλημμυρίζον ρεύμα, και η 
κοινωνία ως σύνολο πέφτει. Επομένως, κανείς δεν ξέρει ότι πέφτει προς τα κάτω. Μερικοί 
άνθρωποι νομίζουν ότι είναι καλοί θεωρώντας τον εαυτό τους λίγο καλύτερο από τους άλλους. 
Στην πραγματικότητα, συγκρίνετε τον εαυτό σας έναντι αυτού του πεσμένου προτύπου, και είστε 
μόνο λίγο καλύτεροι από τους άλλους εν μέσω όλης της κακίας. Εάν είσαστε σε θέση να ασκήσετε 
καλλιέργεια κι επιστρέψετε σε αυτό το αρχικό επίπεδο της ανθρώπινης κοινωνίας, θα βρείτε ότι 
ακόμη κι από ένα όχι και τόσο υψηλό επίπεδο οι σημερινοί άνθρωποι και η ανθρώπινη κοινωνία 
είναι μάλλον τρομακτικοί! Είναι αληθινά τρομακτικοί! Θα διαπιστώσετε ότι η ανθρωπότητα 
σήμερα πράγματι πληροί όλες τις δέκα αμαρτίες.



Τα μεγάλα φωτισμένα όντα, είτε είναι Φο, Ντάος είτε Θεοί, δεν θεωρούν πλέον τους σημερινούς 
ανθρώπους ανθρώπινα όντα. Αυτή η δήλωση μπορεί να φαίνεται υπερβολικά απόλυτη. Φυσικά, 
υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι. Ωστόσο, αυτό στο οποίο αναφέρονται είναι η ανθρωπότητα 
συνολικά και σε μεγάλη κλίμακα. Είναι πράγματι έτσι. Στο παρελθόν, όταν πήγαινε κάποιος στον 
ναό ή στην εκκλησία να κάνει εξομολόγηση, πίστευε ότι ο Ιησούς ή κάποιο ον στον ουρανό 
πράγματι τον άκουγε να μιλά. Επιπλέον, υπήρχε μια τέτοια ανταποκρινόμενη ηχώ στον νου του σαν 
να απαντώνται οι ερωτήσεις του. Ωστόσο, οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν πια τέτοιο συναίσθημα, 
κι εκείνοι που λατρεύουν τους Φο ούτε την παρουσία των Φο δεν μπορούν να δουν. Γιατί είναι 
έτσι; Επειδή οι άνθρωποι στην κοινωνία γίνονται όλο και λιγότερο φωτισμένοι και γίνονται όλο και 
περισσότερο διεφθαρμένοι. Επομένως, οι Θεοί δεν θα τους φροντίσουν πλέον. Επειδή οι σύγχρονοι 
άνθρωποι έχουν πολύ κάρμα και γίνονται όλο και λιγότερο φωτισμένοι, όταν αντιμετωπίζουν την 
τιμωρία αφότου έχουν κάνει κάτι λανθασμένο, το παίρνουν απλά ως σύμπτωση. Έχω δει ότι ενώ οι 
ανθρώπινες ηθικές αξίες ξεπέφτουν πολύ άσχημα, όλοι οι άνθρωποι πέφτουν μαζί με αυτό το 
πλημμυρίζον ρεύμα, χωρίς να το γνωρίζουν. Μερικοί άνθρωποι έχουν ακόμα τη φύση του Φο και 
την αρχική τους φύση. Μέσω της διδασκαλίας μου κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, υπάρχουν 
πολλοί άνθρωποι που έχουν ανυψώσει το επίπεδό τους μέσω της άσκησης καλλιέργειας με το 
επίπεδο της καλλιέργειάς τους να είναι πολύ υψηλό. Μερικοί έχουν Φωτιστεί, μερικοί βρίσκονται 
στη βαθμιαία Φώτιση και μερικοί ήδη ασκούν καλλιέργεια εντός τής Θέσης Καρπού. Αισθάνομαι 
πολύ ευτυχής που δεν έχω κάνει ένα τέτοιο πράγμα μάταια. Είμαι υπεύθυνος προς την 
ανθρωπότητα και την κοινωνία. Δεν έχω αποκαλύψει τα ουράνια μυστικά χωρίς λόγο και επιτρέπω 
στους ανθρώπους να ανυψωθούν μέσω της άσκησης καλλιέργειας.

Αυτό που ανέφερα μόλις τώρα είναι για να τονίσω ότι ο σκοπός μιας ανθρώπινης ζωής δεν είναι για 
να είστε ένα ανθρώπινο ον. Πολλοί άνθρωποι πιθανώς ακόμα να μην κατανοούν τι σημαίνει. 
Πιστεύουν ότι τα ανθρώπινα όντα πρέπει απλά να ζουν με αυτόν τον τρόπο. Ναι, όταν γεννηθήκατε 
από τη μήτρα της μητέρας σας, όλοι ήσασταν το ίδιο και δεν μπορούσατε να δείτε την ύπαρξη 
άλλων διαστάσεων. Επομένως, ούτε και θα τις πιστεύατε. Επιπλέον, οι άνθρωποι σήμερα 
πιστεύουν πάρα πολύ στη σύγχρονη επιστήμη, ενώ η σύγχρονη επιστήμη είναι εξαιρετικά ελλιπής 
κι ατελής. Η έκταση της κατανόησής της για αυτό το σύμπαν είναι πολύ ρηχή και πολύ χαμηλού 
επιπέδου. Επομένως, όταν οι άνθρωποι πιστεύουν σε αυτήν υπερβολικά, αυτό θα φέρει την 
ανθρωπότητα ν’ αντιμετωπίσει τον μέγιστο κίνδυνο· δηλαδή, η ανθρώπινη ηθική θα καταστραφεί 
πλήρως. Συνεπώς, οι παράδεισοι εκεί επάνω δεν θεωρούν πλέον τους ανθρώπους χωρίς ηθικές 
αξίες ανθρώπινα όντα! Κι αυτό διότι δεν είναι μόνο τα ανθρώπινα όντα που έχουν την ανθρώπινη 
εξωτερική μορφή, τα φαντάσματα, οι μαϊμούδες, κι οι πίθηκοι όλα έχουν εγκεφάλους και τέσσερα 
άκρα. Ο λόγος που ο άνθρωπος αποκαλείται άνθρωπος, είναι επειδή πρέπει να έχει ανθρώπινους 
ηθικούς κώδικες για να ζήσει στον κόσμο, σύμφωνα με τα πρότυπα της ανθρώπινης ηθικής καθώς 
και με τον ανθρώπινο τρόπο ύπαρξης. Χωρίς αυτούς, οι Θεοί δεν θα θεωρούν τους ανθρώπους 
ανθρώπινα όντα. Ωστόσο, όλοι οι άνθρωποι σκέφτονται για το πώς πρέπει να ζήσουν καλύτερα και 
για το πώς πρέπει να αναπτυχθούν. Παρ’ όλα αυτά, η ανθρώπινη κοινωνία ελέγχεται από 
υψηλότερες ζωές και η ανθρωπότητα δεν μπορεί ποτέ να φθάσει στο επίπεδο των Φο μέσω της 
τεχνολογίας. Διαφορετικά, οι πόλεμοι των άστρων όντως θα ξεσπούσαν! Επομένως, η ανθρώπινη 
τεχνολογία που φέρει την ανταγωνιστική νοοτροπία, τη ζηλοτυπία, τα διάφορα είδη 
συναισθηματικότητας κι επιθυμίας απλά δεν επιτρέπεται να φθάσει σε υψηλότερα πρότυπα.

Περισσότερο από εβδομήντα τοις εκατό του ανθρώπινου εγκεφάλου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 
και η σύγχρονη ιατρική έχει επίσης αναγνωρίσει αυτό το σημείο. Γιατί αυτό; Διότι η ανθρώπινη 
σοφία είναι καταπιεσμένη. Γιατί όμως οι Φο έχουν τόσο μεγάλη σοφία και μεγάλες υπερφυσικές 
ικανότητες; Γιατί είναι ικανοί να γνωρίζουν τα πάντα και να έχουν τόσο μεγάλη σοφία και 
νοημοσύνη; Είναι λόγω αυτής της αρχής που μόλις εξήγησα. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι αυτό το 
βιβλίο μου, καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα ακαδημαϊκής γνώσης! Ο Δάσκαλος έχει πολύ 



ακαδημαϊκή γνώση ή μήπως έχει φοιτήσει σε πολλά κολέγια; Δεν έχω. Τότε γιατί είναι έτσι; Η 
διαφορά ανάμεσα σε μένα και οποιονδήποτε άλλον είναι ότι το μυαλό μου είναι εντελώς ανοιχτό 
ενώ το δικό σας δεν είναι. Διότι σε αυτόν τον κόσμο, είτε είναι φιλοσοφία, αστρονομία, φυσική, 
χημεία, είτε η ιστορία της ανθρωπότητας, κλπ., οι άνθρωποι μπορεί να τα θεωρήσουν πολύ 
περίπλοκα. Στην πραγματικότητα είναι πολύ απλά και είναι μόνο αυτό το μικρό κομματάκι των 
πραγμάτων της ανθρωπότητας στο χαμηλότερο επίπεδο εντός του πλαισίου του Νόμου του Φο. 
Είναι όλα της μίας ίδιας αρχής και προκαλούμενα από το χαρακτηριστικό του σύμπαντος καθώς 
και από την υπάρχουσα μορφή της ύλης σ’ αυτό το επίπεδο. Είναι μόνο αυτό το μικρό κομμάτι. 
Όμως, η ανθρώπινη σοφία είναι ήδη ανίκανη να το κατανοήσει επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος 
είναι σφραγισμένος και δεν μπορεί να το κατανοήσει. Τι μπορεί να γίνει για αυτό; Να μάθετε 
περισσότερα πράγματα, αλλά ο εγκέφαλος σας είναι ανίκανος να τα λάβει. Επομένως, θα πρέπει να 
μελετήσετε φυσική και να μελετήσετε χημεία και να μελετήσετε αστρονομία και να μελετήσετε την 
υψηλής ενέργειας φυσική και να μελετήσετε φιλοσοφία, και να μελετήσετε ιστορία. Θα μελετήσετε 
αυτό και θα μελετήσετε κι εκείνο. Ωστόσο, ακόμα και τη γνώση σε ένα τέτοιο θέμα, κάποιος είναι 
ανίκανος να την κατανοήσει όλη στη διάρκεια της ζωής του. Επομένως, η ανθρώπινη γνώση είναι 
πραγματικά αξιοθρήνητη.

Μόλις ανέφερα ότι, όση γνώση κι αν έχετε μάθει, παραμένετε ακόμα ένα συνηθισμένο άτομο 
ακόμα κι αν είστε καθηγητής ή επιβλέπων σε πανεπιστήμιο ή όσο γνωστός κι αν είστε. Κι αυτό 
επειδή η γνώση σας δεν έχει υπερβεί αυτό το επίπεδο των συνηθισμένων ανθρώπων. Επιπλέον, 
αυτή η εμπειρική επιστήμη του σύγχρονου ανθρώπου είναι ελλιπής. Για παράδειγμα, αυτή η 
σύγχρονη επιστήμη δεν μπορεί ν’ αποδείξει την ύπαρξη των Θεών, ούτε μπορεί να επαληθεύσει την 
ύπαρξη άλλων διαστάσεων. Δεν μπορεί να δει τις ζωές και τις υπάρχουσες μορφές της ύλης σε 
άλλες διαστάσεις. Δεν γνωρίζει ότι υπάρχει η εκδήλωση της ύλης της αρετής στο ανθρώπινο σώμα. 
Ούτε γνωρίζει ότι υπάρχει η εκδήλωση από την ύλη κάρμα γύρω από το ανθρώπινο σώμα. Οι 
άνθρωποι όλοι πιστεύουν στη σύγχρονη επιστήμη κι όμως, η σύγχρονη επιστήμη είναι ανίκανη να 
επαληθεύσει αυτά τα πράγματα. Επιπροσθέτως, όποτε οι αρετές, η καλοσύνη, οι αμαρτίες ή άλλα 
πράγματα πέρα από την επιστήμη αναφέρονται, αυτά θεωρούνται προλήψεις. Στην ουσία, 
κραδαίνοντας το ραβδί της σύγχρονης επιστήμης δεν είναι σα να χτυπάμε την πιο θεμελιώδη φύση 
της ανθρωπότητάς μας – την ανθρώπινη ηθική; Έτσι δεν είναι; Επειδή δεν αναγνωρίζει, ούτε είναι 
ικανή να επαληθεύσει την ύπαρξη του ντε (της αρετής), θα υποστηρίζει ότι αυτό είναι πρόληψη. 
Εάν οι ανθρώπινες ηθικές αξίες πράγματι εξαλειφθούν, ο άνθρωπος θα χάσει τους περιορισμούς 
από τον Φα του νου και των ηθικών κωδίκων. Οι άνθρωποι μπορεί να τολμήσουν να κάνουν 
οτιδήποτε και να τολμήσουν να διαπράξουν οποιαδήποτε ανάρμοστη πράξη, γεγονός που θα κάνει 
τις ανθρώπινες ηθικές αξίες να παρακμάζουν συνεχώς. Αυτός είναι ο ρόλος που παίζει η πιο 
αδύναμη πλευρά της επιστήμης.

Έχω εξηγήσει ότι ένας ολοκληρωμένος επιστήμονας δεν θα είναι τόσο ισχυρογνώμων, όπως πολλοί 
από αυτούς που αντικαθιστούν τον ορθολογισμό με τη συναισθηματικότητα, περιορίζοντας την 
σύγχρονη επιστήμη μέσα σε ένα αμετάβλητο πλαίσιο και πιστεύοντας ότι οτιδήποτε πέρα από την 
εμπειρική επιστήμη δεν είναι επιστήμη. Σκεφτείτε το. Για τα πράγματα που ο άνθρωπος δεν έχει 
ακόμα αναγνωρίσει, αλλά όταν αναγνωρίζονται από εμάς με επιστημονικές μεθόδους, αυτό δεν 
είναι επιστήμη; Γίνεται κι αυτό επιστήμη. Ο άνθρωπος συνεχώς βελτιώνεται και κατανοεί εκ νέου 
τον εαυτό του. Επομένως, μπορεί η επιστήμη να αναπτυχθεί και τελικά να καταλάβει πραγματικά 
το σύμπαν. Ο τρόπος που η σύγχρονη εμπειρική επιστήμη αναπτύσσεται τώρα είναι πολύ αδέξιος 
και αργός. Στην πραγματικότητα είναι όπως ένα τυφλό άτομο που ψηλαφεί έναν ελέφαντα. Δεν 
μπορεί να αναγνωρίσει την υπάρχουσα μορφή της ύλης σε όλο το σύμπαν και δεν μπορεί να 
αναγνωρίσει την ύπαρξη των χαρακτηριστικών του σύμπαντος. Συνεπώς, αγγίζοντας ένα μικρό 
κομμάτι από κάτι, το παίρνει ως το όλον. Έχει αγγίξει μόνο το πόδι του ελέφαντα και ισχυρίζεται, 
«Ω, έτσι είναι η επιστήμη. Αυτή είναι η επιστήμη που αντιλαμβάνεται πραγματικά τη ζωή και την 
ύλη». Δεν μπορεί να δει ολόκληρο τον ελέφαντα. Συνεπώς, δεν μπορεί να καταλάβει ότι το σύμπαν 



αποτελείται από αμέτρητους και διαφορετικούς χωροχρόνους, ούτε μπορεί να αντιληφθεί τις άλλες 
διαστάσεις και την ύπαρξη άλλων μορφών ζωής και ύλης. Ως αποτέλεσμα, όλα αυτά θα 
ονομαστούν προλήψεις από εκείνους τους «απλόμυαλους» και ισχυρογνώμονες ανθρώπους. Αυτός 
είναι ο κρισιμότερος λόγος για τον οποίο η ανθρώπινη ηθική μας παρακμάζει. Πολλοί άνθρωποι 
τότε κραδαίνοντας το ραβδί της επιστήμης θα πλήξουν την αρχαιότερη και πιο θεμελιώδη αρετή 
του ανθρώπου. Είναι πραγματικά επικίνδυνο! Εάν οι άνθρωποι δεν έχουν Ντε, οι Θεοί δεν θα τους 
θεωρούν πλέον ανθρώπινα όντα. Εάν ο ουρανός δεν βλέπει πλέον τους ανθρώπους ως ανθρώπινα 
όντα, θα εξαλειφθούν και θα αρχίσουν πάλι από την αρχή.

Μερικοί σκέφτονται: «H ανθρωπότητά μας προοδεύει και είναι ήδη πραγματικά θαυμάσιο που έχει 
εξελιχθεί όπως είναι σήμερα από τους πιθήκους!» Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ιστορικά, 
κατά τη διάρκεια των προϊστορικών χρόνων, εκατό χιλιάδες χρόνια πριν ή ακόμα και πολύ, πολύ 
νωρίτερα απ’ αυτό, μέχρι και πάνω από εκατό εκατομμύρια χρόνια πριν, υψηλά προηγμένοι 
πολιτισμοί έχουν ανέκαθεν υπάρξει σε αυτόν τον πλανήτη, μόνο που αυτοί καταστράφηκαν σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους. Γιατί καταστράφηκαν; Ήταν διότι αναπτύχθηκαν πολύ γρήγορα 
υλικά και τεχνολογικά, ενώ η ηθική τους δεν μπόρεσε να συμβαδίσει ή καταστράφηκε. Τότε δεν 
επιτράπηκε πλέον να συνεχίσουν να υπάρχουν και καταστράφηκαν. Για να το θέσουμε σύμφωνα με 
την κατανόηση της σύγχρονης επιστήμης, η κίνηση της ύλης ακολουθεί ένα σχέδιο. Όταν η κίνηση 
της φθάσει σε μια ορισμένη μορφή, αναπόφευκτα θα πάρει μια άλλη μορφή. Για παράδειγμα, κατά 
τη διάρκεια της κίνησής της σε αυτό το σύμπαν, η γη μπορεί να είχε καταστραφεί μερικώς όταν 
χτυπήθηκε από κάποιους πλανήτες. Ανεξάρτητα, από τις αιτίες που μπορεί να υπήρξαν, οι 
επιστήμονες έχουν τώρα πράγματι ανακαλύψει, ότι έχουν υπάρξει πολυάριθμα υπολείμματα 
αρχαίων πολιτισμών στον πλανήτη μας. Επιπλέον, τέτοια υπολείμματα πολιτισμών είναι πολύ 
μακριά από τη σημερινή εποχή. Μερικά είναι πριν από αρκετές εκατοντάδες χιλιάδων χρόνων, 
πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν, ή ακόμα και δεκάδες εκατομμύρια χρόνια πριν. Οι πολιτισμοί που 
υπήρξαν και τα υπολείμματα που άφηναν σε κάθε χρονική περίοδο ήταν όλα διαφορετικά και δεν 
ήταν πράγματα από την ίδια χρονική περίοδο. Επομένως, κάποιοι επιστήμονες προβληματίζονται 
πάνω σε αυτό το ζήτημα. Κάποιοι έχουν ήδη προτείνει μια τέτοια θεωρία λέγοντας: «Όντως 
υπήρξαν προϊστορικοί πολιτισμοί καθώς και προϊστορικές κουλτούρες». Αυτό το έχουν πει 
επιστήμονες. Η κοινότητα των καλλιεργητών μας μπορεί να δει πιο καθαρά ότι πριν από αυτόν τον 
δικό μας ανθρώπινο πολιτισμό, υπήρξαν πράγματι πολλοί ανθρώπινοι πολιτισμοί. Επειδή οι ηθικές 
αξίες τους εκφυλίστηκαν, αργότερα, αυτοί οι πολιτισμοί έπαψαν να υπάρχουν πλέον. Φυσικά, αυτό 
είναι το τι έχουμε δει. Από τον κατεστραμμένο αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, μπορούμε να δούμε 
υπολείμματα της ανθρώπινης διαφθοράς και εκφυλισμού εκείνης της εποχής.

Μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται: «Η ανθρώπινη φυλή μας έχει εξελιχθεί από τους πιθήκους». Στην 
πραγματικότητα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο άνθρωπος δεν εξελίχθηκε καθόλου από τους 
πιθήκους. Ο Δαρβίνος πρότεινε μια θεωρία, που έλεγε: «Ο άνθρωπος έχει εξελιχθεί από τους 
πιθήκους». Όταν έκανε δημόσια αυτήν την θεωρία εκείνη την εποχή, την έβγαλε με μεγάλο φόβο. 
Η θεωρία του είναι γεμάτη κενά και ελλείψεις κι όμως, έγινε αποδεκτή από τους ανθρώπους ως 
σήμερα. Παρακαλώ, σκεφτείτε το. Η εξελικτική διαδικασία που πρότεινε οι πίθηκοι να 
εξελίσσονται σε ανθρώπους, δηλαδή μια διαδικασία δεκάδων εκατομμυρίων χρόνων, δεν μπορεί να 
βρεθεί. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι μεταξύ των πιθήκων και των ανθρώπινων 
όντων; Όχι μόνο τα ανθρώπινα όντα, αλλά και τα άλλα πράγματα επίσης. Κανένα από τα 
εξελιγμένα ζώα στα οποία αναφέρθηκε δεν είχε αυτή τη μεταβατική διαδικασία. Επιπλέον, γιατί τα 
είδη που υπάρχουν στην ήπειρο της Αυστραλίας είναι διαφορετικά από τα είδη που υπάρχουν σε 
άλλες ηπείρους; Δεν μπορούσε να εξηγήσει τίποτα από αυτά. Παρ’ όλα αυτά αυτή η θεωρία της 
εξέλιξης με όλα τα κενά της έχει γίνει αποδεκτή από τα ανθρώπινα όντα. Αυτό είναι όντως 
παράξενο!



Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος δεν εξελίχθηκε καθόλου από τους πιθήκους κατά την άποψή 
μας, απλώς υπάρχουν διαφορετικά είδη που υφίστανται σε κάθε χρονική περίοδο. Οι ηπειρωτικές 
πλάκες στον γήινο πλανήτη που κατοικούνται από την ανθρωπότητα μετατοπίζονται και αλλάζουν. 
Οι γεωλόγοι αποκαλούν τις ηπείρους της Ασίας, της Ευρώπης, της Αμερικής, της Βόρειας 
Αμερικής και της Νότιας Αμερικής ηπειρωτικές πλάκες. Οι ηπειρωτικές πλάκες άλλαξαν από καιρό 
σε καιρό και οι πολιτισμοί πάνω σε αυτές βυθίζονταν στον πυθμένα των ωκεανών. Κατόπιν, μια 
άλλη ήπειρος ίσως να εμφανιζόταν σε έναν άλλο ωκεανό και τέτοιες αλλαγές πραγματοποιούνται 
συνεχώς. Τώρα, οι άνθρωποι έχουν ανακαλύψει επίσης τεράστια αρχαία κτήρια και την ύπαρξη 
προηγούμενων πολιτισμών κάτω από τον Ειρηνικό, τον Ατλαντικό, τον Ινδικό Ωκεανό, καθώς και 
σε άλλους ωκεανούς. Ωστόσο, εξετάζοντάς τα, όλα βρίσκονται να είναι πράγματα που υπήρξαν 
αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια ή αρκετά εκατομμύρια χρόνια πριν, ή και ακόμα νωρίτερα. 
Τουλάχιστον, η παρούσα ανθρωπότητά μας γνωρίζει ότι οι ηπειρωτικές πλάκες δεν έχουν αλλάξει 
εδώ και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Πότε βυθίστηκαν στον πυθμένα των ωκεανών τότε; 
Βυθίστηκαν σίγουρα πολύ παλιά, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνων πριν ή και ακόμα νωρίτερα. 
Επομένως, όταν άλλαξαν οι διαφορετικές ηπειρωτικές πλάκες, τα είδη σε αυτά ήταν επίσης 
διαφορετικά. Δεν προήλθαν από την εξέλιξη. Υπήρξαν ομοιότητες, αλλά δεν ήταν τα ίδια είδη. 
Απολύτως όχι!

Φυσικά, διδάσκω τον Νόμο του Φο, ο οποίος είναι διαφορετικός από τις θεωρίες των 
συνηθισμένων ανθρώπων. Ο δικός μας είναι μια υψηλότερη κατανόηση που κατανοεί αληθινά την 
ανθρωπότητα. Λέω στον καθένα σας ότι ο άνθρωπος δεν εξελίχθηκε από τους πιθήκους, αλλά 
γεννήθηκε στο σύμπαν. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια Ταοϊστική θεωρία του Τάι Τσι στην Κίνα. 
Αυτή η θεωρία του Τάι Τσι μιλά για τα δύο Τσι του Γιν και του Γιανγκ. Προτού υπάρξουν τα δύο 
Τσι του Γιν και Γιανγκ, ήταν η κατάσταση του Χάους, η οποία ονομαζόταν Γουτζί (χωρίς άκρα). 
Εκείνο μετά γέννησε το Τάι Τσι και υπήρχαν τα δύο Τσι, του Γιν και Γιανγκ. Το Τάι Τσι γέννησε 
κατόπιν όλη την ύλη και τα είδη. Αυτή είναι η Ταοϊστική θεωρία. Την έχω βρει πολύ λογική 
επιστημονικά. Στην πραγματικότητα, έχω ανακαλύψει μια κατάσταση. Φυσικά, δεν είμαι ο μόνος 
που έχει ανακαλύψει ότι η τεράστια ύλη στο σύμπαν είναι ικανή να δημιουργήσει ζωές κατά την 
κίνησή της. Αν και δεν μπορούμε να δούμε αυτή την ύλη, δεν είναι απαραιτήτως ανύπαρκτη. Πάρτε 
τον αέρα για παράδειγμα, τα ανθρώπινα μάτια δεν μπορούν να τον δουν. Δεν υπάρχει; Υπάρχει. 
Υπάρχει ύλη πιο μικροσκοπική από τον αέρα; Υπάρχει άφθονη. Όσο για την ύλη που είναι ακόμα 
πιο μικροσκοπική από αυτή την μικροσκοπική ύλη, υπάρχει ακόμη πιο άφθονη. Πώς μπορούν 
αυτές οι τεράστιες ουσίες να υπάρχουν με τέτοιο τρόπο; Στην πραγματικότητα, είναι όλα η 
υπόσταση της ζωής. Όλη η ύλη έχει ζωή, παρά τού ότι δεν εκφράζεται στη διάσταση των 
συνηθισμένων ανθρώπων και είστε ανίκανοι να δείτε την ύπαρξη της ζωής της. Σε λίγο θα μιλήσω 
γιατί είναι έτσι. Όλη η ύλη έχει ζωή. Αυτή η τεράστια ύλη παράγει ζωές ενώ είναι σε κίνηση. Οι 
περισσότερες από αυτές τις ζωές είναι άμορφες στα υψηλότερα επίπεδα. Μια μειονότητά τους είναι 
με ανθρώπινη μορφή, με ζωική μορφή, με τη μορφή υλικών ή με τη μορφή φυτών.

Γιατί υπάρχει αυτό το ανθρώπινο επίπεδο; Δεν υπήρχε κανένα τέτοιο ανθρώπινο επίπεδο στην 
αρχή. Οι ζωές που δημιουργήθηκαν από την κίνηση αυτής της ύλης στο σύμπαν είναι όλες 
συνταυτισμένες με τα χαρακτηριστικά του σύμπαντος. Δηλαδή, είναι αφομοιωμένες με τις αρχές 
του Νόμου (Φα) του σύμπαντος, αφομοιωμένες με το Τζεν Σαν Ρεν, αφού στην πραγματικότητα 
δημιουργήθηκαν από το Τζεν Σαν Ρεν. Τότε, όταν ο αριθμός αυτών των ζωών δημιουργημένες στις 
υψηλού επιπέδου διαστάσεις αυξηθεί, το περιβάλλον διαβίωσής τους γίνεται περίπλοκο και 
διαμορφώνουν το κοινωνικό πλαίσιο επιβίωσής τους, ακριβώς όπως στην ανθρώπινη κοινωνία μας, 
τα ανθρώπινα όντα έχουν το κοινωνικό πλαίσιο ως προς τον τρόπο με τον οποίο επιβιώνουν. 
Κατόπιν, έχοντας τους κοινωνικούς τρόπους τους, αυτές οι ζωές θα αλλάξουν βαθμιαία και θα 
γίνουν περίπλοκες. Μερικές θα αναπτύξουν εγωιστικές σκέψεις και θα παρεκκλίνουν από τις 
απαιτήσεις που τα χαρακτηριστικά του σύμπαντος διατηρούν για τις ζωές σε εκείνο το επίπεδο. 
Τότε, δεν είναι πλέον ικανές να μείνουν σε εκείνο το επίπεδο και μπορούν μόνο να πέσουν σε ένα 



χαμηλότερο επίπεδο. Κατόπιν, όταν στο χαμηλότερο επίπεδο γίνονται ακόμα χειρότερες, πρέπει να 
πέσουν ξανά, ακόμα πιο χαμηλά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αυτές οι ζωές γίνονται συνεχώς χειρότερες 
κατά τη διάρκεια των ατελείωτων εποχών της ιστορίας και θα πέσουν βαθμιαία προς τα κάτω, 
διάσταση με τη διάσταση, έως ότου βρεθούν κάτω σε αυτή τη διάσταση της ανθρωπότητας. Έτσι, 
διάγουν μια χαμηλού επιπέδου ζωή, αναπαράγοντας και ανατρέφοντας τους απογόνους τους με 
χαμηλού επιπέδου μεθόδους.

Όμως, δεν υπήρχε καμία τέτοια ανθρώπινη διάσταση στην αρχή. Τότε, αυτά τα φωτισμένα όντα και 
υψηλού επιπέδου ζωές θέλησαν να δημιουργήσουν μιαν άλλη διάσταση για την ανθρωπότητα, μια 
εξαιρετικά απατηλή διάσταση, για να δουν εάν ο άνθρωπος θα μπορούσε να κρατήσει αυτό το 
ελάχιστο κομμάτι της φύσης του και εάν θα μπορούσε ακόμα να επιστρέψει. Επομένως, 
δημιουργήθηκε μια τέτοια διάσταση. Εκείνη την περίοδο, θέλησαν απλά να δώσουν στην 
ανθρωπότητα και σε αυτές τις ζωές μια τελευταία ευκαιρία και δεν εξέτασαν πάρα πολλά 
ζητήματα. Όμως, βρήκαν αργότερα ότι αυτή η διάσταση είναι πολύ μοναδική επειδή όλα τα όντα 
σε αυτή την διάσταση δεν μπορούν να δουν άλλες διαστάσεις, ούτε μπορούν να δουν τις ζωές σε 
άλλες διαστάσεις. Αντίθετα, οι ζωές στις άλλες διαστάσεις του σύμπαντος μπορούν όλες να δουν 
σκηνές από άλλες διαστάσεις. Για μια ζωή σε οποιαδήποτε άλλη διάσταση, το σώμα της μπορεί να 
πετάξει στον χώρο και να περιφερθεί εδώ κι εκεί. Μια ζωή από οποιαδήποτε άλλη διάσταση μπορεί 
να κάνει το σώμα της μεγάλο ή μικρό. Σήμερα οι επιστήμονες θεωρούν ότι οι ανθρώπινες σκέψεις 
είναι ύλη, κάτι σαν ηλεκτρονικά κύματα. Φυσικά, θα αναγνωρίζετε ότι τα ηλεκτρονικά κύματα 
είναι ύλη. Όμως, βρίσκετε ότι δεν είναι τόσο απλό στις άλλες διαστάσεις. Η ανθρώπινη σκέψη 
μπορεί να παράγει αυτό που φαντάζεστε και αυτό που σκέφτεστε μπορεί να γίνει πραγματικότητα. 
Όμως επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν ενέργεια, θα διαλυθεί σύντομα αφότου δημιουργηθεί. Ωστόσο, 
για τα μεγάλα φωτισμένα όντα, τους ουράνιους ανθρώπους, και τις υψηλού επιπέδου ζωές που 
έχουν ενέργεια, τα πράγματα που σκέφτονται θα υπάρξουν πραγματικά. Κατά συνέπεια, εάν θέλετε 
κάτι, θα δημιουργηθεί την ώρα που το σκέφτεστε. Έτσι, έχει ειπωθεί στο παρελθόν: «Οι Φο, 
μπορούν να έχουν οτιδήποτε θέλουν κι απολαμβάνουν μεγάλη ελευθερία». Όλες αυτές οι ζωές 
υπάρχουν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, όταν η ανθρωπότητα ωθήθηκε σε αυτήν την διάσταση, 
μετατράπηκε σε αυτόν τον τρόπο ύπαρξης.

Ο καθένας έρχεται από τη μήτρα της μητέρας του και δεν αισθάνεται πολύ άσχημα. Μερικοί 
άνθρωποι τα πάνε πολύ καλά στις επιχειρήσεις, μερικοί παίρνουν υψηλές θέσεις στο γραφείο, 
μερικοί ζουν πολύ άνετα και θεωρούν τον εαυτό τους καλύτερο από τους άλλους. Στην 
πραγματικότητα, και εσείς είστε πολύ αξιοθρήνητοι! Κι αυτό επειδή δεν γνωρίζετε πώς ζούσατε 
στο παρελθόν. Για παράδειγμα, λέγεται στις θρησκείες: «Η ίδια η ζωή είναι βάσανο». Γιατί είναι 
έτσι; Όταν βγήκατε από τη μήτρα της μητέρας σας, είχατε αυτό το φυσικό σώμα το αποτελούμενο 
από μόρια. Στις άλλες διαστάσεις κανείς δεν έχει αυτό το σώμα που αποτελείται από μόρια, και το 
πιο επιφανειακό του σώμα αποτελείται από άτομα. Η επιφανειακή ύλη που είναι φτιαγμένη από 
μόρια αποτελεί αυτή τη διάσταση, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου σαρκικού σώματος, το 
οποίο επίσης αποτελείται από τέτοια μόρια. Με ένα σώμα φτιαγμένο απ’ αυτό το στρώμα ύλης, 
αποκτήσατε αυτό το σαρκικό σώμα μόλις γεννηθήκατε και σας δόθηκε ένα τέτοιο ζευγάρι ματιών 
φτιαγμένων από μόρια, έτσι δεν μπορείτε να δείτε άλλες διαστάσεις. Επομένως, είστε όλοι σε έναν 
λαβύρινθο. Έτσι, δεν μπορείτε να δείτε την αλήθεια του σύμπαντος ενώ είστε στον λαβύρινθο. Δεν 
θα λέγατε ότι ο τρόπος που ζείτε είναι σαν να βλέπετε τον ουρανό από τον πάτο ενός πηγαδιού; 
Αυτός ο τρόπος ζωής από μόνος του είναι πολύ θλιβερός. Επιπλέον, επειδή έχετε λάβει αυτό το 
σώμα, το σώμα σας φοβάται τον πόνο, δεν μπορεί να αντέξει το κρύο, τη ζέστη ή τη δίψα. Δεν 
μπορεί επίσης να υπομείνει την κούραση από το περπάτημα. Σε κάθε περίπτωση, σας έχει φέρει 
πολύ ταλαιπωρία καθώς και πολλά βάσανα. Επιπλέον, υπάρχει η γέννηση, το γήρας, η ασθένεια, 
και ο θάνατος. Αρρωσταίνετε συχνά. Νομίζετε ότι ζείτε πολύ άνετα. Στην πραγματικότητα, μέσα 
σε αυτά τα βάσανα, έχοντας ελαφρώς λιγότερα βάσανα, φαίνεστε μόνο να είστε λίγο καλύτεροι από 
τους άλλους. Και έπειτα, θεωρείτε ότι είστε πολύ άνετοι. Ο άνθρωπος απλά υπάρχει έτσι. Είναι 



λόγω αυτής της ζωής σε ένα τέτοιο περιβάλλον που ο άνθρωπος χάνει βαθμιαία την αρχική 
ανθρώπινη φύση του, και χάνει βαθμιαία την πίστη του στην ύπαρξη των Θεών. Με την 
ανεπάρκεια της εμπειρικής επιστήμης, ο άνθρωπος έχει επίσης χάσει τις ανθρώπινες ηθικές αξίες 
ολισθαίνοντας στην πιο επικίνδυνη κατάσταση.

Ωστόσο, η ανθρώπινη κοινωνία έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα: επειδή ένας άνθρωπος υποφέρει, 
είναι σε θέση να ασκήσει καλλιέργεια. Γιατί ένας Φο, είναι πάντα Φο σε εκείνο το επίπεδο της 
Φύσης του Φο; Γιατί δεν μπορεί να ανυψωθεί ακόμα πιο ψηλά; Γιατί δεν μπορεί μια Μποντισάτβα 
να γίνει Βούδας μέσω της καλλιέργειας; Είναι επειδή δεν μπορούν να βρουν μέρος να υποφέρουν, 
έστω και λίγο, ακόμα κι αν το θέλουν. Θα μπορούσε να ασκήσει καλλιέργεια ακριβώς επειδή είναι 
σε θέση να εδραιώσει τη «Φύση του Φο» του σε έναν λαβύρινθο. Εάν δεν υπάρχει κανένας 
λαβύρινθος για αυτόν εκεί και είναι σε θέση να τα δει όλα, τότε η καλλιέργεια δεν μετρά επειδή 
μπορεί να τα δει όλα. Επομένως, η καλλιέργεια και η φώτιση έρχονται πρώτα. Το να δείτε έρχεται 
αργότερα. Μερικοί άνθρωποι λένε: «Εάν το δω, θα ασκήσω καλλιέργεια. Εάν δεν το δω, δεν θα 
ασκήσω καλλιέργεια». Εάν ο καθένας επιτρεπόταν να δει, η συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία δεν 
θα ήταν πλέον ανθρώπινη κοινωνία, αλλά μια κοινωνία Θεών. Με όλους εκατό τοις εκατό και 
κανέναν εκτός, όλοι θα ασκούσαν καλλιέργεια. Εκείνοι οι άνθρωποι με παντός είδους ασυγχώρητες 
αμαρτίες και οι άνθρωποι με τον χειρότερο χαρακτήρα όλοι θα ήθελαν να ασκήσουν καλλιέργεια. 
Νομίζετε ότι αυτή θα είναι ακόμα ανθρώπινη κοινωνία; Είναι ακριβώς επειδή ο άνθρωπος έχει γίνει 
διεφθαρμένος που έχει πέσει σε αυτό το περιβάλλον. Εάν θέλετε να επιστρέψετε εκεί από όπου 
προήλθατε, πρέπει να έχετε τους ακόλουθους δύο παράγοντες. Ο ένας είναι να υποφέρετε βάσανα. 
Ο άλλος είναι η φώτιση. Όσον αφορά τη φώτιση, ο Ιησούς μίλησε για πίστη, ενώ στην Ανατολή 
απαιτείται φώτιση. Εάν έχετε χάσει αυτά τα πράγματα, δεν θα είστε ικανοί να ασκήσετε 
καλλιέργεια. Ωστόσο, γιατί οι άνθρωποι κανονικά βρίσκουν πολύ δύσκολη την πορεία της 
καλλιέργειας; Στην πραγματικότητα, η άσκηση καλλιέργειας δεν είναι δύσκολη. Η δυσκολία 
βρίσκεται στην ανικανότητα να εγκαταλείψετε τον συνηθισμένο ανθρώπινο νου. Στον άνθρωπο δεν 
έχει ειπωθεί ποτέ τι είναι ο «Νόμος του Φο» στην ιστορία. Οι άνθρωποι όλοι είχαν θεωρήσει αυτά 
που είπε ο Βούδας Σακιαμούνι ως τον συστηματικό Νόμο του Φο. Παρακαλώ σκεφτείτε το. Αυτό 
το τεράστιο σύμπαν είναι εξαιρετικά πλήρες και σοφό. Ο Βούδας Σακιαμούνι ανέφερε μόνο ένα 
μικρό κομμάτι των αρχών του Φο. Εκτός αυτού, ο Βούδας Σακιαμούνι δεν αποκάλυψε στον 
άνθρωπο όλα όσα γνώριζε. Δίδαξε στους ανθρώπους μόνο αυτό που πρέπει να γνωρίζουν. 
Επομένως, το Ντάρμα που αφέθηκε στην ανθρώπινη κοινωνία είναι τώρα μόνο ένα πάρα πολύ 
μικροσκοπικό κομμάτι του Νόμου του Φο. Ανέφερα νωρίτερα ότι τα πράγματα που έχω αφήσει 
στην ανθρώπινη κοινωνία είναι πολλά και έχω κάνει κάτι που κανείς δεν έκανε στο παρελθόν. Η 
γλώσσα που χρησιμοποίησα σε αυτό το βιβλίο το «Τζούαν Φάλουν» δεν είναι επίσημη επειδή η 
χρήση της σύγχρονης επίσημης γλώσσας δεν μπορεί να καλύψει υψηλότερα επίπεδα και ανώτερο 
περιεχόμενο. Συνεπώς, το έγραψα στην καθομιλουμένη.

Έχω πει τόσα πολλά. Επειδή φαίνεται να υπάρχει πολύς χρόνος σήμερα, θα επιθυμούσα να πω σε 
όλους μερικά ακόμα. Ωστόσο, μερικοί που κάθονται εδώ μπορεί να μην μπορούν να το δεχτούν, αν 
πω κάτι πάρα πολύ εμβριθές. Για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι δεν Τον έχουν μελετήσει καθόλου 
και έχουν έρθει να με ακούσουν επειδή θεωρούν ότι είναι πολύ καλός. Μερικοί άνθρωποι μπορεί 
να θέλουν να κερδίσουν κάτι ή να ήλθαν να δουν τι θα επιδείξω. Έρχονται με διάφορες νοοτροπίες. 
Εάν επρόκειτο να κάνω επιδείξεις εδώ για σας σήμερα, θα γελούσατε σαν να βλέπατε μαγικά ή 
τεχνάσματα. Δεν θα αντιμετωπίζατε τον Φα και εμένα σοβαρά. Επίσης δεν επιτρέπεται να γίνει 
κατ’ αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία του Νόμου του Φο. Σας διδάσκω μόνο αυτόν τον Νόμο του Φο, 
και είναι από εσάς εάν τον πιστεύετε ή όχι. Ωστόσο, η δύναμή του είναι τεράστια. Αυτό που θέλω 
να δώσω στα ανθρώπινα όντα και τα πράγματα που θα τους επιτρέψουν να ασκήσουν καλλιέργεια, 
τα έχω τοποθετήσει όλα στον τόμο του Φα. Όσο παρακολουθείτε τις βιντεοταινίες μου, ακούτε τις 
κασέτες μου, ή διαβάζετε αυτό το βιβλίο που έγραψα, θα το βιώσετε. Όσο το διαβάζετε, το σώμα 
σας θα καθαρίζεται και θα είστε ικανοί να φθάσετε στην κατάσταση που είναι ελεύθερη από 



ασθένεια. Όσο ασκείτε καλλιέργεια, θα είστε σε θέση να δείτε πράγματα που οι συνηθισμένοι 
άνθρωποι δεν μπορούν να δουν. Όσο ασκείτε καλλιέργεια, θα βιώσετε πράγματα που οι 
συνηθισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να βιώσουν. Το επίπεδο θα γίνεται όλο και πιο υψηλό, όλο 
και πιο θαυμάσιο. Είναι όλα σ’ αυτό το βιβλίο. Ωστόσο, εάν δεν ασκείτε καλλιέργεια, δεν θα το 
δείτε. Εάν πείτε ότι θέλω να τα δω όλα αφότου το διαβάσω μια φορά, αυτό είναι αδύνατον! 
Μπορείτε να δείτε μόνο πράγματα μέσα σε αυτό το δικό σας επίπεδο και μέσα στην ικανότητα της 
κατανόησής σας. Για περισσότερα θαυμάσια πράγματα, όσο ανεβαίνετε στην καλλιέργεια και όσο 
Τον μελετάτε συνεχώς σε βάθος, ασκείτε καλλιέργεια σε βάθος, και Τον διαβάζετε σε βάθος, θα 
είστε σε ικανοί τότε να Τον βιώσετε, να Τον δείτε, και να Τον γνωρίσετε.

Εάν μιλήσω για κάτι πάρα πολύ εμβριθές, πολλοί άνθρωποι ίσως να μην να το καταλάβουν. Όπως 
είχα κατά νου, δεν έχω διδάξει συστηματικά τον Φα για δύο χρόνια επειδή ο Φα που έδωσα στον 
άνθρωπο έχει ήδη δοθεί στην ολότητά του. Δεν είχα καν ανθρώπους να ηχογραφήσουν τις διαλέξεις 
μου. Γιατί έτσι; Πολλοί άνθρωποι επιδιώκουν την καινοτομία. Τι άλλο έχει πει ή συζήτησε ο 
Δάσκαλος; Επιδιώκουν τέτοια πράγματα αντί να ασκούν καλλιέργεια σταθερά. Αυτό που έδωσα 
στον άνθρωπο για άσκηση καλλιέργειας είναι το Τζούαν Φάλουν, κι αυτό το βιβλίο είναι ο 
συστηματικός Φα. Τα άλλα πράγματα που έχω πει μόνο ερμηνεύουν το Τζούαν Φάλουν και είναι 
όλα συμπληρωματικά. Εάν γίνουν ηχογραφήσεις και περαστούν στην κοινωνία, θα δημιουργήσει 
παρέμβαση για εκείνους τους γνήσιους ασκούμενους. Το βιβλίο Τζούαν Φάλουν είναι συστηματικό 
από το χαμηλότερο επίπεδο στο υψηλότερο επίπεδο, κι αυτά που λέω τώρα απευθύνονται μόνο 
στους ανθρώπους που είναι παρόντες εδώ.

Θα επιθυμούσα επίσης να τονίσω και ένα άλλο σημείο, ότι δηλαδή οι ασκούμενοί μας πρέπει να 
ακολουθούν μία άσκηση καλλιέργειας μόνο. Λέω στον καθέναν σας ότι η δήλωση «παίρνοντας το 
καλύτερο από κάθε σχολή» είναι ένα ρητό των συνηθισμένων ανθρώπων. Αυτό δεν υπάρχει στη 
γλώσσα της κοινότητας των καλλιεργητών. Αν μαθαίνετε μια τέχνη, το να μάθετε από όποιον έχει 
καλές δεξιότητες δεν είναι πρόβλημα. Όμως, από την οπτική των υψηλότερων διαστάσεων, οι 
αρχές της ανθρωπότητας είναι αντεστραμμένες. Αυτό που η ανθρωπότητα θεωρεί καλό μπορεί να 
μην είναι καλό. Είναι εξ ολοκλήρου το αντίθετο. Βλέπετε ότι είναι μέρα στην πλευρά μας, αλλά 
είναι σκοτάδι στην άλλη πλευρά. Αυτό που θεωρείτε σωστό μπορεί να μην είναι σωστό. Γιατί είναι 
έτσι; Θα πω στον καθένα σας μια απλή αρχή. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν είναι καλό όταν υποφέρουν οι 
άνθρωποι ή δεν θα αισθανθείτε άνετα και καλά εάν κάποιος σας εκφοβίσει. Λέω στον καθέναν σας 
ότι είναι καλό πράγμα όταν κάποιος υφίσταται λίγο πόνο και βιώνει λίγη δυσκολία! Βλέπετε ότι 
αυτό που σας λέω είναι πράγματι διαφορετικό. Γιατί; Διότι αυτή η αρχή αντιστρέφεται εντελώς 
όταν ειδωθεί από μια υψηλού επιπέδου διάσταση. Πιστεύουν ότι το να είστε ανθρώπινο ον δεν 
είναι ο στόχος για έναν άνθρωπο. Εάν υποφέρετε λίγη δυσκολία στην ανθρώπινη κοινωνία και 
ξεπληρώσετε το κάρμα που οφείλετε από τις προηγούμενες ζωές σας, θα είστε σε θέση να 
επιστρέψετε σε μια υψηλότερη διάσταση. Μπορεί ακόμη και να επιστρέψετε στη θέση όπου η ζωή 
σας δημιουργήθηκε, την πιο θαυμάσια θέση. Ακόμα κι αν είστε ανίκανος να ανέλθετε, θα έχετε 
επίσης λιγότερες δοκιμασίες στην επόμενη ζωή σας επειδή το κάρμα σας θα έχει μειωθεί.

Ωστόσο, εάν δεν ξεπληρώσετε το κάρμα που οφείλετε, δεν θα είστε σε θέση να πάτε σε έναν 
υψηλού επιπέδου παράδεισο. Είναι ακριβώς όπως η αρχή που σας λέω. Εάν αυτό το μπουκάλι είναι 
γεμάτο με βρώμικα πράγματα, ανεξάρτητα από το πόσο σφιχτά βιδώσετε το καπάκι, «Ντονγκ», θα 
βυθιστεί αμέσως όταν πεταχτεί στο νερό. Εάν χύσετε λίγο από τα βρώμικα πράγματα, θα ανέβει 
λίγο. Εάν χύσετε λίγο περισσότερο, το μπουκάλι θα ανεβεί λίγο περισσότερο. Όσο περισσότερο 
χύνετε, αφότου βάλετε το καπάκι, τόσο περισσότερο θα διαπιστώσετε ότι δεν θα είστε σε θέση να 
το σπρώξετε κάτω ακόμα κι αν το πιέσετε, και θα επιπλέει προς τα πάνω από μόνο του. Είναι 
ακριβώς όπως τα ανθρώπινα όντα μας που ασκούν καλλιέργεια. Σε όλη τη διάρκεια των ζωών σας, 
δηλαδή, κατά τη διάρκεια της κάθε μίας ζωής σας, σε κάθε μία από τις ζωές σας, μπορεί όλοι να 
έχετε εκφοβίσει κάποιον, να εξαπατήσατε κάποιον, να βλάψατε κάποιον ή να σκοτώσατε κάποιον, 



κλπ. Ίσως, κάνατε κάτι ακόμα χειρότερο. Τότε, θα πρέπει να ξεπληρώσετε τόσο κάρμα, όσο 
οφείλετε. Υπάρχει μια αρχή σε αυτό το σύμπαν, η οποία αποκαλείται: Καμία απώλεια, κανένα 
κέρδος. Για να κερδίσετε, πρέπει να χάσετε. Αυτό που οφείλετε πρέπει να ξεπληρωθεί. Εάν δεν 
ξεπληρωθεί σε αυτή τη ζωή, θα γίνει στην επόμενη ζωή. Είναι σίγουρα έτσι. Όταν ένας άνθρωπος 
υποφέρει τώρα, θα το θεωρήσει ατύχημα, και θα σκεφτεί ότι οι άλλοι δεν του φέρονται δίκαια ή ότι 
οι άλλοι δεν είναι καλοί. Σας λέω ότι τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο, και όλα προκαλούνται από 
το κάρμα που οφείλατε στο παρελθόν. Εάν δεν έχετε κάρμα, καθώς περπατάτε στον δρόμο, όλοι θα 
χαμογελούν όταν σας βλέπουν. Άνθρωποι που δεν γνωρίζετε θα προσφέρονται να σας 
εξυπηρετήσουν, και θα είστε απλά πάρα πολύ άνετα! Όμως, ένα τέτοιο άτομο σίγουρα δεν θα 
ζούσε στην ανθρώπινη διάσταση. Θα έπρεπε να έχει επιστρέψει στον ουρανό. Τα ανθρώπινα όντα 
είναι απλώς έτσι όπως είναι. Επειδή οι άνθρωποι έχουν κάρμα, δεν θα μπορέσουν ποτέ να 
ανυψωθούν στην καλλιέργεια εάν οι σκέψεις τους δεν εξαγνιστούν. Είναι η ίδια αρχή που ανέφερα 
νωρίτερα.

Δεν είναι κακό για τους ανθρώπους να υποφέρουν λίγο και να έχουν λίγες δοκιμασίες. 
Αντιμετωπίζοντας μια μικρή δοκιμασία, θα ξεπληρώσετε κάρμα. Θα πάτε πραγματικά σε ένα 
θαυμάσιο μέρος και δεν θα υποστείτε ποτέ πάλι δυσκολία. Ανεξάρτητα από το πόσο ευτυχισμένα 
ζείτε στην ανθρώπινη κοινωνία, με εκατομμύρια δολάρια στο σπίτι ή το πόσο υψηλό κοινωνικό 
αξίωμα έχετε, αυτό θα είναι μόνο για μερικές δεκαετίες και θα τελειώσει σύντομα. Παρακαλώ 
σκεφτείτε για τη μετενσάρκωσή σας. Έρχεστε με τίποτα στο σώμα σας και φεύγετε με τίποτα στο 
σώμα σας. Τι μπορείτε να πάρετε μαζί σας; Δεν μπορείτε να πάρετε τίποτα μαζί σας. Σε ποιόν 
αφήνετε τα πράγματά σας; Νομίζετε ότι τα έχετε αφήσει στους απογόνους σας. Ωστόσο, την 
επόμενη φορά που θα γεννηθείτε πάλι, δεν θα ξέρουν ποιος είστε. Εάν πάτε να εργαστείτε για 
αυτούς ή να σκουπίσετε το πάτωμα για αυτούς, μπορεί να μην είναι καλοί μαζί σας, και μπορεί να 
μη σας πληρώσουν ούτε μια δεκάρα παραπάνω. Αλήθεια είναι έτσι! Ο άνθρωπος απλά δεν μπορούν 
να το δουν.

Εδώ μιλάμε για τις βασικές αρχές της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερα για τους ασκούμενούς μας, 
σκεφτείτε το, όταν υποφέρετε πόνους, όταν σας εκφοβίζουν, όταν σας προκαλούν προβλήματα, ή 
όταν χάνετε κάποια υλικά αγαθά, κατά την άποψή μου μπορεί να μην είναι απαραίτητα κακό 
πράγμα. Κι αυτό διότι υπάρχει μια αρχή σε αυτό το σύμπαν ότι εκείνοι που δεν χάνουν δεν 
κερδίζουν. Για να κερδίσει κάποιος, πρέπει να χάσει. Υπάρχει επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι 
εάν κερδίσετε, αλλά δεν χάσετε, θα σας εξαναγκάσει να χάσετε. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό 
του σύμπαντος. Κάθε ουσία στο απέραντο σύμπαν είναι και μια ζωή. Κάθε ουσία αποτελείται από 
το Τζεν, Σαν, Ρεν (Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα). Επομένως, για οποιοδήποτε αντικείμενο 
όπως η πέτρα, ο σίδηρος, το ατσάλι, ο αέρας, σε οποιοδήποτε προϊόν ή ουσία φτιαγμένη από τον 
άνθρωπο, τα μικροσκοπικά συστατικά του είναι όλα ύλη φτιαγμένη από αυτό το χαρακτηριστικό 
τού Τζεν Σαν Ρεν. Αυτό το απέραντο σύμπαν αποτελείται από το Τζεν Σαν Ρεν, το οποίο ισορροπεί 
τα πάντα στο σύμπαν. Όταν κάποιος χτυπά ένα άλλο άτομο, βρίζει, εκφοβίζει ή προκαλεί πόνο σε 
ένα άλλο άτομο, αισθάνεται πολύ ευτυχής γιατί είναι το κερδισμένο άτομο. Ένα συνηθισμένο 
άτομο του λέει: «Είσαι πραγματικά σπουδαίος!» Δεν έχει χάσει τίποτα. Ωστόσο, νομίζω ότι έχει 
χάσει πολλά. Γιατί είναι έτσι; Όταν κάνει κάτι κακό, είναι το άτομο που έχει κερδίσει. Έχει 
εκφοβίσει τον άλλον, το οποίο μετρά σαν να έχει κερδίσει. Τότε, πρέπει να χάσει κάτι. Επειδή αυτό 
που το άλλο άτομο απέκτησε ήταν πόνος και υπέφερε, αυτό το άλλο άτομο έχει όντως χάσει 
ευτυχία. Συνεπώς, αυτό το άλλο άτομο πρέπει να κερδίσει κάτι. Πώς κερδίζει; Εάν τον χτυπήσετε ή 
του κακομιλήσετε, ένα ίσο ποσόν λευκής ουσίας ανάλογο προς το πόσο άσχημα του κακομιλήσατε 
ή τον χτυπήσατε θα πεταχτεί από την περιοχή που περιβάλλει το σώμα σας. Αυτή η ύλη 
αποκαλείται Ντε (αρετή). Θα προσγειωθεί στο άλλο άτομο, στο σώμα του άλλου ατόμου. Εν 
συνεχεία, το άλλο άτομο είναι κι αυτό ανθρώπινο ον και μπορεί να μην κατανοεί αυτήν την αρχή. 
Είναι εξαγριωμένος. «Με χτύπησες». Όταν θυμώνει, σπρώχνει στην πραγματικότητα πίσω αυτό το 
Ντε. Ρίχνοντας τη γροθιά πίσω σε αυτό το πρώτο το άτομο ή όταν τον βρίζει, πετά πάλι πίσω αυτό 



το Ντε σε αυτόν. Έρχονται ισόπαλοι και οι δύο και κανένας δεν έχει τίποτα. Οι αρχές του Φα στο 
σύμπαν είναι δίκαιες.

Εάν, ως ασκούμενος, μπορεί στον νου του να το εγκαταλείψει: «Με χτυπάς, με βρίζεις, όμως η 
καρδιά μου είναι πολύ ήρεμη και δεν θα το λάβω υπ´ όψιν σοβαρά επειδή είμαι ασκούμενος. Είσαι 
συνηθισμένος άνθρωπος και δεν μπορώ να είμαι το ίδιο όπως εσύ». Σκεφτείτε το, τα ηθικά 
πρότυπα αυτού του ανθρώπου δεν έχουν ήδη εξυψωθεί και έχουν ξεπεράσει εκείνα των 
συνηθισμένων ανθρώπων; Όταν κάποιος τον χτυπά, αυτό το άτομο δεν του δίνει Ντε; Αυτή η ύλη 
του Ντε μπορεί να μετασχηματιστεί σε Γκονγκ (ενέργεια καλλιέργειας). Από πού προέρχεται το 
Γκονγκ σας; Λέω στον καθέναν σας ότι προέρχεται ακριβώς από τον μετασχηματισμό του Ντε, συν 
κάποια ύλη συλλεγμένη από το σύμπαν επιπλέον του Ντε σας. Μόνο τότε μπορεί το Γκονγκ σας να 
μετασχηματιστεί. Εάν δεν έχετε αυτό το Ντε, δεν θα είστε σε θέση να αναπτύξετε Γκονγκ στην 
καλλιέργεια. Κατά συνέπεια, όταν σας χτυπά, σας δίνει το Ντε του. Όταν έχετε περισσότερο Ντε, 
μπορείτε να φθάσετε σε ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο μέσω της άσκησης καλλιέργειας. Δεν είναι 
μια τέτοια αρχή; Δεν είναι αυτό που έχετε κερδίσει πολύ περισσότερο από την αποζημίωση που 
παίρνει αυτό το συνηθισμένο άτομο για τη δημιουργία αυτού του βασάνου για εσάς; Έτσι, καθώς 
σας χτυπά ή σας κακομιλά, δημιουργώντας σας κάποιο πρόβλημα, θα υποστείτε τον πόνο και το 
βάσανο κατά συνέπεια. Εν μέσω του βάσανου, το κάρμα που το σώμα σας φέρει, η σκοτεινή ύλη 
που οφείλεται από τις προηγούμενες ζωές, το αποκαλούμενο κάρμα, θα μετασχηματιστεί επίσης σε 
Ντε. Θα σας δώσει επίσης μια ισάξια ποσότητα του Ντε. Σαν συνηθισμένο άτομο, σκεφτείτε το ο 
καθένας. Παίρνετε δύο προς ένα. Έχει δημιουργήσει λίγο βάσανο για εσάς, αλλά έχετε κερδίσει 
διπλή αποζημίωση.

Ωστόσο, ως ασκούμενος, κάποιος θα κερδίσει τέσσερα πράγματα. Υπομένοντας όλο αυτό, δεν 
πέσατε στο επίπεδό του και η καρδιά σας ήταν πολύ ήρεμη. Δεν επιστρέψατε το χτύπημα ή δεν 
επιστρέψατε το βρίσιμο. Όταν η καρδιά σας είναι πολύ ήρεμη, σκεφτείτε το, το σίνσινγκ σας δεν 
έχει σημειώσει πρόοδο στην καλλιέργεια; Εάν αυτός δεν δημιουργούσε αυτό το πρόβλημα για εσάς 
και δεν δημιουργούσε πόνο και βάσανο για εσάς, πώς θα μπορούσατε να ασκήσετε καλλιέργεια; 
Είναι απολύτως αδύνατο για σας να προχωρήσετε στην καλλιέργεια και να φθάσετε σε ένα επίπεδο 
τόσο υψηλό όσο θέλετε με το να κάθεστε εκεί άνετα, πίνοντας τσάι ενώ βλέπετε τηλεόραση. Είναι 
ακριβώς σε αυτό το περίπλοκο περιβάλλον εν μέσω δοκιμασιών και βασάνων που μπορείτε να 
βελτιώσετε τον νου σας και να φθάσετε σε υψηλά πρότυπα και σε υψηλά επίπεδα. Το σίνσινγκ σας 
δεν ήταν όπως το δικό του. Τότε, το σίνσινγκ σας δεν έχει βελτιωθεί στην καλλιέργεια; Έχετε 
κερδίσει τρία προς ένα! Όμως, ως ασκούμενος, δεν θέλετε να βελτιώσετε το επίπεδό σας και να 
ολοκληρώσετε την καλλιέργεια το συντομότερο δυνατόν; Εφόσον το σίνσινγκ σας έχει ανυψωθεί 
στην καλλιέργεια, το Γκονγκ σας δεν βελτιώνεται επίσης; Σίγουρα! Υπάρχει αυτή η αρχή, η οποία 
λέει: «Το επίπεδο του Γκονγκ είναι τόσο υψηλό όσο το επίπεδο του σίνσινγκ». Είναι απολύτως 
αδύνατο να ισχυριστεί κάποιος ότι το σίνσινγκ ενός ανθρώπου είναι μόνο τόσο υψηλό, αλλά το 
Γκονγκ του συνεχίζει να αυξάνεται. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και είναι απολύτως αδύνατο. Κάποιος 
μπορεί να σκεφτεί: «Το σίνσινγκ μερικών ασκουμένων δεν είναι τόσο καλό όσο το δικό μου. Γιατί 
αυτοί έχουν Γκονγκ;» Μπορεί να μην είναι τόσο καλοί όσο εσείς όσον αφορά αυτό, αλλά μπορεί να 
είναι καλύτεροι από εσάς όσον αφορά άλλα. Επειδή στην άσκηση καλλιέργειας, κάποιος 
εγκαταλείπει τις προσκολλήσεις του μία-μία, μερικές από τις προσκολλήσεις που δεν έχουν 
εγκαταλειφθεί θα τον κάνουν να μοιάζει ακόμα με συνηθισμένο άνθρωπο. Ωστόσο, οι 
προσκολλήσεις που έχουν αφαιρεθεί έχουν φύγει, έτσι φυσικά δεν θα φαίνονται. Ως ασκούμενος, 
όταν υπομένετε πόνο και βάσανα, λαμβάνετε τέσσερα προς ένα. Για να αστειευτούμε λίγο, πού 
μπορείτε να βρείτε μια τόσο καλή συναλλαγή; «Κάποιος με χτυπά ή με βρίζει.» Ο άνθρωπος είναι 
εξαιρετικά εξοργισμένος και αγανακτισμένος στην καρδιά του. Ή «κάποιος με έχει εκμεταλλευτεί 
κι έκανε χρήματα από μένα». Γίνεται απλά αφόρητο για αυτόν τον άνθρωπο! Οι άνθρωποι 
αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα και δεν μπορούν να χάσουν ούτε καν ένα 
μικροσκοπικό κομματάκι συμφέροντος. Σκεφτείτε το. Πόσο αξιολύπητα ζει αυτός ο άνθρωπος! 



Όταν κερδίζει κάτι μικρό, αισθάνεται ευτυχής από το βάθος της καρδιάς του ακριβώς γι’ αυτό το 
μικρό κέρδος. Έτσι είναι οι άνθρωποι σήμερα. Δεν γνωρίζουν τι έχουν χάσει στην πραγματικότητα, 
και αυτό είναι το πιο τρομακτικό! Γιατί αυτό το Ντε είναι τόσο πολύτιμο; Όλοι γνωρίζουν ότι οι 
ηλικιωμένοι άνθρωποι στην Ανατολή όλοι λένε ότι μόνο όταν κάποιος έχει Ντε μπορεί να έχει 
καλή τύχη. Αυτή η καλή τύχη περιλαμβάνει διάφορες πτυχές: το να είστε υψηλόβαθμος 
αξιωματούχος, να κάνετε πολλά χρήματα, να έχετε σπίτια, να έχετε γη, ευτυχία κλπ. Όλα 
ανταλλάσσονται με αυτό το Ντε. Ακολουθεί τη ζωή σας. Όταν ένας άνθρωπος πεθάνει, αυτό 
ακολουθεί το Γιουάνσεν του (το κύριο πνεύμα). Όταν γεννηθείτε πάλι, θα συνεχίσει να ακολουθεί 
τη μετενσάρκωσή σας. Όχι μόνο το Ντε. Η μαύρη ύλη ή το κάρμα που μόλις ανέφερα, ακολουθεί 
επίσης τη ζωή κάποιου. Αυτές οι δύο ουσίες πάντα συνοδεύουν έναν άνθρωπο. Οι ηλικιωμένοι 
άνθρωποι στο παρελθόν θα έλεγαν: «Η διάπραξη μιας κακής πράξης θα οδηγήσει σε δίκαιη 
τιμωρία». Ποιος σας τιμωρεί; Ποιος κρατά το αρχείο της συμπεριφοράς σας; Πώς μπορεί εκεί να 
υπάρχει κάποιος που φροντίζει αυτά τα πράγματα για εσάς; Κι όμως, αυτό το Ντε είναι πάνω στο 
σώμα σας, και είναι γερά κολλημένο επάνω σας. Η επόμενη ζωή όλη εξαρτάται από αυτό το ντε. 
Με πολύ κάρμα, η ζωή σας θα έχει πολλά βάσανα, πολλές ασθένειες, και πολλές δοκιμασίες. Με 
πολύ Ντε, η ζωή σας θα έχει πολλά χρήματα, καλή τύχη και μια υψηλή κοινωνική θέση. Όλα 
προκύπτουν από αυτό το πράγμα. Όμως, ως ασκούμενος, αυτό το Ντε είναι πολυτιμότερο επειδή 
μπορεί να μετασχηματιστεί σε Γκονγκ. Ισχύει ακριβώς μια τέτοια αρχή.

Η σύγχρονη επιστήμη είναι ανίκανη να δει αυτό το σημείο επειδή δεν μπορεί να διαπεράσει αυτή 
τη διάσταση. Τι μορφή έχει η διάσταση όπου ζει η ανθρώπινη φυλή μας; Λέω στον καθένα σας ότι 
αυτό το διαστατικό στρώμα όπου ζει η ανθρωπότητα είναι μεταξύ δύο ειδών σωματιδίων. Όσον 
αφορά τα σωματίδια, αυτοί από εμάς που έχουν μελετήσει φυσική, ξέρουν ότι τα μόρια, τα άτομα, 
οι πυρήνες, τα κουάρκς και τα νετρίνο, είναι το καθένα ένα στρώμα σωματιδίων. Είναι φυσικά 
στοιχεία που συγκροτούν μεγαλύτερα σωματίδια. Σε ποιο στρώμα σωματιδίων υπάρχει η 
ανθρωπότητα; Τα μεγαλύτερα πράγματα που βλέπουμε με τα ανθρώπινα μάτια είναι οι πλανήτες 
και τα μικρότερα που μπορούμε να δούμε κάτω από το μικροσκόπιο είναι τα μόρια. Στην 
πραγματικότητα, η ανθρωπότητά μας υπάρχει σε αυτό το διαστατικό στρώμα μεταξύ των πλανητών 
και των μορίων. Μπορεί να το βρίσκουμε απέραντο, εκτενές, και ασύγκριτα μεγάλο. Εγώ λέω ότι η 
σύγχρονη επιστήμη δεν είναι προηγμένη. Ανεξάρτητα από το πόσο μακριά μπορεί να πετάξει ένα 
διαστημόπλοιο, δεν μπορεί να πάει πέρα από αυτήν την φυσική μας διάσταση. Όσο ανεπτυγμένος 
κι αν είναι ένας υπολογιστής, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος παραμένει ένα μυστήριο. Επομένως, η επιστήμη της ανθρωπότητας είναι ακόμα πολύ 
ρηχή.

Προσπαθήστε να το φανταστείτε, ο καθένας. Η ανθρώπινη φυλή μας ζει μεταξύ αυτών των δύο 
ειδών σωματιδίων των πλανητών και των μορίων. Τα μόρια αποτελούνται από άτομα. Τότε, πώς 
είναι η διάσταση μεταξύ ατόμων και μορίων; Οι σύγχρονοι επιστήμονες μπορούν να κατανοήσουν 
ένα άτομο μόνο ως ένα σημείο, μία από τις μικρές δομές του. Στην πραγματικότητα, ο χώρος όπου 
τα άτομα υπάρχουν είναι επίσης ένα επίπεδο και η φυσική διάσταση που διαμορφώνεται από ένα 
τέτοιο επίπεδο είναι επίσης τεράστια. Απλά αυτό που έχετε ανακαλύψει είναι ένα σημείο. Μέσα σε 
αυτό το «επίπεδο» τότε, πόσο μεγάλη είναι αυτή η διάσταση; Το πρότυπό μας για τη μέτρηση των 
αποστάσεων βασίζεται πάντα στην οπτική της σύγχρονης επιστήμης της ανθρωπότητας για να 
κρίνει τα πάντα. Χρειάζεται να πηδήξετε έξω από το πλαίσιο και τις έννοιες της εμπειρικής 
επιστήμης. Για να μπείτε σε εκείνη τη διάσταση, χρειάζεται να συμμορφωθείτε με τις μορφές 
εκείνης της διάστασης και μόνο τότε μπορείτε να μπείτε. Η απόσταση από ένα άτομο σε ένα μόριο, 
όπως το καταλαβαίνει η επιστήμη, είναι περίπου δύο εκατομμύρια άτομα στη σειρά και μόνο τότε 
μπορεί ένα άτομο να φτάσει ένα μόριο. Δηλαδή ότι η απόσταση αυτή που μπορεί να καταλάβει 
είναι ήδη τεράστια. Αυτό δεν μπορείτε να το καταλάβετε από τη σκοπιά αυτού του παρόντος 
εμπειρικού επιστημονικού προτύπου της ανθρωπότητας. Παρακαλώ, προσπαθήστε να το σκεφτείτε 
για μια στιγμή. Δεν αποτελεί ένα διαστατικό στρώμα ο χώρος μεταξύ ενός ατόμου έως τον πυρήνα 



του; Τότε πόσο μεγάλη είναι η διαστατική απόσταση μεταξύ του πυρήνα και ενός κουάρκ; Μεταξύ 
ενός κουάρκ και ενός νετρίνο; Φυσικά, η σημερινή επιστήμη της ανθρωπότητας μπορεί να 
καταλάβει μόνο μέχρι τα νετρίνο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα δει παρά μόνο από την ανίχνευσή 
τους με συσκευές, για να γνωρίσει τον τρόπο ύπαρξής τους. Στην πραγματικότητα, δεν είναι 
γνωστό πόσο μακριά είναι από την αρχική πηγή της ύλης!

Αυτό που λέω είναι η απλούστερη μορφή ύπαρξης μιας διάστασης. Όλες οι φυσικές ουσίες της 
ανθρωπότητάς μας, συμπεριλαμβανομένων όλων των ουσιών που δεν μπορείτε να δείτε στον αέρα 
καθώς και εκείνων των ουσιών που μπορούμε να δούμε όπως ο σίδηρος, το τσιμέντο, τα ζώα, τα 
φυτά, η ύλη και το ανθρώπινο σώμα, αποτελούνται από μόρια. Η ανθρωπότητα υπάρχει απλά σε 
αυτό το «επίπεδο» των μορίων, ακριβώς όπως ένας τρισδιάστατος πίνακας. Ζείτε σε αυτό το 
«επίπεδο» και δεν μπορείτε να δραπετεύσετε από αυτό. Η ανθρώπινη επιστήμη είναι επίσης 
περιορισμένη μέσα σε αυτή τη διάσταση την οποία δεν μπορεί καν να διαπεράσει. Κι όμως οι 
άνθρωποι ισχυρίζονται ακόμα για το πόσο αναπτυγμένη είναι η επιστήμη και δεν λαμβάνουν 
υπόψη τους καμία άλλη θεωρία. Η τεχνολογία της ανθρωπότητας δεν μπορεί να φθάσει σε μια 
υψηλότερη κατανόηση του σύμπαντος. Εάν ήταν πραγματικά ικανή να διαπεράσει αυτό το 
διαστατικό στρώμα, θα έβλεπε τον τρόπο ύπαρξης της ζωής και τον τρόπο ύπαρξης της ύλης στις 
άλλες διαστάσεις, καθώς και τις δομές μέσα τους, τις δημιουργημένες από τον χρόνο και τον χώρο. 
Ωστόσο, οι ασκούμενοί μας μπορούν να το δουν. Μόνο οι Φο είναι οι μέγιστοι επιστήμονες.

Όταν μίλησα για το άνοιγμα του Τιενμού (του τρίτου ματιού), ανέφερα αυτό το ζήτημα. Κάποιος 
μπορεί να παρακάμψει τα μάτια για να δει πράγματα και να κοιτάξει μέσω αυτού του Τιενμού μας, 
δηλαδή μεταξύ των δύο φρυδιών ή από το Σάνγκεν όπως το αποκαλεί η Ταοϊστική Σχολή. Στη ρίζα 
της μύτης σας, ανοίγεται ένα πέρασμα κατευθείαν στην επίφυσή σας. Αυτό αποκαλείται επίφυση 
στην ιατρική επιστήμη. Οι ασκούμενοι στην Ταοϊστική Σχολή το αποκαλούν παλάτι Νιγουάν, που 
αναφέρεται στο ίδιο πράγμα. Ωστόσο, το μπροστινό μέρος αυτής της επίφυσης, οι ιατροί 
επιστήμονες το έχουν ήδη βρει εξοπλισμένο με όλες τις συστατικές δομές ενός ανθρώπινου ματιού. 
Οι σύγχρονοι ιατροί επιστήμονες το βρίσκουν πολύ περίεργο. Γιατί υπάρχει ένα μάτι εκεί μέσα; Το 
θεωρούν υπολειματικό μάτι, και εξηγούν ακόμα αυτά τα πράγματα με τη θεωρία της εξέλιξης. Στην 
πραγματικότητα, απλώς υπάρχει κατ’ αυτόν τον τρόπο και δεν έχει εκφυλιστεί καθόλου. Όταν 
κάποιος παρακάμπτει τα σαρκικά μάτια, φυσικά, όταν αυτά τα σαρκικά μάτια καλλιεργηθούν, 
μπορούν κι αυτά να διαπερνούν και να έχουν επίσης αυτό το είδος υπερφυσικής ικανότητας. Ο 
Νόμος του Φο είναι απεριόριστος. Γενικά, όταν κάποιος παρακάμπτει τα μάτια, παρακάμπτει τα 
μάτια που αποτελούνται από μόρια για να δει, θα μπορεί να διαπεράσει αυτή τη διάσταση και να 
δει σκηνές σε άλλες διαστάσεις. Είναι ακριβώς μια τέτοια αρχή. Επομένως, οι ασκούμενοι μπορούν 
να δουν πράγματα που οι συνηθισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν. Φυσικά, μερικοί 
συνηθισμένοι άνθρωποι περιστασιακά έχουν δει κατά κάποιο ακαθόριστο τρόπο μερικά ανεξήγητα 
φαινόμενα στη διάρκεια της ζωής τους. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουν δει έναν άνθρωπο να 
περνά μπροστά στα μάτια τους και να εξαφανίζεται αμέσως, ή μπορεί να έχουν δει κάτι ή να έχουν 
ακούσει κάποιους ήχους. Αυτή είναι πιθανώς η κατάσταση με την οποία στην πραγματικότητα 
κατά κάποιο ακαθόριστο τρόπο έχουν δει ή έχουν ακούσει κάτι σε μια άλλη διάσταση. Επειδή το 
Τιενμού κάποιου δεν σφραγίζεται πάρα πολύ σφιχτά ή τα αυτιά του δεν σφραγίζονται πάρα πολύ 
σφιχτά, κατά διαστήματα είναι σε θέση να ακούσει ήχους άλλων διαστάσεων ή να δει μερικά 
φαινόμενα άλλων διαστάσεων.

Μόλις μίλησα για αυτήν τη διάσταση στην οποία η ανθρωπότητα ζει. Στην πραγματικότητα, αυτός 
ο πλανήτης όπου η ανθρώπινη φυλή μας κατοικεί δεν είναι ούτε το μεγαλύτερο σωματίδιο ούτε η 
μεγαλύτερη υλική ύπαρξη. Πέρα από τους πλανήτες υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες υλικές 
υπάρξεις! Γι’ αυτό, τα μάτια του Βούδα Σακιαμούνι ήδη μπορούσαν να δουν πολύ μικροσκοπική 
ύλη στον εξαιρετικά μικροσκοπικό μικρόκοσμο και μπορούσαν να δουν τεράστια, μακρο-ύλη στον 
μακρόκοσμο. Ωστόσο, ο Βούδας Σακιαμούνι δεν μπόρεσε να δει πόσο μεγάλο είναι αυτό το 



σύμπαν τελικά. Έτσι έκανε μια δήλωση: «Είναι τόσο μεγάλο που δεν έχει εξωτερικό και είναι τόσο 
μικρό που δεν έχει εσωτερικό». Πόσο τεράστιο είναι αυτό το σύμπαν! Παρακαλώ σκεφτείτε, το 
πόσο πολυσύνθετο είναι. Είναι διαφορετικό από αυτά που η ανθρωπότητα γνωρίζει. Ακόμη και για 
αυτήν τη διάσταση τη δική μας, η μορφή της, είναι εξαιρετικά περίπλοκη! Εκτός από αυτήν την 
μορφή διάστασης, υπάρχει επίσης μια μορφή διάστασης που υφίσταται κάθετα, και μέσα σε αυτήν 
την κάθετη διάσταση υπάρχουν επίσης πολλοί ξεχωριστοί παράδεισοι. Είναι πολύ πολύπλοκο. Οι 
ξεχωριστοί κόσμοι για τους οποίους μιλώ αναφέρονται στους παραδείσους, κλπ. Κάθε διάσταση 
έχει διαφορετικούς χωροχρόνους. Πιστεύετε ότι ο χρόνος στη διάσταση που αποτελείται από τα 
άτομα, μπορεί να είναι ο ίδιος με αυτόν στη διάστασή μας εδώ, η οποία αποτελείται από μόρια; Η 
έννοια του χώρου και της απόστασής του είναι, επίσης διαφορετική από τη δική μας και όλα 
γίνονται διαφορετικά. Γιατί τα εξωγήινα Α.Τ.Ι.Α. πάνε κι έρχονται από το πουθενά και πετούν τόσο 
γρήγορα; Ταξιδεύουν σε άλλες διαστάσεις, είναι τόσο απλό. Εάν ο άνθρωπος προσπαθήσει να 
καταλάβει τα ανεξήγητα φαινόμενα στο σύμπαν με την τρέχουσα επιστημονική του άποψη ή 
χρησιμοποιήσει αυτήν τη μέθοδο για να μελετήσει την άσκηση καλλιέργειας ή τις θρησκείες, δεν 
θα το κατανοήσει ποτέ στην έρευνά του. Πρέπει να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του, και πρέπει να 
το κατανοήσει από μια άλλη προοπτική.

Στην ιστορία του ανθρώπου, η επιστήμη δεν είναι μόνο η σημερινή αποκαλούμενη εμπειρική 
επιστήμη που ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε από τους Ευρωπαίους. Αυτό δεν είναι το μόνο 
μονοπάτι, υπάρχουν και άλλα μονοπάτια. Για εκείνους τους αρχαίους πολιτισμούς που έχουν 
ανακαλυφθεί στη γη και υπήρξαν κάποτε στην ιστορία, οι πορείες ανάπτυξής τους πήραν όλες 
διαφορετικά μονοπάτια στην κατανόηση της ζωής, της ύλης και του σύμπαντος. Η αρχαία επιστήμη 
της Κίνας πήρε επίσης ένα άλλο μονοπάτι. Ο κινεζικός πολιτισμός, αν και τα επίπεδα που 
περιέλαβε ήταν πολύ υψηλά, παρ’ όλα αυτά επειδή η ηθική των ανθρώπων δεν ήταν πλέον καλή, 
είχε επίσης κατασταλεί. Επομένως, δεν κληρονομήθηκε, και αντί αυτού αφέθηκε στον άνθρωπο 
αυτή η χαμηλότατη μορφή επιστήμης από τη Δύση. Κατά συνέπεια, είναι εξαιρετικά ανεπαρκής.

Είπα νωρίτερα ότι ο άνθρωπος δε δημιουργήθηκε σε αυτήν τη φυσική μας διάσταση και μίλησα για 
τον σκοπό τού να είναι κάποιος ανθρώπινο ον. Εάν ο άνθρωπος συνεχίσει να παρακμάζει, θα 
αντιμετωπίσει εξάλειψη, μια ολοσχερή εξάλειψη, που αποκαλείται «εξάλειψη σώματος και ψυχής». 
Είναι πολύ τρομακτικό! Έτσι, οι Φο θέλουν να σώσουν τον άνθρωπο ακριβώς από το να 
αντιμετωπίσει μια τέτοια ανέλπιδη κατάσταση και να σας σώσουν στους ουρανούς μακριά από τα 
βάσανα της ανθρωπότητας. Αυτό λύνει αληθινά και ουσιαστικά το ζήτημα των ανθρώπινων δεινών. 
Η αφετηρία των ανθρώπων σήμερα για την πίστη στους Φο είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν 
των ανθρώπων στην αρχαιότητα που πίστευαν στους Φο. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι που πίστευαν 
στους Φο, λάτρευαν τους Φο, καλλιεργούσαν τη Φύση του Φο, σέβονταν τους Φο, και δεν είχαν 
οποιαδήποτε άλλα κίνητρα. Οι άνθρωποι σήμερα πιστεύουν στους Φο προκειμένου να τους 
ζητήσουν κάτι. Ωστόσο, για τους Φο, αυτός ο νους που επιδιώκει είναι ο πιο βρώμικος και ο πιο 
ακάθαρτος νους. Επομένως, σκεφτείτε το, ο καθένας. Οι Φο είναι για να σας σώζουν κι όμως, 
προσεύχεστε για άνεση και ευτυχία μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων. Εάν πραγματικά σας 
επιτρεπόταν να είστε μακαρίως ευτυχείς και να ζείτε με μεγάλη άνεση μεταξύ των συνηθισμένων 
ανθρώπων, στην πραγματικότητα δεν θα θέλατε να γίνετε ένας Φο. Θα ήσασταν ήδη ένας Φο τώρα. 
Πώς μπορεί αυτό να είναι δυνατόν; Αντί να ξεπληρώσετε το κάρμα σας που οφείλετε από ζωή σε 
ζωή και τις κακές πράξεις που έχετε κάνει, εσείς επιδιώκετε μόνο την ευτυχία. Πώς μπορεί αυτό να 
επιτευχθεί μέσω της επιδίωξης; Έχετε μόνο μια επιλογή: Να ασκήσετε καλλιέργεια. Μόνο τότε 
μπορείτε να εξαλείψετε το κάρμα που οφείλετε. Υποθέστε ότι δεν επιθυμείτε να γίνετε ένας Φο, 
πρέπει να είστε καλός άνθρωπος, να κάνετε περισσότερες καλές πράξεις και λιγότερες κακές 
πράξεις. Μόνο τότε μπορείτε να είστε ευτυχείς στο μέλλον και η ζωή του γνήσιου εαυτού σας 
μπορεί να επεκταθεί. Ωστόσο, είναι δυνατόν ότι αφότου καθαριστεί ο νους σας κατά τη διάρκεια 
της μετενσάρκωσης, μπορεί να μετενσαρκωθείτε σε ένα κακό περιβάλλον, και να παρασυρθείτε 
από την παλίρροιά του στο χείλος της καταστροφής.



Μόλις τώρα ανέφερα ότι ο Βούδας Σακιαμούνι είπε ότι αυτό το σύμπαν ήταν τόσο μεγάλο που δεν 
έχει εξωτερικό και τόσο μικρό που δεν έχει εσωτερικό. Ίσως μερικοί άνθρωποι ακόμα να μην πολύ 
καταλαβαίνουν αυτήν τη δήλωση. Τι είδε ο Βούδας Σακιαμούνι πραγματικά; Μίλησε για τη θεωρία 
των τριών χιλιάδων μεγάλων κόσμων. Ο Βούδας Σακιαμούνι είπε ότι όχι μόνο οι άνθρωποι που 
ζουν σε άλλες διαστάσεις είναι σαν και μας με τα ίδια ανθρώπινα φυσικά σώματα, αλλά και ότι 
υπάρχουν τρεις χιλιάδες τέτοιοι κόσμοι που είναι όπως η ανθρώπινη κοινωνία μας. Μέσα σε αυτόν 
τον γαλαξία μας υπάρχουν τρεις χιλιάδες τέτοιοι πλανήτες. Επιπλέον, έκανε και μια άλλη δήλωση 
και είπε: «Ένας κόκκος άμμου περιέχει τρεις χιλιάδες κόσμους». Είπε ότι μέσα σε έναν κόκκο 
άμμου υπάρχουν τρεις χιλιάδες τέτοιες διαστάσεις όπως αυτή που κατοικείται από την 
ανθρωπότητά μας. Αλλά, για τα αναλογικά μεγέθη των ανθρώπων εκεί, δεν μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την κατανόηση και τις έννοιες της σύγχρονης επιστήμης για να τα καταλάβετε, 
καθώς υπάρχουν με διαφορετικό τρόπο μέσα στον χρόνο και στον χώρο.

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να βρουν αυτά που μόλις είπα παράξενα και ακατανόητα. Προσπαθήστε 
να το σκεφτείτε ο καθένας. Η γη περιστρέφεται σε τροχιά με μεγάλη κανονικότητα. Τότε, ποια 
είναι η διαφορά μεταξύ των ηλεκτρονίων που περιστρέφονται γύρω από τους πυρήνες, και της γης 
που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο; Είναι το ίδιο πρότυπο. Εάν μπορούσατε να μεγεθύνετε ένα 
ηλεκτρόνιο στο μέγεθος της γης και να ρίξετε μια ματιά σε αυτό, θα βλέπατε αν υπάρχει ζωή εκεί. 
Τι είδους ύλη υπάρχει σε αυτό; Ο Βούδας Σακιαμούνι είπε: «είναι τόσο μικρό που δεν έχει 
εσωτερικό». Μέχρι ποίου σημείου είδε; Στον μικρόκοσμο της ύλης, μπορούσε ήδη να δει κάτι πολύ 
μικροσκοπικό. Είπε ότι σε έναν κόκκο άμμου υπάρχουν τρεις χιλιάδες μεγάλοι κόσμοι. Μέσα σε 
έναν κόκκο άμμου υπάρχουν τρεις χιλιάδες μεγάλοι κόσμοι. Τότε, προσπαθήστε να σκεφτείτε για 
μια στιγμή, ο καθένας. Εάν αυτά που είπε ο Βούδας Σακιαμούνι είναι αληθινά, μέσα σε εκείνον τον 
κόκκο άμμου, σε εκείνον τον κόσμο, δεν υπάρχουν επίσης ποταμοί, ρέματα, λίμνες και θάλασσες; 
Τότε, στις πλευρές εκείνων των ποταμών, ρεμάτων, λιμνών και θαλασσών, δεν υπάρχει επίσης 
άμμος; Τότε, μέσα σε εκείνο τον κόκκο άμμου, δεν υπάρχουν επίσης τρεις χιλιάδες μεγάλοι 
κόσμοι; Τότε, στην άμμο μέσα σε εκείνον τον κόκκο άμμου, δεν υπάρχουν ακόμα τρεις χιλιάδες 
μεγάλοι κόσμοι; Εξερευνώντας το περαιτέρω, ο Βούδας Σακιαμούνι ανακάλυψε ότι ήταν 
ατελείωτο. Επομένως, έκανε μια δήλωση και είπε: «είναι τόσο μικρό που δεν έχει εσωτερικό». Δεν 
είδε ποια ήταν η πρωταρχική πηγή της ύλης. Φυσικά, μιλήσαμε για αυτήν την πρωταρχική πηγή της 
ύλης στο παρελθόν, έτσι δεν θα μιλήσω περισσότερο για αυτό εδώ. Εάν πω κάτι πάρα πολύ 
εμβριθές και πολύ βαθύ, οι άνθρωποι ίσως να μην μπορούν να το καταλάβουν, ειδικά όταν πολλοί 
άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν καλά την κινεζική γλώσσα, έτσι δεν θα μιλήσω πάρα πολύ για 
πράγματα πάνω σ’ αυτό το ζήτημα. Θα μιλήσω μέχρι εδώ αρχικά. Τώρα, μπορείτε να κάνετε 
μερικές ερωτήσεις σχετικά με την άσκηση καλλιέργειας και τη μελέτη του Φα, και θα τις απαντήσω 
για εσάς.

Ερώτηση: Έχουμε διαβάσει το «Τζούαν Φάλουν» βιβλίο I και βιβλίο ΙΙ, στα οποία έχω βρει μια 
πρόταση που δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί, επειδή κάποτε ήμουν μαθητής του Ταντρισμού. Ένα 
θέμα εκεί φαίνεται να υπονοεί ότι τα επίπεδα των Μποντισάτβα και των Ταθαγκάτα βιώνουν προς το 
παρόν μια καταστροφή;

Δάσκαλος: Αυτό είναι μια πολύ υψηλού επιπέδου ερώτηση. Μόνο όταν φτάσετε ένα υψηλότερο 
επίπεδο μέσω της άσκησης καλλιέργειας, θα είστε σε θέση να το δείτε και να το καταλάβετε. 
Φυσικά, μπορώ μόνο να σας δώσω μια απλή και γενική απάντηση. Το γεγονός ότι αυτός ο Φα στο 
ανθρώπινο επίπεδο δεν είναι πλέον αποτελεσματικός είναι επειδή η ηθική της ανθρώπινης 
κοινωνίας έχει διαφθαρεί εντελώς. Οι ηθικές αξίες στις καρδιές των ανθρώπων έχουν εκφυλιστεί. 
Όταν δεν υπάρχει ορθός νους, αυτό σημαίνει ότι ο Φα δεν είναι πλέον αποτελεσματικός. Όταν ο Φα 
δεν είναι πλέον αποτελεσματικός στην ανθρώπινη κοινωνία, η ανθρωπότητα θα παρακμάσει. Εάν 
αυτός ο Φα γίνει ανεπαρκής όχι από αυτήν την κοινωνία της ανθρωπότητας, αλλά από μια πολύ 



υψηλού επιπέδου διάσταση, τότε θα εκδηλώσει μια απόκλιση και οι φυσικές ζωές θα πέσουν προς 
τα κάτω. Δεν είναι καλές πλέον, έτσι πέφτουν προς τα κάτω. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν 
εκδηλώσει προβλήματα σε μεγάλη κλίμακα, δεν είναι πλέον μόνο ζήτημα της ανθρωπότητας. Για 
παράδειγμα, ο Ντάφα έρχεται πέρα για πέρα ως κάτω. Εάν παρεκκλίνει λίγο άνωθεν, τότε κάτω 
από αυτόν, όλα θα έχουν αλλάξει πέρα από κάθε αναγνώριση. Είναι ακριβώς όπως με την τροχιά 
μιας σφαίρας. Εάν δεν σημαδέψετε ακριβώς στον στόχο, έστω και λίγο να ξεφύγει η σφαίρα δεν 
ξέρετε πού θα χτυπήσει. Γιατί μια τόσο μεγάλη αλλαγή εμφανίζεται εδώ κάτω; Η αλλαγή στην 
ανθρώπινη κοινωνία είναι πολύ τρομακτική! Οι άνθρωποι δεν θα σταματούσαν σε τίποτα από το να 
κάνουν κακά πράγματα όπως κατάχρηση και εμπόριο ναρκωτικών. Πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει 
πολλές κακές πράξεις. Πράγματα όπως η οργανωμένη εγκληματικότητα, η ομοφυλοφιλία, και ο 
σεξουαλικός εκτραχηλισμός, κλπ., κανένα απ’ αυτά δεν είναι τα πρότυπα της ανθρώπινης ύπαρξης. 
Πώς βλέπουν οι Φο αυτά τα ζητήματα; Η κυβέρνησή σας τα επιτρέπει. Οι νόμοι τα επιτρέπουν. 
Ωστόσο, η έγκριση είναι μόνο από την ίδια την ανθρωπότητα. Οι αρχές του ουρανού δεν τα 
επιτρέπουν! Στο παρελθόν, τα όμορφα και τα καλά πράγματα ήταν αντικείμενα αναζήτησης για την 
ανθρωπότητα. Τώρα, ρίχνεις μια ματιά στα παιχνίδια που πωλούνται, τα έργα ζωγραφικής που 
ζωγραφίζονται, είναι στα κουτουρού, φτιάχνονται πρόχειρα στο πόδι και πασαλείφονται, κι αυτό 
είναι τέχνη. Τι είναι αυτό; Κανένας δεν μπορεί να πει στα σίγουρα. Όλες οι ανθρώπινες αρχές 
αλλάζουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ένας σωρός σκουπιδιών εκεί πέρα γίνεται η εργασία ενός 
αριστοτέχνη γλύπτη. Όλα στην κοινωνία είναι έτσι. Όσον αφορά τα παιχνίδια στα καταστήματα, 
ακόμη και τα περιττώματα έχουν γίνει υπό μορφή παιχνιδιών και πωλούνται. Στο παρελθόν, μια 
κούκλα έπρεπε να γίνει πολύ όμορφη ώστε οι άνθρωποι να ήταν πρόθυμοι να την αγοράσουν. 
Τώρα, νεκροκεφαλές, χαρακτήρες με διαβολική φυσιογνωμία, καλικάντζαροι, διάβολοι, 
φαντάσματα, και τέρατα όλα έχουν γίνει παιχνίδια, και πωλούνται πολύ γρήγορα. Άνθρωποι χωρίς 
καλές σκέψεις είναι πρόθυμοι να τα αγοράσουν. Τι ζήτημα ξεκαθαρίζει αυτό; Ότι οι αξίες των 
ανθρώπων έχουν παρακμάσει τρομερά! Στο παρελθόν, οι τραγουδιστές είχαν όμορφες φωνές και 
ήταν απόφοιτοι σχολών μουσικής. Η σωματική διάπλαση και η διαγωγή έπρεπε να είναι όσο το 
δυνατόν πιο κομψή εφόσον η μουσική θεωρείται ότι δίνει στους ανθρώπους μια αίσθηση της 
ομορφιάς. Σήμερα, υπάρχουν άνθρωποι με μακριά μαλλιά, δύσκολο να καταλάβεις εάν είναι 
άνδρες ή γυναίκες, που ουρλιάζοντας υστερικά «Aααγ!» γίνονται σταρ τραγουδιστές με τη βοήθεια 
της τηλεοπτικής προώθησης. Κάθε τι στη ζωή εκφυλίζεται, και η ανθρωπότητα παρακμάζει. 
Υπάρχουν επίσης πολλά φαινόμενα που είναι εξαιρετικά τρομακτικά! Εάν δεν ασκείτε καλλιέργεια, 
δεν θα τα παρατηρήσετε. Η ανθρώπινη κατανόηση για τις θρησκείες έχει γίνει επίσης διαφορετική, 
και τις αντιμετωπίζει ως πολιτική. Μερικοί άνθρωποι προσβάλλουν τους Φο μόλις ανοίξουν το 
στόμα τους. Υπάρχει ακόμη και το αποκαλούμενο, «ο Βούδας πηδά πάνω από τον τοίχο» στους 
καταλόγους των εστιατορίων. Αυτό είναι συκοφάντηση των Φο! Τι έχει συμβεί στην ανθρώπινη 
κοινωνία τώρα; Δεν το γνωρίζετε εάν δεν ασκείτε καλλιέργεια. Μόλις ασκήσετε καλλιέργεια, θα 
σοκαριστείτε εάν γυρίσετε πίσω και κοιτάξετε! Σκεφτείτε το, ο καθένας. Αυτή η ανθρωπότητα δεν 
έχει διαφθαρεί σε τέτοια έκταση όντας σε απομόνωση. Είναι επειδή έχουν εμφανιστεί προβλήματα 
με αυτόν τον Φα σε ορισμένες διαστάσεις. Προκύπτει από την απόκλιση πολλών ουσιών και 
πολλών ζωών από τον Φα. Μπορώ μόνο να σας το πω κατ’ αυτόν τον τρόπο. Εάν μιλήσω για αυτό 
πάρα πολύ βαθιά, πολλοί άνθρωποι που κάθονται εδώ δεν θα είναι σε θέση να το κατανοήσουν. 
Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όταν το θέτω κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Ερώτηση: Ήμουν πολύ αμήχανος αρχικά, αλλά, εάν δεν αρπάξω αυτήν την ευκαιρία φοβάμαι ότι θα 
τη χάσω. Αυτή είναι μια ερώτηση που πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Σήμερα, ο 
Δάσκαλος είναι εδώ, κι αυτή η ευκαιρία είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Μια μέρα έκανα τον καθιστό 
διαλογισμό σύμφωνα με τον Ταντρικό τρόπο γύρω στις 12:00 τα μεσάνυχτα αρκετά χρόνια πριν. 
Ασκούσα Ταντρισμό στο παρελθόν. Ωστόσο, περιστρεφόμουν σαν έλικας αεροπλάνου. Ήταν τόσο 
γρήγορο που δεν μπορώ να το περιγράψω, και κατά αυτόν τον τρόπο μετεωρίστηκα. Ανυψώθηκα 
ψηλά και βγήκα από την κορυφή του κεφαλιού μου. Υπήρχε ένας μικρός αιχμηρός πόνος ενώ έβγαινα 
από τη κορυφή του κεφαλιού μου. Όταν συνέχισα να ανεβαίνω ψηλότερα με πόνο, ήμουν πολύ 



φοβισμένος. Νόμιζα ότι η ψυχή μου είχε φύγει και δεν μπορούσα να δω το σώμα μου. Την επόμενη 
ημέρα, ένα παράξενο φαινόμενο εμφανίστηκε. Καθόμουν στο δωμάτιο υπό το άπλετο φως της ημέρας 
όταν είδα ένα ασημένιο φωτοστέφανο και ένα ασημένιο φως. Έπειτα, εξαφανίστηκαν πέντε λεπτά 
αργότερα. Την τρίτη ημέρα, είδα ένα Φάλουν. Τι συνέβαινε;

Δάσκαλος: Παρόλο που άσκησες Ταντρισμό στο παρελθόν, δεν είχε καμία επίδραση. Γιατί 
μπόρεσες να δεις ένα Φάλουν; Ήταν επειδή ήδη σε φροντίζαμε πριν από την καλλιέργειά σου. 
Είναι πολύ εύκολο για έναν ασκούμενο να μετεωριστεί, το οποίο οι επιστήμονες δεν μπορούν να 
εξηγήσουν σήμερα. Στην πραγματικότητα, όταν τα κανάλια του σώματος ενός ανθρώπου έχουν όλα 
ανοιχτεί εντελώς, θα είναι σε θέση να μετεωρίζεται. Ακόμα κι αν δεν μετεωρίζεται, όταν περπατά 
θα αισθάνεται επίσης ελαφρύς και ανάλαφρος. Είτε κάνοντας πεζοπορία είτε ανεβαίνοντας σκαλιά, 
δεν θα αισθάνεται κουρασμένος. Αυτό είναι όταν τα κανάλια ανοίγονται και θα είναι έτσι. Όσον 
αφορά το Γιουάνσεν που βγαίνει, τα Γιουάνσεν μερικών ανθρώπων μπορούν εύκολα να αφήσουν 
τα σώματά τους ενώ τα Γιουάνσεν άλλων ανθρώπων δεν μπορούν να βγουν τόσο εύκολα. Αφότου 
άφησε το σώμα σου, το Φάλουν έφερε σε κίνηση το σώμα σου, που μετεωρίστηκε. Κατά συνέπεια, 
περιστρεφόταν πολύ γρήγορα. Όσον αφορά το ότι δεν τόλμησες να ανέβεις τόσο υψηλά, είναι 
ακριβώς επειδή τότε είχες ενέργεια μόνο έως εκείνο το ύψος. Όταν για πρώτη φορά αντιμετωπίζεις 
αυτό το πράγμα, θα φοβηθείς. Ο καθένας θα φοβόταν. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί 
ασκούμενοι του Φάλουν Ντάφα μας που έχουν μετεωριστεί. Είναι πολύ φυσιολογικό. Μόλις 
αρχίσει ένας ασκούμενος την άσκηση καλλιέργειας, θα αρχίσουν να ανοίγουν τα κανάλια του. 
Τότε, μόλις ανοίξει το Μεγάλο Ουράνιο κύκλωμα κάποιου είναι ικανός να μετεωρίζεται. 

Το έχω γνωστοποιήσει, αλλά θα ήθελα και πάλι να πληροφορήσω τον καθένα ότι κανένας δεν 
πρέπει να έχει αυτό το είδος σκέψης: «Πόσο σπουδαίο θα ήταν εάν μπορούσα να μετεωρίζομαι!». 
Μόλις έχετε την ιδέα της επιδίωξης, ακόμα κι αν μπορείτε να μετεωρίζεστε, δεν θα μετεωριστείτε. 
Είναι επειδή η καλλιέργεια απαιτεί μη-δράση, κενότητα, και εσκεμμένη καλλιέργεια χωρίς την 
πρόθεση της επίτευξης. Πρέπει να έχετε την πρόθεση για καλλιέργεια χωρίς την πρόθεση 
απόκτησης Γκονγκ. Όλοι πρέπει να κρατούν μια τέτοια κατάσταση στην καλλιέργεια. Εάν κάποιος 
πάντα σκέφτεται να γίνει Φο όλη τη μέρα, αυτή είναι μια ισχυρή προσκόλληση. Δεν θα τα 
καταφέρει ποτέ εάν αυτή η προσκόλλησή του δεν εγκαταλειφθεί. Επομένως, η άσκηση 
καλλιέργειας είναι το να εγκαταλειφθούν οι ανθρώπινες προσκολλήσεις. Μεταξύ των 
συνηθισμένων ανθρώπων, σε οτιδήποτε είστε προσκολλημένοι, είναι προσκόλληση. Μιλώντας για 
την επιδίωξη αυτού ή την επιδίωξη εκείνου, όσο περισσότερο το επιδιώκετε, τόσο λιγότερο θα το 
έχετε. Μόνο όταν αφήσετε αυτήν την προσκόλληση θα το έχετε. Ο καθένας πρέπει να σιγουρευτεί 
να θυμάται αυτήν την αρχή. Εάν θέλετε να επιτύχετε κάτι, μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων, 
μπορείτε να το επιδιώξετε, να το μελετήσετε και να το επιτύχετε αφότου καταβάλετε την 
προσπάθεια. Αλλά, για πράγματα πέραν των συνηθισμένων ανθρώπων, μόνο όταν το 
εγκαταλείψετε, μπορείτε να το επιτύχετε. Πώς αποκαλείται αυτό; Αποκαλείται «φυσική επίτευξη 
χωρίς επιδίωξη.»

Έχεις αναφέρει το ζήτημα του φόβου. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει τίποτα για να φοβάσαι. 
Εάν μετεωρίζεστε, απλά μετεωρίζεστε. Ήσασταν φοβισμένος επειδή κανένας δεν σας μίλησε για 
αυτό εκείνη τη στιγμή και δεν υπήρξε κανένας δάσκαλος μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων για 
να σας διδάξει. Ο μετεωρισμός είναι ένα πολύ φυσιολογικό φαινόμενο, το οποίο ελέγχεται από τη 
σκέψη κάποιου. Εάν πείτε: «θέλω να κατέβω» θα κατεβείτε μόλις το σκεφτείτε. Μπορείτε να 
μετεωριστείτε πάλι εάν το θέλετε. Όταν φτάνετε να φοβάστε όλο και περισσότερο, τότε αυτό είναι 
επίσης μια προσκόλληση και θα πέσετε κάτω εύκολα. Κατά συνέπεια, σιγουρευτείτε ότι δεν θα 
φοβηθείτε ποτέ. Στο παρελθόν, υπήρξε ένας άνθρωπος που έγινε Άρχατ μέσω της καλλιέργειας, και 
έπεσε κάτω μόλις το ευχαριστήθηκε. Γιατί; Διότι η ευχαρίστηση, η ανθρώπινη ευχαρίστηση, είναι 
μια εκδήλωση συναισθηματικότητας καθώς και μια προσκόλληση. Ως άτομο που έχει πετύχει στην 
καλλιέργεια, αυτός δεν συγκινείται εάν τον βρίσετε ή πείτε κάτι δυσάρεστο για αυτόν. Δεν 



συγκινείται ούτε εάν πείτε κάτι καλό για αυτόν. Δεν το παίρνει κατάκαρδα εάν πείτε κάτι κακό για 
αυτόν. Επομένως, μόλις το ευχαριστήθηκε έπεσε κάτω. Ούτε είναι πολύ εύκολο να γίνει κάποιος 
Άρχατ μέσω της καλλιέργειας. Τελικά, αυτός ο άνθρωπος συνέχισε ξανά να ασκεί καλλιέργεια! 
Μερικά χρόνια αργότερα, έφθασε πάλι στο επίπεδο ενός Άρχατ. Σκέφτηκε αυτή τη φορά: «Δεν 
πρέπει να ευχαριστηθώ. Εάν ευχαριστηθώ, θα πέσω πάλι κάτω». Έτσι φοβήθηκε την ευχαρίστηση, 
στο μυαλό του. Όμως, μόλις φοβήθηκε πάλι έπεσε κάτω, επειδή ένας τέτοιος φόβος είναι επίσης 
μία προσκόλληση. Η καλλιέργεια της Φύσης του Φο είναι πολύ σοβαρό θέμα, δεν είναι αστείο! 
Επομένως, ο καθένας πρέπει να δώσει προσοχή σε αυτό το ζήτημα.

Πριν συνεχίσετε να κάνετε ερωτήσεις, θα αναφέρω κι άλλο ένα θέμα το οποίο είναι, ότι πρέπει να 
εμμένουμε σε έναν μόνο τρόπο καλλιέργειας στην εξάσκησή μας. Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι που 
κάθονται εδώ μελέτησαν Ταντρισμό στο παρελθόν. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον Βουδισμό 
και πολλοί πιστεύουν στο Χριστιανισμό ή τον Καθολικισμό. Εξακολουθώ να λέω ότι κάποιος 
πρέπει να εμμένει σε έναν τρόπο καλλιέργειας μόνο! Γιατί πρέπει κάποιος να εμμένει σε μία 
εξάσκηση; Αυτό είναι μια απόλυτη αλήθεια! Αυτός είναι ένας πολύ βασικός λόγος για τον οποίο οι 
άνθρωποι δεν μπορούν σήμερα να πετύχουν στην καλλιέργεια, στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα. 
Προκαλείται από δύο λόγους: πρώτον, το ότι κάποιος είναι ανίκανος να καταλάβει τον Φα και 
δεύτερον το ότι αναμειγνύετε τρόπους καλλιέργειας. Το ανακάτεμα τρόπων καλλιέργειας είναι ένας 
πολύ βασικός λόγος. Μόλις ασκήσετε αυτόν τον τρόπο, δεν πρέπει να ασκήσετε άλλον. Γιατί σας 
το λέω αυτό; Είναι επειδή η δήλωση: «παίρνοντας το καλύτερο από κάθε σχολή» είναι αυτό που θα 
έλεγαν οι συνηθισμένοι άνθρωποι, και αυτό είναι μια αρχή για την επιδίωξη δεξιοτήτων και 
τεχνικών μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων. Όμως, η αρχή στην άσκηση καλλιέργειας απαιτεί 
να εμμένουμε σε μία εξάσκηση. Στον Βουδισμό αυτό αποκαλείται εμμένοντας σε έναν μόνο τρόπο 
άσκησης καλλιέργειας. Εάν πείτε ότι θα ακολουθήσετε αμφότερες τη σχολή του Φο και την 
Ταοϊστική Σχολή, δεν θα πετύχετε τίποτα. Κανένας δεν θα σας δώσει Γκονγκ επειδή «η άσκηση 
καλλιέργειας εξαρτάται από το άτομο ενώ ο μετασχηματισμός του Γκονγκ γίνεται από τον 
δάσκαλο». Παρακαλώ σκεφτείτε το. Μπορεί κάποιος να γίνει Φο κάνοντας απλά άσκηση 
τσιγκόνγκ; Μπορεί κάποιος να γίνει Φο απλά ψέλνοντας Ταντρικά ξόρκια μαζί με μερικές νοητικές 
δραστηριότητες και μερικές κινήσεις των χεριών; Η ανθρώπινη βούληση δεν είναι παρά μια 
επιθυμία. Αυτός που κάνει αληθινά τα πράγματα να συμβούν είναι ο δάσκαλος! Μερικοί άνθρωποι 
μπορεί να σκεφτούν: «Αφού όλα ανήκουν στη Σχολή του Φο, δεν είναι καλό να ασκηθούν και ο 
Βουδισμός και ο Ταντρισμός, και το τσιγκόνγκ της Σχολής του Φο;» Αυτή είναι μια ανθρώπινη 
κατανόηση. Οι Θεοί δεν σκέφτονται έτσι. Σκεφτείτε το, ο καθένας. Πώς πέτυχε στην καλλιέργεια ο 
Βούδας Ταθαγκάτα ή ο Βούδας Αμιτάμπα; Ήταν σύμφωνα με τους δικούς τους τρόπους άσκησης 
καλλιέργειας το ότι ολοκλήρωσαν την καλλιέργεια. Ήταν επίσης σύμφωνα με τις δικές τους μορφές 
σχηματισμού, όπου το Γκονγκ τους ολοκλήρωσε τον σχηματισμό των παραδείσων τους και πέτυχε 
στο να τους καλλιεργεί. Οτιδήποτε έχουν επήλθε από τα στοιχεία των δικών τους τρόπων 
καλλιέργειας, κατά τη διάρκεια της άσκησης καλλιέργειάς τους.

Ο τρόπος ολοκλήρωσης της καλλιέργειας του Βούδα Σακιαμούνι αποκαλείται, «Κανόνας, Σαμάντι, 
Σοφία». Κάποιος πρέπει να καλλιεργήσει τέσσερις τύπους βαθιού διαλογισμού καθώς και οκτώ 
μορφές συγκέντρωσης, κλπ. και να ακολουθήσει τον τρόπο καλλιέργειάς του. Στην άσκηση αυτού 
του τρόπου της καλλιέργειας, το Γκονγκ σας πρέπει επίσης να είναι το Γκονγκ που καλλιεργείται 
από τον Βούδα Σακιαμούνι. Μόνο τότε μπορείτε να πάτε στον τόπο του μέσω άσκησης 
καλλιέργειας. Εάν θέλετε να ασκήσετε Ταντρισμό, πρέπει να ακολουθήσετε τις απαιτήσεις του 
«Σώματος, Λόγου, Νου» στον Ταντρισμό, και μόνο τότε μπορείτε να πάτε στον παράδεισο υπό τη 
φροντίδα του Ταθαγκάτα Ντάρι, μέσω καλλιέργειας. Εάν τα ασκήσετε όλα, δεν θα πάρετε τίποτα. 
Εάν ασκείτε τη Σχολή της Αγνής Γης και ψέλνετε Βούδα Αμιτάμπα, αλλά επίσης πηγαίνετε να 
μελετήσετε τις θεωρίες του Βουδισμού Ζεν, για τον ίδιο λόγο δεν θα επιτύχετε τίποτα. Ένας 
άνθρωπος έχει μόνο ένα σώμα. Ο καθένας γνωρίζει ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να 
μετασχηματιστεί το σώμα κάποιου σε μορφή ενός Φο ή σε σώμα ενός Φο, και δεν μπορείτε να το 



κάνετε οι ίδιοι. Χρειάζεται να γίνει από έναν Φο. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο πράγμα να 
μετασχηματίσει το σώμα σας σε σώμα ενός Φο, και είναι πιο περίπλοκο από το ακριβέστερο 
όργανο της ανθρωπότητας. Θα εγκαταστήσει στο σώμα σας ένα σύστημα που αποκαλείται 
ενεργειακός μηχανισμός. Επιπλέον, θα τοποθετήσει πολλούς «σπόρους» που μπορούν να 
αναπτύξουν διάφορες θεϊκές δυνάμεις ενός Φο και θα φυτευτούν στην περιοχή του Νταντιέν (κάτω 
κοιλιακή χώρα). Όλα αυτά είναι πράγματα που ανήκουν στη δική του Σχολή καλλιέργειας έτσι 
ώστε να μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια στη Σχολή του και να πάτε στον δικό του παράδεισο, 
μέσω της καλλιέργειάς σας. Εάν δεν εστιάσετε σε μία Σχολή, με ένα μόνο σώμα, πώς μπορείτε, 
όντας ένα άτομο, να καλλιεργηθείτε για δύο παραδείσους των Φο; Πώς μπορείτε να επιτύχετε στην 
καλλιέργεια δύο από εσάς; Όταν οι Φο σας βλέπουν ότι είστε έτσι, κανένας τους δεν θα σας δώσει 
τίποτα αφού πιστεύουν ότι το Σίνσινγκ σας δεν είναι καλό. Για να το θέσουμε απλά, αυτό που 
κάνετε είναι ένας άνθρωπος να προσπαθεί να κάνει άνω-κάτω τον Νόμο του Φο. Πόσο κοπιαστικό 
και πόσο δύσκολο είναι για έναν Ταθαγκάτα Φο να πετύχει στο να καλλιεργηθεί σε έναν 
Ταθαγκάτα Φο! Για έναν Ταθαγκάτα Φο για να ολοκληρώσει την καλλιέργεια ενός Ταθαγκάτα Φο, 
πόσα βάσανα πρέπει να υπομείνει πριν πετύχει στην καλλιέργεια ενός Ταθαγκάτα Φο! Σαν 
συνηθισμένος άνθρωπος, εάν θέλετε να αλλάξετε τα πράγματά του ή να ανακατέψετε τα πράγματά 
του αναμειγνύοντας δύο πράγματα μαζί και να κάνετε άνω-κάτω αυτά στα οποία δύο Φο έχουν 
φωτιστεί, αυτό δεν είναι υπονόμευση του Νόμου του Φο; Τόσο σοβαρό είναι! Κι όμως, οι μοναχοί 
και η ανθρωπότητα σήμερα βλάπτουν τον Νόμο του Φο και όμως ούτε καν το γνωρίζουν. Φυσικά, 
εάν δεν το ξέρετε, δεν μπορούμε να ρίξουμε όλο το φταίξιμο πάνω σας. Ωστόσο, ακόμα και αν δεν 
φταίτε για όλα, και πάλι τίποτα δεν θα σας δοθεί. Ένας άνθρωπος δεν επιτρέπεται έτσι απλά, να 
ανακατέψει τον Νόμο του Φο. Από δύο Σχολές του Νόμου του Φο, το να ανακατευτεί από εσάς ο 
Νόμος δύο Ταθαγκάτα Φο, αυτό είναι απολύτως αδύνατο! Επομένως, όσο αναμειγνύετε την 
καλλιέργεια, θα είναι αδύνατο για εσάς να επιτύχετε οτιδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εντάξει 
εάν ασκείτε μόνο μεθόδους της Σχολής του Φο και όχι εκείνους της Ταοϊστικής Σχολής. Εάν 
ασκείτε Βουδισμό Ζεν, Ταντρισμό, την αίρεση της Αγνής Γης, τον τρόπο καλλιέργειας Χουά Γιαν, 
και τον τρόπο καλλιέργειας Τιαν Τάι της Σχολής του Φο, ακόμα κάνετε τα πράγματα άνω-κάτω. 
Αυτό αποκαλείται απερισκεψία και δεν θα λάβετε τίποτα. Πράγματι δεν θα επιτύχετε τίποτα, έτσι 
πρέπει να διατηρήσετε έναν δρόμο στην καλλιέργεια και μόνο τότε μπορείτε να ολοκληρώσετε την 
καλλιέργεια.

Αυτό που λέω εδώ είναι μια αρχή. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να μελετήσετε αυτό το Φάλουν 
Ντάφα του Λι Χονγκτζί. Όπως ο Βουδισμός του Βούδα Σακιαμούνι, το Φάλουν Ντάφα μας κάποτε 
έσωσε τους ανθρώπους σε μεγάλη κλίμακα στην ανθρώπινη κοινωνία κατά τη διάρκεια ενός 
προϊστορικού καιρού. Σε αυτήν την περίοδο του ανθρώπινου πολιτισμού, δεν το έχει κάνει ποτέ. 
Από την εμφάνιση της ανθρωπότητας αυτήν τη φορά, είναι η πρώτη φορά που το προβάλλουμε 
πάλι, και θα μπορούσε επίσης να είναι η τελευταία φορά που δημοσιοποιείται και διδάσκεται στον 
άνθρωπο. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν θα γίνει ελαττωματικό. Φυσικά, έχουμε τον 
Παράδεισο του Φάλουν, και εκείνοι οι μαθητές που ολοκληρώνουν την καλλιέργεια μπορούν να 
πάνε στον Παράδεισο του Φάλουν. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να ασκήσετε καλλιέργεια 
στον Φα μου. Μπορείτε να ασκήσετε καλλιέργεια σε οποιονδήποτε Φα. Εφόσον είναι ένας 
ορθόδοξος Φα ή εάν είστε ικανοί να λάβετε τη γνήσια διδασκαλία εκείνης της σχολής και νομίζετε 
ότι μπορείτε να ολοκληρώσετε την καλλιέργεια σε εκείνη την σχολή, προχωρήστε και 
καλλιεργηθείτε σε αυτή. Αλλά σας συμβουλεύω να εμμείνετε σε μία σχολή.

Λέω επίσης στον καθέναν σας ότι ένας Φο δεν μπορεί να έρθει άμεσα να σας σώσει με την 
εμφάνιση του πραγματικού Φο, επιδεικνύοντας μεγάλες θεϊκές δυνάμεις. Εάν ένας Φο καθόταν εδώ 
και σας δίδασκε τον Φα, αυτό δεν θα ήταν σωτηρία των ανθρώπων. Αυτό θα ήταν υπονόμευση του 
Φα. Βλέποντας έναν πραγματικό Φο εδώ, εκείνοι με παντός είδους ασυγχώρητες αμαρτίες θα 
έρχονταν επίσης να τον μάθουν, και δεν θα υπήρχε οποιαδήποτε ανάγκη για φώτιση. Ποιος δεν θα 
Τον μάθαινε; Ολόκληρη η ανθρωπότητα θα Τον μάθαινε. Έτσι δεν θα ήταν; Επομένως, μόνο ένας 



δάσκαλος που είναι ενσαρκωμένος μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων μπορεί να Τον διδάξει και 
μπορεί να σώσει ανθρώπους. Υπάρχει το ζήτημα της φώτισης σε αυτό. Από εσάς εξαρτάται αν θα 
το πιστέψετε ή όχι. Αλλά, μπορείτε οι ίδιοι να εκτιμήσετε τον Φα. Όπως και να έχει, από ευθύνη 
προς εσάς, αποκαλύπτω μια τέτοια αρχή. Σας το λέω αυτό επειδή θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια. 
Διαφορετικά, θα ήταν σαν να ήμουν ανεύθυνος προς εσάς. Τώρα που έχετε μια τέτοια ευκαιρία και 
μια σχέση να κάθεστε εδώ, θα σας πω για αυτό. Σήμερα, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η 
καλλιέργεια σε οποιαδήποτε σχολή, και κανένας δεν νοιάζεται πλέον για αυτό. Το κύριο σημείο 
είναι ότι οι πρακτικές καλλιέργειας είναι όλες άνω-κάτω. Φυσικά, εάν νομίζετε ότι μπορείτε να το 
χειριστείτε κατάλληλα από μόνοι σας, μπορείτε να ασκήσετε καλλιέργεια μόνοι σας. Εάν νομίζετε 
ότι μπορείτε να ολοκληρώσετε την καλλιέργεια επιτυχώς, τότε είναι εντάξει για εσάς να ασκήσετε 
καλλιέργεια σε οποιαδήποτε σχολή. Έτσι έχουν τα πράματα. Επειδή οι Φο σημαίνουν ευλογία για 
την ανθρωπότητα, γι’ αυτό θα πω στον καθένα σας ότι εάν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια, πρέπει 
να εμμείνετε σε μία σχολή. Δεν πρέπει ούτε να ασκήσετε τις κινήσεις από άλλες σχολές, ούτε να 
διαβάσετε τις διδασκαλίες άλλων σχολών. Δεν πρέπει να σκέφτεστε για τα πράγματα αυτών των 
άλλων σχολών, ούτε καν μία σκέψη. Αυτό είναι επειδή στην εξάσκηση Γκονγκ πολλά πράγματα 
βασίζονται στη θέληση του νου. Μόλις εμφανιστεί η θέληση του νου, γίνεται επιδίωξη. Εάν 
επιδιώξετε κάτι, θα έρθει. Τότε, το Γκονγκ στο σώμα σας θα γίνει άνω-κάτω, και το Φάλουν θα 
παραμορφωθεί και θα χάσει την αποτελεσματικότητά του. Η καλλιέργειά σας θα είναι μάταιη.

Λέω στον καθένα σας ότι αυτό το Φάλουν είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Ακόμη κι αν σας το έχω 
δώσει, πριν αρχίσω να το δίνω, αυτοί που είχαν καλλιεργήσει το Τάο επί χίλια χρόνια για να το 
λάβουν, δεν μπόρεσαν να το αποκτήσουν. Κατά την απόκτησή του, μπορεί να ειπωθεί ότι ένα 
άτομο έχει ήδη ολοκληρώσει τη μισή καλλιέργειά του, και το Γκονγκ του θα μετασχηματιστεί 
αυτόματα από το Φάλουν. Όσο καλλιεργείτε την καρδιά σας, το Γκονγκ θα αυξάνεται και θα 
αναβαθμίζεται. Είναι μια υψηλότερη ζωή. Αυτό σημαίνει ότι είναι ακόμα υψηλότερη κι από τη ζωή 
σας. Το έχω δώσει σε εσάς, επειδή θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια, το οποίο φανερώνει τη φύση 
του Φο μέσα σας. Εκφράζοντας μια τέτοια επιθυμία, μπορούμε να σας σώσουμε και το έχουμε 
κάνει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που έχετε αποκτήσει είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Η καλλιέργεια της 
Φύσης του Φο είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Επίσης δεν θα σας αφήσουμε να το αναμείξετε 
και να το καταστρέψετε. Εάν πρόκειται να αναμείξετε την καλλιέργειά σας με άλλα πράγματα, θα 
πρέπει να το πάρουμε πίσω και να μην σας αφήσουμε να καταστρέψετε αυτή τη ζωή – μια 
υψηλότερη ζωή. Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται: «Όταν μελέτησα άλλα πράγματα, γιατί το Φάλουν 
δεν επενέβη εφόσον έχει τόσο ισχυρές δυνάμεις;» Αυτό είναι επειδή υπάρχει μια άλλη αρχή στο 
σύμπαν, και είναι ότι εσείς παίρνετε τις δικές σας αποφάσεις ως προς το οτιδήποτε θέλετε. Είναι 
αυτό που θέλετε εσείς οι ίδιοι. Θέλετε κάτι κακό, τότε αυτό το κακό πράγμα είναι διάχυτο παντού. 
Ακόμα κι αν δεν το θέλετε, αυτό ακόμα προσπαθεί να παρεισφρήσει! Εάν το θέλετε, θα έρθει 
αμέσως, και θα έρθει σε κλάσμα δευτερολέπτου. Γιατί το Φάλουν δεν επενέβη; Είναι επειδή εσείς 
το θελήσατε. Έτσι, ο καθένας πρέπει να είναι πραγματικά προσεκτικός. Η ανθρώπινη άσκηση 
καλλιέργειας είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.

Ενώ δίδασκα την εξάσκηση στην Κίνα, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι των οποίων το Τρίτο Μάτι είχε 
ανοιχτεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Δεν είναι επίσης εύκολο να ασκήσετε καλλιέργεια με το Τρίτο 
Μάτι ανοιχτό. Βλέπουν εκείνη τη μεγάλη και υψηλή θεότητα, φαίνεται μεγάλος και ψηλός επειδή 
οι μορφές ζωής των άλλων διαστάσεων μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλες και είναι επίσης ντυμένος 
στα κίτρινα. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχει σπουδαίες υπερφυσικές ικανότητες. Μπορεί να σας πει: 
«Θα σας πάρω ως μαθητή μου και θα μάθετε από εμένα». Εάν η προσκόλληση ενός ανθρώπου 
αναδυθεί και αμέσως μάθει από αυτόν, αυτός ο άνθρωπος θα καταστραφεί αμέσως. Αν και μπορεί 
να φαίνεται γιγάντιος, ακόμα δεν έχει υπερβεί τα Τρία Βασίλεια. Δεν είναι τίποτα, μόνο που δεν 
είναι σε αυτήν τη διάσταση και μπορεί να μετασχηματίσει το σώμα του. Επομένως, ο καθένας 
πρέπει να βέβαιος ότι προσέχει αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν επίσης δαίμονες που έρχονται να 
παρέμβουν σε σας: «Ελάτε να μάθετε από εμένα, και θα σας διδάξω κάτι». Μερικοί άνθρωποι, 



ειδικά εκείνοι που ασκούν άλλα τσιγκόνγκ, θα αναπτύξουν εύκολα κάποιο είδος αυθόρμητων 
κινήσεων τη στιγμή που θα κάθονται εκεί και οι κινήσεις των χεριών τους θα φαίνονται να είναι 
πολύ όμορφες. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι και οι δαίμονες γνωρίζουν αυτά τα πράγματα. Δεν 
ξέρετε ποιος σας τα δίνει. Επομένως, όσο το ακολουθείτε κατά την εξάσκηση, αυτό θα προσθέτει 
πράγματα στο σώμα σας και το σώμα σας θα γίνει άνω-κάτω. Έχω δει μερικούς ανθρώπους που 
φαίνεται να μελετούν αυτή ή εκείνη την εξάσκηση και τα σώματά τους είναι χαοτικά με παντός 
είδους πράγματα. Δεν θα είστε σε θέση να ασκήσετε καλλιέργεια πλέον. Εμείς πιστεύουμε στην 
προκαθορισμένη σχέση. Εφόσον με συναντήσετε, είναι επίσης η προκαθορισμένη σχέση σας. Εάν 
θέλετε πραγματικά να ασκήσετε καλλιέργεια, θα τα καθαρίσουμε παντελώς για σας. Θα 
κρατήσουμε τα καλά πράγματα και θα αφαιρέσουμε τα κακά πράγματα για εσάς. Το σώμα σας θα 
εξομαλυνθεί και θα εξαγνιστεί. Μόνο με την επίτευξη της κατάστασης του Λευκού Γαλακτώδους 
Σώματος, μπορείτε να αναπτύξετε στην πραγματικότητα Γκονγκ και να αναβαθμίσετε το επίπεδό 
σας.

Ερώτηση: Έχετε πολλά Φάσεν (ένα σώμα φτιαγμένο από Γκονγκ και Φα) που μπορούν να 
καθοδηγήσουν την άσκηση καλλιέργειας των ανθρώπων. Ωστόσο, είμαστε στην Αυστραλία. Ποιος θα 
μας καθοδηγήσει; Ποιος θα έπρεπε να είναι ο δάσκαλός μας;

Δάσκαλος: Έχει προβάλει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα εδώ. Είναι γνωστό σε όλους ότι είναι ένα 
πολύ σοβαρό ζήτημα για κάποιον να ασκήσει καλλιέργεια. Επειδή κάποιος έχει κάρμα ζωή με τη 
ζωή κι έκανε πράγματα που δεν ήταν καλά στις προηγούμενες ζωές, θα έχει εχθρούς και πιστωτές 
σε άλλες διαστάσεις. Εάν ανακαλύψουν ότι ασκείτε καλλιέργεια, θα έρθουν σε εσάς για εκδίκηση. 
Τότε, ένας αρχάριος στην άσκηση καλλιέργειας θα αντιμετωπίσει κίνδυνο απειλητικό για τη ζωή 
του. Γι’ αυτό είπα ότι εάν δεν είχατε έναν δάσκαλο, θα ήταν απολύτως αδύνατο για σας να 
πετύχετε στην καλλιέργεια, και θα ήταν απολύτως αδύνατο να το κάνετε. Μόνο εάν υπάρχει ένας 
δάσκαλος για να σας φροντίσει και να σας προστατεύσει, μπορείτε να πετύχετε στην καλλιέργεια. 
Μόνο με το να μην αφήσει να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε σοβαρά προβλήματα μπορείτε να 
πετύχετε στην καλλιέργεια. Στο παρελθόν υπήρξαν ασκούμενοι καλλιέργειας παντού στον κόσμο, 
και σχετικά περισσότεροι από αυτούς στην Κίνα. Πολλοί Ταοϊστές ασκούμενοι είχαν μαθητές. Αν 
και μπορείτε να διαπιστώσετε ότι ο Ταοϊσμός, ο οποίος εμφανίστηκε αργότερα, είχε πολλούς 
μαθητές, ο δάσκαλος στην πραγματικότητα δίδασκε μόνο ένα άτομο έτσι ώστε να μπορεί να 
εγγυηθεί ότι το άτομο δεν θα είχε οποιαδήποτε προβλήματα. Μπορούσε να φροντίσει μόνο ένα 
άτομο επειδή η Ταοϊστική Σχολή δεν έχει την επιθυμία να προσφέρει σωτηρία σε όλα τα 
αισθανόμενα όντα.

Γιατί μπορώ να διδάξω και να σώσω τόσους πολλούς ανθρώπους; Στην Κίνα, υπάρχουν δεκάδες 
εκατομμύρια άνθρωποι που το μελετούν, χωρίς να συμπεριλάβουμε εκείνους του εξωτερικού. Γιατί 
δεν έχει συμβεί σε κανέναν τίποτα; Υπάρχουν κάποιοι που κάθονται εδώ, τους οποίους τους έχει 
χτυπήσει αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο έπαθε ζημιά και όμως ο άνθρωπος δεν έπαθε τίποτα. Ούτε 
πονούσε, ούτε φοβήθηκε, και πουθενά δεν τραυματίστηκε. Γιατί συνέβη έτσι; Ήταν ότι εκείνοι οι 
πιστωτές είχαν έρθει να απαιτήσουν την πληρωμή [των χρεών που οφείλετε]. Ωστόσο, δεν 
μπορούμε να επιτρέψουμε πραγματικό κίνδυνο να σας συμβεί, αλλά τα χρέη πρέπει να 
ξεπληρωθούν. Χωρίς την προστασία του δασκάλου, θα είχε πεθάνει αμέσως. Πώς θα μπορούσε να 
ασκήσει καλλιέργεια εάν είχε πεθάνει; Έχω πολυάριθμα Φάσεν που μοιάζουν ίδια με εμένα. Είναι 
σε μια άλλη διάσταση, έτσι φυσικά μπορούν να γίνουν μεγάλοι ή μικροί. Μπορούν να γίνουν πολύ 
μεγάλοι ή πολύ μικροί. Η σοφία τους είναι τελείως ανοιγμένη με την ίδια δύναμη του Φα όπως 
αυτήν ενός Φο. Το κύριο σώμα είναι εδώ με εμένα, και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα 
ανεξάρτητα. Θα σας φροντίσουν, θα σας προστατεύσουν, θα σας βοηθήσουν να μετασχηματίσετε 
Γκονγκ και θα κάνουν ορισμένα πράγματα. Στην πραγματικότητα, είναι η «ενσάρκωση» της σοφίας 
μου. Επομένως, είμαι σε θέση να σας προστατεύσω. Αν και δεν είμαι στην Αυστραλία προσωπικά, 
ο Ντάφα σάς έχει ήδη δοθεί, και μπορείτε να πάρετε τον Φα ως δάσκαλο.



Ερώτηση: Μπορεί το Φάσεν να καθοδηγήσει την άσκηση καλλιέργειάς μας και να μας προστατεύσει;

Δάσκαλος: Όταν ένας ασκούμενος είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει προβλήματα, το Φάσεν μου θα 
διαλύσει αυτά τα πράγματα για σας και δεν θα τα αφήσει να συμβούν. Μπορεί επίσης να σας δώσει 
υποδείξεις. Όταν δεν μπορείτε πράγματι να φωτιστείτε σε αυτό και όμως, τα πάτε αρκετά καλά 
στην άσκηση καλλιέργειας, μπορεί να εμφανιστεί μπροστά στα μάτια σας να σας πει κάτι ή ίσως να 
σας αφήνει να ακούσετε τη φωνή του. Επειδή το επίπεδο καλλιέργειάς σας δεν είναι αρκετά υψηλό, 
δεν θα σας αφήσει να τον δείτε, αλλά θα σας επιτρέψει να γνωρίσετε τη φωνή του. Τις 
περισσότερες φορές σας αφήνει να τον δείτε στον ύπνο σας. Έτσι, είναι σαν να είστε σε ένα όνειρο 
και υπάρχει ακόμα ζήτημα φώτισης ως προς το εάν είναι πραγματικό ή ψεύτικο. Επομένως, οι 
άνθρωποι μπορούν να το δουν συνήθως στα όνειρα τους. Εάν η ικανότητα συγκέντρωσής σας είναι 
πολύ καλή, μπορείτε επίσης να το δείτε κατά τη διάρκεια του καθιστού διαλογισμού. Ωστόσο, εάν 
θέλετε συνέχεια να με βλέπετε, είναι επίσης ένα είδος επιδίωξης ή προσκόλλησης. Έτσι, δεν θα σας 
επιτραπεί να τον δείτε. Όταν δεν σκέφτεστε για αυτό, εφόσον ασκείτε καλλιέργεια, θα είστε 
σίγουρα σε θέση να τον δείτε στο μέλλον.

Ερώτηση: Ο Δάσκαλος με προστατεύει, αλλά το κάρμα μου είναι πολύ μεγάλο. Πώς μπορώ να 
προστατευθώ;

Δάσκαλος: Αυτό θέτει επίσης ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Διότι στη σημερινή ανθρώπινη 
κοινωνία, οι άνθρωποι όλοι έχουν φθάσει σε αυτό το στάδιο με κάρμα συσσωρευμένο πάνω σε 
κάρμα και το κάρμα τους είναι ήδη τεράστιο. Δεν είναι μόνο τα ανθρώπινα όντα που έχουν τόσο 
πολύ κάρμα, επειδή μια ανθρώπινη ζωή μπορεί να μετενσαρκωθεί και να γίνει ένα ζώο, μια φυσική 
ουσία, ένα φυτό, ύπαρξη μιας υψηλού επιπέδου διάστασης ή ένα ον μιας χαμηλού επιπέδου 
διάστασης. Αυτή είναι η σαμσάρα (οι έξι πτυχές της μετενσάρκωσης), έτσι όλα μπορούν να 
μετενσαρκωθούν. Οι άνθρωποι παίρνουν μαζί τους και το ντε και το κάρμα. Οι άνθρωποι των 
σύγχρονων εποχών έχουν μια μικρή ποσότητα ντε και πολύ κάρμα. Εκτός αυτού, φαίνεται ότι όχι 
μόνο ο άνθρωπος έχει κάρμα, το τσιμέντο και το χώμα έχουν επίσης. Όλοι ξέρουμε ότι στην Κίνα 
στο παρελθόν, εάν ένας αγρότης έκοβε το χέρι του δουλεύοντας στα χωράφια, θα άρπαζε λίγο 
χώμα, θα το έβαζε στο κόψιμο κι αυτό θα θεραπευόταν. Πασπάλιζε λίγο χώμα και θεραπευόταν. 
Τώρα, τολμάτε να αγγίξετε το χώμα; Ακόμα κι αν δεν το αγγίξετε θα μπορούσατε να πάθετε 
τέτανο! Παντού υπάρχει κάρμα. Υπάρχει κάρμα στην ύλη, στα φυτά, στα ζώα και στους 
ανθρώπους. Το κάρμα είναι παντού. Επομένως, κοιτάζοντας από μια υψηλού επιπέδου διάσταση, 
μαύρα κύματα κυλούν στην ανθρώπινη κοινωνία. Γιατί υπάρχουν επιδημικές ασθένειες; Οι πολύ 
σοβαρές επιδημικές ασθένειες είναι εκείνα τα μαύρα κύματα, τα οποία είναι η μάζα του κάρμα με 
πολύ υψηλή πυκνότητα, που κυλούν παντού. Όταν κυλούν προς ένα μέρος, θα εμφανιστούν εκεί 
επιδημικές ασθένειες. Σήμερα, το κάρμα της ανθρωπότητας είναι τόσο μεγάλο! Τι πρέπει να γίνει; 
Επιτρέψτε μου να σας πω όπως ανέφερα νωρίτερα ότι εάν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια, και να 
ασκήσετε καλλιέργεια μόνον αφότου ξεχρεώσετε τις οφειλές των λίγων ζωών που χρωστάτε, 
φοβάμαι ότι με το πέρασμα του χρόνου η κατάσταση θα είναι διαφορετική και μπορεί να μην είστε 
σε θέση καν να με συναντήσετε.

Τι θα πρέπει να γίνει, τότε; Οι άνθρωποι σε αυτό το σύμπαν δεν προορίζονται να είναι ανθρώπινα 
όντα, αλλά να ασκήσουν καλλιέργεια για να γυρίσουν πίσω και να επιστρέψουν στο μέρος όπου 
δημιουργήθηκαν. Κάποιος μπορεί να πει: «Είμαι στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία και δεν 
μπορώ να εγκαταλείψω τη συναισθηματικότητα των συνηθισμένων ανθρώπων. Εάν ασκήσω 
καλλιέργεια, τι θα γίνει με τη σύζυγο, τους γιους, τις κόρες, τους γονείς, και τα αδέλφια μου; Τότε, 
θα ζω χωρίς σημασία». Αυτή είναι η κατανόησή σας από την ανθρώπινη άποψη και μια σκέψη 
στην παρούσα βάση. Όταν ανεβείτε σε μια νέα βάση και μόλις βελτιώσετε το επίπεδό σας, δεν θα 
σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Όταν είστε σε ένα άλλο επίπεδο, δεν θα σκέφτεστε έτσι. Ωστόσο, 



θα σας πω μια αρχή. Ποιοι είναι οι πραγματικοί συγγενείς σας; Εδώ δεν παρεμβαίνω στις 
οικογενειακές σας σχέσεις. Στη σαμσάρα είστε άνθρωποι σε αυτή τη ζωή κι ίσως ένα ζώο ή ένα 
φυτό στην επόμενη. Από τη μια ζωή στην άλλη, πόσους γονείς, συζύγους, γιους, κόρες, αδελφές 
και αδελφούς είχατε σε κάθε ζωή; Στο μακρύ ταξίδι της ζωής σας, είστε ανίκανοι ακόμα και να 
τους μετρήσετε. Επίσης, μερικοί είναι άνθρωποι και μερικοί δεν είναι άνθρωποι. Ποιοί είναι οι 
αληθινοί; Είναι απλά ότι τα ανθρώπινα όντα είναι χαμένα πάρα πολύ βαθιά στον λαβύρινθο! Οι 
αληθινοί γονείς σας είναι στο μέρος όπου το σύμπαν σάς δημιούργησε. Εκεί βρίσκονται οι γονείς 
σας. Αυτό είναι επειδή η ζωή έχει δύο είδη προέλευσης: το ένα είναι η ζωή δημιουργημένη από την 
κίνηση τεράστιας ύλης, το άλλο είναι η ζωή με μια μορφή που δημιουργήθηκε από την κίνηση της 
ύλης στο σύμπαν. Αυτό από μόνο του, είναι όπως ένας άνθρωπος που είναι έγκυος και γεννά μια 
ζωή. Αυτές οι ζωές, θα έχουν γονείς. Επομένως, οι αληθινοί γονείς σας αυτή τη στιγμή σάς 
προσέχουν από εκεί πάνω, ελπίζοντας ότι θα επιστρέψετε. Αλλά αντί της επιστροφής, εσείς μένετε 
χαμένοι εδώ και ακόμα νομίζετε ότι οι συγγενείς σας είναι όλοι εδώ.

Για τα ανθρώπινα όντα το να είναι άνθρωποι δεν είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να επιστρέψετε 
στον αρχικό αληθινό σας εαυτό. Μόλις ένας άνθρωπος έχει αυτήν τη σκέψη της καλλιέργειας της 
Φύσης του Φο, αν και δεν έχει την ευκαιρία της καλλιέργειας, όμως έχει σπείρει τους 
καλοκάγαθους καρπούς της καλλιέργειας της Φύσης του Φο. Γιατί λέγεται έτσι; Είναι ότι για 
αυτόν, το να έχει αυτήν τη σκέψη είναι ακριβώς ό, τι πιο πολύτιμο! Για έναν άνθρωπο σε ένα 
περιβάλλον τόσο οδυνηρό όσο αυτό και σε ένα περιβάλλον τόσο περίπλοκο όσο αυτό, έχει ακόμα 
την καρδιά να επιστρέψει και την καρδιά για να καλλιεργήσει την Φύση του Φο και για να είναι 
καλός. Τότε, εάν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια, όλοι θα σας βοηθήσουν και θα σκεφτούν 
τρόπους για να σας δώσουν το πράσινο φως. Όταν ένας άνθρωπος έχει μια τέτοια σκέψη, θα 
τραντάξει τον κόσμο σε δέκα κατευθύνσεις. Θα λάμπει σαν τον χρυσό και ο καθένας θα είναι σε 
θέση να την δει. Εφόσον αυτός ο άνθρωπος θέλει να ασκήσει καλλιέργεια, έτσι θα είναι. Με τόσο 
πολύ κάρμα, τι μπορεί να γίνει; Έτσι, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξαλειφθεί το κάρμα για 
εσάς. Η εξάλειψη του κάρμα δεν μπορεί να γίνει άνευ όρων, ούτε μπορεί όλο να εξαλειφθεί για 
εσάς. Μέχρι ποιό σημείο μπορούν οι άλλοι να το κάνουν για εσάς; Δεν το εξετάζω αυτό. Ωστόσο, 
λέγεται στον Βουδισμό ότι δεν μπορείτε να πετύχετε στην καλλιέργειά σας σε μία ζωή και ότι μόνο 
μετά από μερικές μετενσαρκώσεις μπορείτε να πετύχετε στην καλλιέργειά σας. Δηλαδή, είστε 
ανίκανος να εξαλείψετε τόσο πολύ κάρμα, όλο με τη μία. Ωστόσο, εάν θέλετε πραγματικά να 
ασκήσετε καλλιέργεια, θα βρούμε έναν τρόπο για να σας επιτρέψουμε να πετύχετε στην 
καλλιέργειά σας σε αυτή τη ζωή και να την ολοκληρώσετε σε αυτή τη ζωή. Εάν είστε πραγματικά 
πολύ ηλικιωμένοι ή η ζωή σας είναι πολύ μικρή και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, θα φέρετε το 
Φάλουν στο τέλος του κύκλου της ζωής σας και θα μετενσαρκωθείτε. Μόλις γεννηθείτε, θα το 
φέρετε για να συνδεθείτε με την επόμενη προκαθορισμένη σχέση.

Για έναν άνθρωπο που ασκεί καλλιέργεια στον ορθόδοξο Φα, θα εξαλείψω το κάρμα του σε έκταση 
που να μπορεί να ασκήσει καλλιέργεια και να μπορεί να το υπομείνει. Το να το εξαλείψω όλο δεν 
επιτρέπεται, και το να μην ξεπληρωθεί καθόλου, επίσης δεν επιτρέπεται. Τότε, πώς θα ξεπληρωθεί 
το μερίδιο που πρέπει να ξεπληρωθεί; Θα το τοποθετήσουμε στην πορεία της άσκησης 
καλλιέργειάς σας και θα είναι όλο το δικό σας κάρμα που τοποθετείται στα διαφορετικά επίπεδα 
όπου απαιτείται η βελτίωσή σας στην άσκηση καλλιέργειας. Θα χρησιμεύσει ως δοκιμασίες ή 
δυσκολίες για τη βελτίωση του Σίνσινγκ σας. Όταν χρειάζεται να βελτιώσετε το επίπεδό σας, θα 
αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα ή μπορεί κάπου στο σώμα σας να αισθανθείτε πόνους. Αυτά 
είναι για την φώτισή σας. Όταν αυτό συμβαίνει, είναι μια δοκιμασία τού εάν μπορείτε να 
θεωρήσετε τον εαυτό σας ως ασκούμενο, εάν θα χειριστείτε αυτά τα προβλήματα όπως ένα 
συνηθισμένο άτομο ή εάν μπορείτε να αποκολληθείτε από αυτά και να τα πάρετε ελαφρά. Όταν 
παίρνετε κάθε βάσανο ή κάθε δοκιμασία ως καλή ευκαιρία για βελτίωση και την εγκαταλείψετε, θα 
είστε ικανοί να περάσετε τη δοκιμή. Μερικοί άνθρωποι βρίσκουν τις δοκιμασίες τους πολύ μεγάλες 
στην άσκηση καλλιέργειας, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Όσο μεγαλύτερες τις βρίσκετε, 



τόσο μεγαλύτερες θα γίνουν και τόσο μικρότερος θα γίνετε εσείς. Εάν δεν νοιαστείτε και δεν τις 
βάζετε στο μυαλό σας, με τον Δάσκαλο και τον Φα εδώ τι υπάρχει να φοβηθείτε; «Εφόσον τα 
πράσινα βουνά παραμένουν, δεν υπάρχει κανένας φόβος να μην έχουμε καυσόξυλα». Αγνοήστε 
τες! Μόλις τις εγκαταλείψετε, θα διαπιστώσετε ότι οι δοκιμασίες έχουν γίνει μικρότερες και εσείς 
έχετε γίνει μεγαλύτεροι. Θα τις ξεπεράσετε με ένα βήμα και οι δοκιμασίες θα γίνουν ένα τίποτα. 
Είναι εγγυημένο να είναι έτσι. Εάν κάποιος δεν μπορεί να τις ξεπεράσει, στην πραγματικότητα δεν 
μπορεί να εγκαταλείψει τις προσκολλήσεις ή δεν πιστεύει στον Φα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
είναι επειδή κάποιος δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη μία ή την άλλη προσκόλληση. Η αποτυχία του 
είναι εξ’ ολοκλήρου λόγω της ανικανότητάς του να εγκαταλείψει τις προσκολλήσεις. Επειδή δεν 
μπορεί να κάνει πίσω αυτό το ένα ανθρώπινο βήμα, δεν είναι ικανός να τις ξεπεράσει.

Ερώτηση: Έχω μια ερώτηση. Έχω ασκήσει Φάλουν Ντάφα για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 
ήδη. Διάβασα τα βιβλία του Δασκάλου και βλέπω τις βιντεοκασέτες του Δασκάλου σαν να αισθάνομαι 
μια πείνα ή να σβήνω μια δίψα. Ωστόσο, υπάρχει μια πρόταση που δεν καταλαβαίνω. Αυτή είναι μια 
δήλωση που έκανε ο Δάσκαλος: «Το Φάλουν δεν μπορεί να αναπτυχθεί από τη δική σας εξάσκηση. 
Το Φάλουν πρέπει να εγκατασταθεί από τον Δάσκαλο προσωπικά». Κατά συνέπεια για τον λόγο αυτό, 
σκέφτομαι να πάω στην Κίνα να ζητήσω από τον Δάσκαλο να εγκαταστήσει ένα Φάλουν για μένα. 
Αυτή είναι μία ερώτηση. Η άλλη είναι ότι εάν ένας άνθρωπος έχει ένα Φάλουν, πώς μπορεί αυτός ο 
άνθρωπος να βεβαιωθεί ότι έχει ένα Φάλουν; Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις.

Δάσκαλος: Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για ένα ζήτημα, ότι θέλουμε να μελετήσουμε αυτόν τον 
Φα, αλλά δεν έχουμε παρευρεθεί στις διαλέξεις σας ή δεν σας έχουμε δει προσωπικά. Θα έχουμε κι 
εμείς Φάλουν; Μερικοί άνθρωποι επίσης δεν αισθάνονται τίποτα. Ο Δάσκαλος δεν μας φροντίζει; 
Αυτή είναι μια ερώτηση που πολλοί άνθρωποι θα έχουν. Στην πραγματικότητα, το έχω ήδη γράψει 
στο βιβλίο ότι θα έχετε Φάλουν. Επειδή έρχομαι ακριβώς να προσφέρω σωτηρία σε όλα τα 
αισθανόμενα όντα, εάν δεν είμαι υπεύθυνος σε σας, η ανάγνωση αυτών των πραγμάτων θα σας 
φέρει σε κίνδυνο. Επομένως, πρέπει να σας φροντίσω. Εάν εσείς ασκείτε πραγματικά καλλιέργεια 
και δεν σας φροντίσω, θα ήταν το ίδιο με το να βλάπτω τους ανθρώπους και να τους σπρώχνω στο 
θάνατο. Κατόπιν, θα τιμωρούμουν, επομένως δεν μπορώ να το κάνω έτσι. Τώρα που το έχω κάνει, 
θα είμαι υπεύθυνος για εσάς. Πολλοί άνθρωποι με πολύ υψηλές εγγενείς ποιότητες μπορούν να 
δουν ότι κάθε λέξη σε αυτό το βιβλίο είναι ένα Φάλουν. Επειδή οι διαστάσεις είναι διαφορετικές, 
κοιτάζοντας περαιτέρω στις βαθύτερες διαστάσεις, κάθε λέξη είναι το Φάσεν μου, οι οποίες είναι 
όλες η εικόνα ενός Φο. Κάθε συστατικό κάθε λέξης είναι επίσης ένας ξεχωριστός Φο. Σκεφτείτε το 
ο καθένας. Η δύναμη ενός Φο είναι ήδη πολύ μεγάλη. Γιατί οι ασθένειές σας θα θεραπευθούν όταν 
παίρνετε αυτό το βιβλίο να το διαβάσετε; Η όρασή σας δεν είναι καλή. Διαβάζοντας αυτό το 
βιβλίο, γιατί βλέπετε τις λέξεις να γίνονται όλο και μεγαλύτερες και τα μάτια σας δεν είναι πλέον 
κουρασμένα; Γιατί είναι ότι θαυμαστές αλλαγές θα συμβούν όταν διαβάζετε αυτό το βιβλίο; Είναι 
επειδή αυτές οι λέξεις αποτελούνται από Φα. Μπορούν να κάνουν τα πάντα για σας και μπορούν να 
εγκαταστήσουν Φάλουν για σας. Έχω επίσης Φάσεν που σας φροντίζουν, και θα κάνουν όλα αυτά 
τα πράγματα. Κατά συνέπεια, θα το αποκτήσετε ακόμα και χωρίς να με δείτε προσωπικά.

Όσον αφορά την αίσθηση, μερικοί άνθρωποι μπορεί να είναι ευαίσθητοι και θα αισθανθούν την 
κάτω κοιλιακή χώρα να περιστρέφεται. Δεν περιστρέφεται μόνο σε μια θέση, περιστρέφεται 
παντού, σε όλο το σώμα τους. Κάποιος που κάθεται εδώ είπε κάτι λανθασμένο και πρέπει να είναι 
προσεκτικός στο μέλλον. Ισχυρίστηκε ότι το Φάλουν Ντάφα μας ασκεί εννέα Φάλουν. Επιτρέψτε 
μου να σας πω ότι μόνο ένα Φάλουν πραγματικά εγκαθίσταται για σας από εμένα. Αυτό το Φάλουν 
έχει ήδη ασύγκριτη δύναμη και μπορεί να διαιρείται χωρίς όριο. Στο αρχικό στάδιο της 
καλλιέργειάς σας, και προκειμένου να ρυθμιστεί το σώμα σας, είναι άγνωστο πόσες εκατοντάδες 
Φάλουν εγκατέστησα έξω από το σώμα σας και περιστρέφονταν παντού. Κάποιος είπε ότι 
περιστράφηκε εδώ ή περιστράφηκε εκεί. Ω, ολόκληρο το σώμα περιστρεφόταν, και περιστρεφόταν 
παντού. Αυτό είναι επειδή το σώμα σας έπρεπε να καθαριστεί και να αφομοιωθεί. Χρησιμοποιούσα 



το χαρακτηριστικό του Γκονγκ μας για να σας ρυθμίσω, έτσι θα αισθανόσασταν ότι υπήρχαν 
Φάλουν περιστρεφόμενα παντού και ήταν τόσο πολυάριθμα που δεν μπορούσατε καν να τα 
μετρήσετε. Μπορεί να είχατε αισθανθεί ότι υπήρξαν εννέα Φάλουν, έτσι είπατε ότι υπήρχαν εννέα 
Φάλουν. Θα χρησιμοποιήσω πολλά εξωτερικά Φάλουν για να ρυθμίσω το σώμα σας. Μερικοί 
άνθρωποι είναι ευαίσθητοι ενώ μερικοί δεν είναι. Εκείνοι που δεν είναι ευαίσθητοι δεν θα τα 
αισθανθούν, ενώ εκείνοι που είναι ευαίσθητοι θα είναι σε θέση να τα αισθανθούν. Ωστόσο, είτε 
μπορείτε να τα αισθανθείτε, είτε όχι, αυτό όλο συμβαίνει στο αρχικό στάδιο. Όταν εκείνοι που 
μπορούν να το αισθανθούν αυτό, εξοικειώνονται με αυτό και όταν αυτό γίνεται μέρος του σώματός 
σας, δεν θα το αισθάνεστε πια. Η καρδιά σας χτυπά, γνωρίζετε ότι χτυπά συνήθως; Θα το ξέρετε 
όταν το αισθανθείτε με το χέρι. Το στομάχι σας κυματίζει. Ξέρετε ότι κυματίζει; Το αίμα σας 
κυκλοφορεί. Το ξέρετε; Όταν γίνει μέρος του σώματός σας, δεν θα το αισθάνεστε, και δεν θα το 
νιώθετε. Υπάρχουν επίσης φορές που δεν υπάρχει καμία αίσθηση στην αρχή. Στα πρώτα στάδια, 
υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που δεν αισθάνονται τίποτα. Ωστόσο, στη μελλοντική άσκηση 
καλλιέργειας, θα αισθάνεστε πολλά. Όσο ασκείτε καλλιέργεια, θα σας φροντίζω σίγουρα.

Το προφανέστερο πράγμα θα είναι ότι το σώμα σας θα καθαριστεί πολύ γρήγορα. Πολλοί άνθρωποι 
στην Κίνα ξέρουν ότι η καλλιέργεια στο Φάλουν Ντάφα είναι απλά εξαιρετικά θαυματουργή! 
Αρχίζοντας την εξάσκηση, οι ασθένειες θα φύγουν. Γιατί αυτό; Πολλοί άνθρωποι δεν αναζήτησαν 
την θεραπεία των ασθενειών. Πιστεύουν ότι το Ντάφα είναι καλό, έτσι το ασκούν! Ως αποτέλεσμα 
οι ασθένειές τους θεραπεύθηκαν. Ωστόσο, μερικές φορές υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους η 
επίδραση δεν είναι πολύ καλή. Γιατί δεν ήταν καλή; Είναι εάν κάποιος ακούσει ότι η άσκηση του 
Φάλουν Ντάφα μπορεί να θεραπεύσει ασθένειες, κι έτσι έρχεται να το ασκήσει με σκοπό τη 
θεραπεία των ασθενειών του. Τότε, οι ασθένειές του δεν θα θεραπευθούν. «Αποκτήστε φυσικά 
χωρίς επιδίωξη». Η επιθυμία σας να θεραπεύσετε ασθένειες είναι επίσης επιδίωξη. Τα ανθρώπινα 
σώματα προορίζονται στο να ξεπληρώνουν κάρμα και πρέπει να έχουν ασθένειες. Πρέπει μόνο να 
έχετε την καρδιά για καλλιέργεια και να εγκαταλείψετε την προσκόλλησή σας στην θεραπεία 
ασθενειών. Μόνο με το να μην σκέφτεστε τις θεραπείες ασθενειών και αδιαφορώντας για αυτά τα 
πράγματα, θα επιτύχετε τα πάντα εφόσον συνεχίσετε την άσκηση καλλιέργειας. Εάν έχετε την 
προσκόλληση της θεραπείας ασθενειών, δεν θα επιτύχετε τίποτα. Στο παρελθόν, πάντοτε 
απαγορεύαμε στους διανοητικά άρρωστους και τους σοβαρά άρρωστους ασθενείς να μπουν στα 
σεμινάρια. Διότι όσο κι αν ζητήσετε από έναν τέτοιο σοβαρά άρρωστο ασθενή να εγκαταλείψει 
αυτήν την προσκόλληση, δεν θα είναι σε θέση να την εγκαταλείψει. Η ζωή του έχει σχεδόν 
τελειώσει. Μπορεί να μην σκεφτεί για την ασθένειά του; Δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος τη νύχτα 
επειδή ό,τι σκέφτεται αφορά την ασθένεια. Κατά συνέπεια, όσο κι αν του ζητήσετε να την 
εγκαταλείψει, δεν θα μπορεί να την εγκαταλείψει. Μερικές φορές, λέει ότι θα την εγκαταλείψει, 
αλλά στο μυαλό του ακόμα σκέφτεται για αυτό πολύ έντονα. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα που να 
μπορούμε να κάνουμε. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα; Επειδή η διδασκαλία του 
ορθόδοξου Φα για να σώσει ανθρώπους έχει τις απαιτήσεις της, πολύ αυστηρές απαιτήσεις, 
διαφορετικά θα διδάσκαμε έναν κακό Φα. Χρειάζεται να αλλάξετε αυτή τη σκέψη, και τότε 
μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Εάν δεν αλλάξετε τη σκέψη σας, δεν θα είμαστε σε θέση να 
κάνουμε τίποτα. Με την αλλαγή αυτής της σκέψης, δεν είστε πλέον συνηθισμένο άτομο. Εάν δεν 
μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη σκέψη, θα είστε ακόμη συνηθισμένο άτομο. Η διαφορά είναι 
ακριβώς εδώ. Επομένως, μπορεί μόνο να αποκτά κάποιος φυσικά χωρίς επιδίωξη. Μερικοί 
άνθρωποι ήρθαν εδώ χωρίς να έχουν οποιεσδήποτε προδικασμένες σκέψεις και το βρήκαν πολύ 
καλό, έτσι ήρθαν να το δοκιμάσουν. Όταν είδαν άλλους να ασκούν τσιγκόνγκ, ήρθαν κι αυτοί να το 
ασκήσουν χωρίς ξεκάθαρο σκοπό. Παρ’ όλα αυτά, όλοι έχουν θεραπευθεί. Φυσικά, δεν απαιτούμε 
πάρα πολλά από τους ανθρώπους εντελώς ξαφνικά. Υπάρχει μια διαδικασία κατανόησης, η οποία 
επιτρέπεται. Αλλά, μην έρχεστε να ασκήσετε καλλιέργεια με οποιαδήποτε προσκόλληση επιδίωξης.

Ερώτηση: Δάσκαλε συγνώμη. Θέλω να υποβάλω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι ότι όταν 
διάβασα το Τζούαν Φάλουν, λέει ότι η Σχολή του Τσίμεν (ο μη συμβατικός τρόπος καλλιέργειας) δεν 



παρεμβαίνει στο Γκονγκ που κάποιος ασκεί. Μερικές πρακτικές, μετά την εξάσκησή σας, κόβουν 
ακριβώς οκτώ δέκατα από αυτό για να εμπλουτίσουν εκείνον τον παράδεισο. Το Ντάφα που ασκούμε 
επίσης θα το κόψει;

Δάσκαλος: Επειδή κάποιος ασκεί καλλιέργεια ανάμεσα σε συνηθισμένους ανθρώπους, πρέπει να 
αναπτύξει μέσω της καλλιέργειας οτιδήποτε χρειαστεί να έχει ως Φο στο μέλλον. Είναι γνωστό σε 
όλους ότι ένας Φο μπορεί να έχει οτιδήποτε θέλει και έχει εξαιρετικές θεϊκές δυνάμεις. Η καλή 
τύχη του είναι απαράμιλλη. Από πού τα αντλεί; Όσο περισσότερο υποφέρει, τόσο περισσότερη 
καλή τύχη θα έχει. Κατά συνέπεια, το Γκονγκ που καλλιεργεί χρειάζεται να φθάσει σε ένα πολύ 
υψηλό επίπεδο προτού να μπορέσει να πετύχει στην καλλιέργεια ενός Φο. Στο παρελθόν, αυτό 
αναφερόταν μόνο μεταξύ των πολύ υψηλού επιπέδου ανθρώπων στην κοινότητα των καλλιεργητών 
μας και δεν αναφερόταν μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων. Ένας ασκούμενος πρέπει πράγματι 
να φθάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο στην άσκηση καλλιέργειας προτού να μπορέσει να επιτύχει 
την ολοκλήρωση. Γιατί είναι έτσι; Εάν ανεβείτε μόνο με Γκονγκ, δεν θα έχετε οτιδήποτε θέλετε και 
δεν θα έχετε οποιαδήποτε καλοτυχία. Αυτό δεν θα είναι εντάξει. Κατά τη διάρκεια της άσκησης 
καλλιέργειάς σας, θα πρέπει να τα αναπτύξετε όλα αυτά μέσω της καλλιέργειας. Τα βάσανα που 
έχετε υπομείνει σε όλη την πορεία της άσκησης καλλιέργειας είναι η ισχυρή σας αρετή. Τα βάσανα 
αυξάνουν το Γκονγκ και με την βελτίωση του Σίνσινγκ κάποιος θα αυξήσει Γκονγκ. Επομένως, 
εφόσον έχει φθάσει η άσκηση καλλιέργειάς σας σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο στο μέλλον, οκτώ 
δέκατα του Γκονγκ θα αποκοπούν για να ολοκληρώσουν την καλοτυχία της απεριόριστης Θέσης 
Καρπού σας και για να εμπλουτίσουν τον μικρό παράδεισό σας. Αυτό προέρχεται από την 
καλλιέργειά σας υπομένοντας δυσκολίες. Ακόμη και το μέτρο του Σίνσινγκ που έχετε καλλιεργήσει 
θα αποκοπεί επίσης για να εμπλουτίσει το εσωτερικό. Αυτή είναι η αληθινή τύχη σας και 
προέρχεται όλη από τα βάσανά σας. Όσον αφορά τα υπόλοιπα δύο δέκατα, αυτό είναι η Θέση 
Καρπού σας. Εκείνοι που φθάνουν στο επίπεδο μιας Μποντισάτβα θα είναι Μποντισάτβες. Εκείνοι 
που φθάνουν στο επίπεδο ενός Φο, θα είναι Φο. Εκείνοι που φθάνουν στο επίπεδο ενός Άρχατ θα 
είναι Άρχατ. Εάν φθάσετε σε ένα υψηλότερο επίπεδο, θα είστε ένας μεγαλύτερος Φο. Όμως, ο 
τρόπος καλλιέργειας της Σχολής του Τσίμεν είναι σχετικά περίπλοκος, αλλά κι εκεί κάποιος πρέπει 
να χρησιμοποιήσει το Γκονγκ του για να ολοκληρώσει την καλή του τύχη και αρετή.

Ερώτηση: Η δεύτερη ερώτησή μου είναι ότι, επειδή το επίπεδο του Σίνσινγκ μου δεν είναι αρκετά 
υψηλό, θυμώνω στην καρδιά μου όταν οι άλλοι με βρίζουν ή με καταπιέζουν. Σύμφωνα με αυτό που 
είπε ο Δάσκαλος: «Όταν σας χτυπούν οι άλλοι, σας βλαστημούν, ή σας καταπιέζουν, όλοι αυτοί σας 
δίνουν Ντε. Αλλά δεν πρέπει να έχετε θυμό στην καρδιά σας». Είναι ότι εάν κάποιος θυμώσει το 
Γκονγκ δεν θα αυξηθεί;

Δάσκαλος: Επειδή ως ασκούμενος, όταν θυμώνετε με ένα συνηθισμένο άτομο είστε ήδη το ίδιο με 
ένα συνηθισμένο άτομο. Όταν θυμώνετε, το ωθείτε μακριά, αν και δεν το έχετε ωθήσει πίσω. Δεν 
το έχετε ωθήσει πίσω, επειδή είστε αυτός που έχασε εν τέλει. Όσο το προσεγγίζετε με τον ίδιο 
τρόπο όπως αυτός, θα το ωθήσετε πίσω. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι αυτός ο τύπος με έχει 
φοβερίσει πάρα πολύ και μου έχει αφαιρέσει δολίως πολλά χρήματα. Ωστόσο, πρέπει να είμαι 
ευτυχής και να τον ευχαριστήσω. Με χτυπάς, και πρέπει να αντέξω την προσβολή. Όχι μόνο θα 
πρέπει να το υπομείνω, αλλά πρέπει και να τον ευχαριστήσω. Οι άλλοι άνθρωποι δεν θα πουν ότι 
είστε Α Κιού (ένας αφελής χαρακτήρας σε ένα μυθιστόρημα); Και πάρα πολύ αδύναμος; Όχι. 
Σκεφτείτε το, ο καθένας. Εάν δεν έχετε τόσο υψηλό επίπεδο Σίνσινγκ όσο αυτό, δεν θα ήσαστε σε 
θέση να το κάνετε. Αυτό δείχνει την ισχυρή θέληση ενός ασκουμένου. Μπορεί ένα συνηθισμένο 
άτομο να το κάνει; Εάν κάποιος δεν έχει τόσο ισχυρή θέληση όσο αυτή, δεν θα είναι ικανός να το 
κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είστε συνεσταλμένοι και αδύναμοι. Φυσικά, πρέπει να είστε ευτυχείς. 
Σκεφτείτε το, ο καθένας. Εάν δεν σας φοβέριζε, δεν θα ήσασταν σε θέση να αποκτήσετε ένα 
επιπλέον κομμάτι Ντε. Εάν πάρετε ένα επιπλέον κομμάτι Ντε, θα καλλιεργήσετε και θα αναπτύξετε 
άλλο ένα κομμάτι Γκονγκ. Όταν σας φοβέριζε, το κάρμα σας εξαλειφόταν επίσης! Μπορείτε να 



γίνετε ένας Φο ενώ φέρετε ακόμα κάρμα; Πρέπει να το εξαλείψετε τελείως. Όταν σας φοβέρισε, 
σας έδωσε Ντε κι έτσι επίσης εξαλείψατε κάρμα. Δεν συμπεριφερθήκατε με τον ίδιο τρόπο όπως 
αυτός και κρατήσατε έναν ήρεμο νου. Το μέτρο του Σίνσινγκ σας έγινε υψηλότερο. Το Σίνσινγκ 
έχει ένα μέτρο σύγκρισης επάνω από το κεφάλι. Το μέτρο σύγκρισης επάνω από το κεφάλι είναι 
τόσο υψηλό όσο το επίπεδο του Γκονγκ. Το επίπεδο του Σίνσινγκ σας είναι πιο υψηλό. Το επίπεδο 
του Γκονγκ σας είναι επίσης πιο υψηλό. Το κάρμα σας επίσης μετασχηματίζεται σε Ντε. Σας έδωσε 
και Ντε. Έχετε κερδίσει τέσσερα προς ένα. Δεν θα έπρεπε να τον ευχαριστήσετε; Πρέπει 
πραγματικά να τον ευχαριστήσετε από τα βάθη της καρδιάς σας. Επειδή όπως μόλις ανέφερα, οι 
αρχές του καλού ή του κακού που τηρούνται στην ανθρώπινη κοινωνία είναι αντεστραμμένες. 
Φτάνοντας σε ένα υψηλότερο επίπεδο, θα διαπιστώσει κάποιος ότι τα πράγματα στα οποία οι 
άνθρωποι είναι προσκολλημένοι είναι όλα κακά.

Ερώτηση: Η τρίτη ερώτηση είναι το ζήτημα της αφαίρεσης ζωής όπως αναφέρεται στο βιβλίο. Η 
αφαίρεση μιας ζωής είναι μια πολύ μεγάλη αμαρτία. Εάν ένας άνθρωπος αυτοκτονήσει, μετρά ως 
αμαρτία ή όχι;

Δάσκαλος: Μετρά ως αμαρτία. Τώρα, αυτή η ανθρώπινη κοινωνία δεν είναι πλέον καλή, και 
παντός είδους παράξενα και παράδοξα πράγματα έχουν εμφανιστεί. Μιλούν για την αποκαλούμενη 
ευθανασία και κάνουν ενέσεις για να αφήσουν τους ανθρώπους να πεθάνουν. Όλοι το γνωρίζουν. 
Γιατί κάνουν ένεση κι αφήνουν έναν άνθρωπο να πεθάνει; Νομίζουν ότι υποφέρει. Ωστόσο, εμείς 
πιστεύουμε ότι υποφέροντας εξαλείφει κάρμα. Όταν μετενσαρκωθεί στην επόμενη ζωή, θα έχει ένα 
ελαφρύ σώμα χωρίς κάρμα, και θα έχει μια μεγάλη τύχη που θα τον αναμένει. Όντας μέσα στον 
πόνο και εξαλείφοντας κάρμα, βεβαίως δεν περνάει καλά. Εάν δεν τον αφήσετε να εξαλείψει το 
κάρμα του και τον σκοτώσετε, δεν είναι αυτό δολοφονία; Εάν φύγει, φέροντας το κάρμα, στην 
επόμενη ζωή θα πρέπει να το ξεπληρώσει. Έτσι, ποιο λέτε ότι είναι σωστό; Η διάπραξη 
αυτοκτονίας προσθέτει κι άλλη αμαρτία. Αυτό είναι επειδή η ζωή ενός ανθρώπου είναι 
προκαθορισμένη. Έχετε διακόψει την ακολουθία ολόκληρης της διαρρύθμισης του Θεού. Μέσω 
των υποχρεώσεων που φέρετε εις πέρας στην κοινωνία, μεταξύ των ανθρώπων υπάρχει αυτό το 
είδος αλληλεξάρτησης. Εάν το άτομο πεθάνει, ολόκληρη αυτή η ακολουθία δε θα αναστατώσει τη 
ρύθμιση του Θεού; Εάν τη διακόψετε, δεν θα σας αφήσει να φύγετε. Επομένως, η διάπραξη 
αυτοκτονίας είναι αμαρτία.

Ερώτηση: Ένας Φο κάνει οτιδήποτε θέλει. Ένας Φο δεν έχει ένα καθαρό νου και λίγη επιθυμία; 
Ακόμα έχει απολαύσεις;

Δάσκαλος: Μερικοί άνθρωποι λένε ότι ένας Φο δεν τρώει φαγητό και ότι ένας Φο δεν έχει 
ανθρώπινο σώμα. Αυτή η δήλωση ηχεί σαν όλοι οι άνθρωποι να νομίζουν ότι ένας Φο είναι έτσι. 
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι, το τι λέει ένας άνθρωπος στην κοινότητα των καλλιεργητών δεν 
πρέπει να γίνεται κατανοητό με έναν συνηθισμένο ανθρώπινο νου. Ένας Φο δεν έχει ανθρώπινο 
σώμα, δηλαδή δεν έχει αυτό το βρώμικο ανθρώπινο σώμα που στην επιφάνεια αποτελείται από την 
ύλη του επιπέδου των μοριακών σωματιδίων. Τα πιο χονδροειδή σωματίδια του σώματός του στην 
επιφάνεια είναι άτομα, ενώ τα πιο μικροσκοπικά σωματίδιά του είναι η πιο μικροσκοπική ύλη στο 
σύμπαν. Όσο πιο μικροσκοπική είναι η ύλη του, τόσο μεγαλύτερη είναι η ραδιενέργειά του. Το φως 
του Φο φωτίζει παντού. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι ένας Φο δεν τρώει φαγητό. Ένας Φο δεν τρώει 
ανθρώπινη τροφή. Τρώει τις ουσίες μέσα στο επίπεδό του. Επίσης, δεν το αποκαλεί «τροφή» 
σύμφωνα με τους ανθρώπινους όρους. Επομένως, δεν θα είστε ικανοί να καταλάβετε την έννοια της 
γλώσσας στο επίπεδο ενός Φο και δεν μπορείτε να τα κατανοήσετε. Τα ανθρώπινα όντα έχουν απλά 
τον ανθρώπινο τρόπο σκέψης.

Μερικοί συνηθισμένοι άνθρωποι λένε για το εάν κάποιος γίνει Φο, πόσο βαρετά θα ήταν. Δεν θα 
έχει τίποτα, καθισμένος εκεί σαν ένα κομμάτι ξύλου. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ένας Φο είναι ο 



βασιλιάς του Φα στον ουράνιο κόσμο του. Τον αποκαλούμε Ταθαγκάτα ως τρόπο αναφοράς της 
«ενσάρκωσης» του επιπέδου του προτύπου του Σίνσινγκ του. Στην πραγματικότητα είναι ο 
βασιλιάς του Φα σε εκείνο τον κόσμο του. Σε εκείνο τον κόσμο, υπάρχουν πολυάριθμα όντα κάτω 
από τον έλεγχό του. Φυσικά, δεν είναι ο έλεγχος των συνηθισμένων μας ανθρώπων με νόμους προς 
επιβολή. Το χειρίζεται εντελώς με συμπόνια και στοργική καλοσύνη. Ο καθένας πληροί τα 
πρότυπα εκείνου του βασιλείου και είναι θαυμάσιο πέρα από κάθε σύγκριση. Δεν έχουν τη 
συναισθηματικότητα των συνηθισμένων ανθρώπων. Αλλά, έχουν συμπόνια, ένα υψηλότερο 
επίπεδο, και κάτι αγνότερο. Δεν έχουν κανένα από τα πράγματα που έχουν οι συνηθισμένοι 
άνθρωποι. Έχουν πράγματα που αντίστοιχα είναι πιο θαυμάσια σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Αυτή 
είναι μια υψηλότερη ζωή. Υπάρχουν υψηλότερες, ακόμα υψηλότερες, και ακόμα υψηλότερες ζωές. 
Εάν ήταν όλα βαρετά, τότε κάποιος θα ήταν καλύτερα να πεθάνει και να τα τελειώσει όλα. Όμως 
αυτό είναι ό,τι πιο θαυμάσιο. Μόνο αν πάει σε εκείνον τον κόσμο, μπορεί κάποιος να γνωρίσει τι 
είναι η χαρά. Είναι ό, τι πιο θαυμάσιο, αλλά εάν δεν εγκαταλείψετε αυτές τις συνηθισμένες 
ανθρώπινες προσκολλήσεις και δεν μπορέσετε να τις αφαιρέσετε, δεν θα είστε σε θέση να το 
επιτύχετε.

Ερώτηση: Γιατί η Σχολή του Τσίμεν δεν κόβει το Γκονγκ;

Δάσκαλος: Ποιος λέει ότι η Σχολή του Τσίμεν δεν αφαιρεί το Γκονγκ; Ο καθένας πρέπει να 
ολοκληρώσει τη Θέση Καρπού του με το καλλιεργημένο Γκονγκ του. Η Σχολή του Τσίμεν δεν έχει 
μόνο ένα είδος καλλιέργειας. Έχουν όλων των ειδών τις πρακτικές που είναι πολύ μοναδικές. Κατά 
τη διάρκεια της άσκησης καλλιέργειας, μερικοί απ’ αυτούς θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους 
ενώ ακόμα ασκούν καλλιέργεια, αλλά η προσπάθεια που κάνουν είναι η ίδια. Δεν το αναπτύσσουν 
εδώ και έτσι δεν χρειάζεται να το κόψουν. Όσον αφορά εκείνους τους ανθρώπους που χρειάζεται 
να το κόψουν, το Γκονγκ τους θα αναπτυχθεί γρήγορα. Εάν κάποιος δεν το κόψει και ολοκληρώσει 
την καλή του τύχη και αρετή ενώ ακόμα καλλιεργείται, θα το αναπτύξει πολύ αργά, αλλά η 
προσπάθεια είναι ίδια.

Ερώτηση: Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι ότι όταν άρχισα τον διαλογισμό την πρώτη ημέρα, 
είδα το Φάσεν του Δασκάλου να κάθεται δίπλα μου, στα αριστερά μου. Αλλά, τα ενδύματά του ήταν 
μαύρα, και είχε ένα χαμογελαστό πρόσωπο. Αργότερα, διάβασα κάτι που ειπώθηκε σε ένα κείμενο. 
Επειδή ήταν η πρώτη φορά που τον είδα, σήμερα θα ήθελα να ρωτήσω πάλι γιατί δεν ήταν το ίδιο 
χρώμα με αυτό στην κασέτα για την τηλεόραση;

Δάσκαλος: Αυτό είναι έτσι επίσης επειδή υπάρχει μια αντιπαραβολή μεταξύ των διαφορετικών 
διαστάσεων. Παραδείγματος χάριν, τί χρώμα αρέσει σε έναν Ταοϊστή; Είναι το ιώδες. Επομένως, 
μιλά για το ιώδες Τσι προερχόμενο από την Ανατολή και θεωρεί το ιώδες ως το υψηλότερο. Στη 
Σχολή του Φο αρέσει το κίτρινο ή το χρυσοκίτρινο. Αλλά πρόκειται για ένα χρώμα. Είναι ιώδες σε 
αυτήν την διάσταση και χρυσό σε μια άλλη διάσταση. Τότε, αυτό που φαίνεται μαύρο στη 
διάστασή μας, φαίνεται λευκό σε μια άλλη διάσταση. Βλέποντάς το εδώ είναι ασπριδερό, εκεί πέρα 
είναι πολύ σκοτεινό. Εδώ είναι πράσινο, εκεί είναι κόκκινο. Όλα τα χρώματα έχουν πολύ 
διαφορετική εκδήλωση στις διαφορετικές διαστάσεις. Τότε, εάν ήσασταν μόνο σε εκείνο το είδος 
της κατάστασης, αυτό που βλέπατε θα ήταν εκείνο το χρώμα. Ο καθένας πρέπει να είναι κάπως 
προσεκτικός επειδή οι δαίμονες προκαλούν μερικές φορές πολύ σοβαρή παρέμβαση. Η πλειοψηφία 
των Φάσεν μου φορούν τους χιτώνες των Φο με μπλε μαλλιά, τα μπλε σγουρά μαλλιά. Είναι έντονα 
μπλε, το λαμπερό μπλε του νεφρίτη. Μερικές φορές, μόνο κάτω από εξαιρετικά ιδιαίτερες 
καταστάσεις, μπορεί κάποιος να δει το Φάσεν μου με αυτά τα ρούχα τα οποία φορώ. Είναι κάτι το 
εξαιρετικά ιδιαίτερο, και πολύ σπάνια συναντάται. Κατά συνέπεια, ο καθένας πρέπει να το 
διακρίνει καλά. Εάν είναι πραγματικά εγώ, θα αισθανθείτε πολύ βέβαιοι στο μυαλό σας ότι είναι 
εγώ. Εάν δεν είναι εγώ, θα θέσετε ένα ερωτηματικό στο μυαλό σας.



Ερώτηση: Έχω μελετήσει ήδη αυτόν τον Φα για δύο μήνες. Σε αυτούς τους δύο μήνες αισθάνθηκα 
ότι οι ασθένειές μου μερικών δεκαετιών έχουν όλες εξαφανιστεί επειδή ο σκοπός μου της μελέτης του 
Ντάφα είναι να εξαλείψω το κάρμα μου. Πραγματικά έζησα εξαιρετικά καλά σε αυτούς τους δύο 
μήνες χωρίς να πάρω καθόλου φάρμακα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι ότι ήθελα να ρωτήσω 
τον Δάσκαλο εάν αυτό που είδα κατά τη διάρκεια του καθιστού διαλογισμού ήταν ένα Φάλουν. Είδα 
κάτι να περιστρέφεται και να περιστρέφεται σε μια σπειροειδή μορφή. Ωστόσο, το χρώμα του έμοιαζε 
επίσης με το χρώμα του χώματος, το ίδιο όπως το χρώμα του πηλού. Όλη η περιστροφή του ήταν πολύ 
θαυμάσια. Αλλά, ήμουν ανίκανη να δω την εσωτερική δομή του.

Δάσκαλος: Επειδή εκτός από αυτό το σύμβολο του Φάλουν, το χρώμα της βάσης του αλλάζει. Το 
χρώμα του μπορεί να αλλάξει σε διαφορετικά χρώματα: κόκκινο, πορτοκάλι, κίτρινο, πράσινο, 
γαλανό, κυανό, ιώδες, πολύχρωμο ή άχρωμο. Επομένως, το Φάλουν μπορεί να μην είναι πάντα με 
αυτό το χρώμα. Επιπλέον, όταν το Φάλουν ρυθμίζει το σώμα σας, περιστρέφεται εξαιρετικά 
γρήγορα. Μοιάζει σαν μια τουρμπίνα ηλεκτρικού ανεμιστήρα ή σαν έναν περιστρεφόμενο 
ανεμοστρόβιλο. Μερικές φορές, περιστρέφεται πολύ αργά, και κάποιος μπορεί να δει καθαρά τη 
δομή του μέσα. Όταν περιστρέφεται πολύ γρήγορα, δεν είναι εύκολο να δείτε. Ρυθμίζοντας το 
σώμα κάποιου στην αρχή, γνωρίζει από μόνο του πότε πρέπει να είναι γρήγορο ή αργό καθώς και 
το πώς πρέπει να περιστραφεί. Αυτό δεν πειράζει και είναι εξ’ ολοκλήρου φυσιολογικό.

Ερώτηση: Μπορούμε να κάνουμε τη χειρονομία του Μεγάλου λουλουδιού του Λωτού;

Δάσκαλος: Η χειρονομία του Μεγάλου λουλουδιού του Λωτού είναι ένα Ντινγκ Γιν, το οποίο είναι 
ένα σταθερό σύμβολο. Αυτή είναι η Μεγάλη χειρονομία λουλουδιού του Λωτού (ο Δάσκαλος κάνει 
την χειρονομία). Δεν χρειάζεται να την κάνουμε κατά τη διάρκεια της άσκησής μας. Κάποιος το 
κάνει όταν ζητά από τον Δάσκαλο να κάνει Κάιγκουανγκ (το τελετουργικό της πρόσκλησης του 
Φάσεν ενός Φο στο πορτρέτο ενός Φο ή ενός αγάλματος για λατρεία στην ανθρώπινη κοινωνία) 
στο σπίτι για το άγαλμα ενός Βούδα, ή ένα άγαλμα του Λάο Τζι στην Ταοϊστική Σχολή, ή αυτό του 
Πρωτόγονου Θεού του Ουρανού, ή για άλλα αγάλματα Φο. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι 
να κρατάτε το βιβλίο μου. Δεν έχει τη φωτογραφία μου; Σαν να μιλούσατε σε εμένα, μπορείτε να 
πείτε: «Δάσκαλε, παρακαλώ κάνετε Κάιγκουανγκ για εμένα.» Χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να 
κάνετε τη Μεγάλη χειρονομία Λουλουδιού Λωτού ενόσω περιβάλετε αυτό το βιβλίο, και θα γίνει 
σε τρία δευτερόλεπτα. Το Φάσεν μου θα προσκαλέσει ένα Φάσεν του Θεού σε εκείνο το άγαλμα 
του Φο. Εάν κάνετε το Κάιγκουανγκ για τον Βούδα Αμιτάμπα, το Φάσεν μου θα προσκαλέσει ένα 
Φάσεν του Βούδα Αμιτάμπα επάνω σε αυτό το άγαλμα του Φο, κι αυτό αποκαλείται Κάιγκουανγκ. 
Σήμερα, μοναχοί που δεν ασκούν στην πραγματικότητα καλλιέργεια στη θρησκεία τους κι εκείνοι 
οι πολλοί ψεύτικοι δάσκαλοι τσιγκόνγκ απλά δεν μπορούν να κάνουν Κάιγκουανγκ. Δεν έχουν την 
ισχυρή αρετή για να προσκαλέσουν έναν Φο. Αυτός είναι ένας Φο, και όχι κάποιος που θα ερχόταν 
σε οποιονδήποτε τον καλεί. Φυσικά, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που θα κρατούσαν έναν καθρέφτη 
στο άγαλμα ενός Φο και θα το αποκαλούσαν Κάιγκουανγκ. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που 
χρωματίζουν τα μάτια του αγάλματος ενός Φο με λίγο μελάνι από κιννάβαρι και κάνουν τα μάτια 
πολύ κόκκινα, και αυτοί επίσης το αποκαλούν Κάιγκουανγκ. Όλοι αυτοί κάνουν τα πράγματα άνω 
κάτω.

Ερώτηση: Μόλις αναφέρατε ότι ο ίδιος ο άνθρωπος έχει πέσει εδώ κάτω από διαφορετικούς 
παραδείσους ή διαφορετικά επίπεδα. Τότε, φυσικά σε γενικές γραμμές, πρέπει να επιστρέψει σε εκείνο 
τον παράδεισο από όπου έπεσε αρχικά. Ωστόσο, φαίνεται ότι, σε αυτό το ανθρώπινο επίπεδο, δεν 
γνωρίζει ποιος είναι ο παράδεισος από όπου έπεσε. Τότε, ασκώντας καλλιέργεια ίσως να έχει επιλέξει 
έναν διαφορετικό τρόπο ακριβώς όπως μπορεί να έχει την προκαθορισμένη σχέση να μελετήσει το 
Φάλουν Ντάφα.



Δάσκαλος: Θέλετε ακόμα να επιστρέψετε σε εκείνον τον παράδεισο από όπου αρχικά προήλθατε, 
το μέρος όπου η ζωή σας δημιουργήθηκε. Η επιθυμία είναι καλή. Τώρα, το πρώτο πράγμα που 
πρέπει να επιλύσετε είναι το πώς να επιστρέψετε εκεί, και πώς να επιστρέψετε εκεί μέσω άσκησης 
καλλιέργειας. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Δεν υπάρχει καθόλου χώρος για άλλες επιλογές, καθόλου 
άλλος χώρος. Δεν είναι ότι όλα σχεδιάζονται, με τους Φο να κάθονται εκεί, έτσι ώστε οτιδήποτε 
θέλετε να σας δοθεί. Όσον αφορά την ανύψωσή σας στην καλλιέργεια, εάν μπορείτε πραγματικά να 
φθάσετε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο μέσω της καλλιέργειας και μπορείτε να επιστρέψετε στην 
αρχική σας θέση, ενώ είστε σε εκείνον τον παράδεισο, μπορείτε πάντα να επισκεφτείτε τους 
συγγενείς σας σε εκείνον τον παράδεισο, να κάνετε μια βόλτα και να ρίξετε μια ματιά. Δεν έχει 
σημασία το σε ποιόν παράδεισο είστε. Δεν έχει σημασία εάν ζείτε στο Σίδνεϋ ή ζείτε στο 
Μπρισμπέιν.

Ερώτηση: Στην Νοτιοανατολική Ασιατική περιοχή, υπάρχει κάτι που αποκαλείται Ουράνιο Τάο και 
διαδίδεται ευρέως. Περί τίνος πρόκειται;

Δάσκαλος: Επιτρέψτε μου να πω στον καθένα σας ότι τώρα είναι η Περίοδος της Τελευταίας 
Καταστροφής. Ο Βούδας Σακιαμούνι ανέφερε ότι, στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα, χιλιάδες 
δαίμονες θα έρχονταν στον κόσμο. Τον καιρό που ο Βούδας Σακιαμούνι ήταν σε αυτόν τον κόσμο, 
ο δαίμονας του είπε: «Δεν είμαι ικανός να υπονομεύσω το Ντάρμα σου τώρα. Όταν το Ντάρμα σου 
εισέλθει στην Τελική Περίοδο του Ντάρμα, θα στείλω τους μαθητές και τους οπαδούς μου να 
γίνουν επαγγελματίες ασκούμενοι στους ναούς σου. Θα δω τι μπορείς να κάνεις για αυτό!» Εκείνη 
τη στιγμή, ο Βούδας Σακιαμούνι δάκρυσε. Ο Βούδας Σακιαμούνι, φυσικά, δεν μπορούσε να κάνει 
τίποτα για αυτό. Έχει έρθει το τέλος του Ντάρμα, έτσι γίνεται χαοτικό. Στην Τελική Περίοδο του 
Ντάρμα όπως ανέφερε, όχι μόνο μεταξύ των ανθρώπων ή μόνο στους ναούς, αλλά παντού στην 
ανθρώπινη κοινωνία υπάρχουν πράγματα που υπονομεύουν τις ανθρώπινες υποθέσεις, και 
υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Οι κακές θρησκείες είναι παντού! Στην επιφάνεια κι αυτές λένε στους 
ανθρώπους να είναι καλοί, αλλά βαθιά μέσα τους, δεν εννοούν αυτό. Είναι είτε για φήμη είτε για 
χρήματα· διαφορετικά, είναι για σκοτεινή επιρροή. Είναι όλα τέτοια πράγματα. Αλλιώς, τι 
πράγματα νομίζετε ότι επιδιώκουν; Ο Νόμος του Φο δημοσιοποιείται για να σώσει τους 
ανθρώπους. Εάν κάποιος τον χρησιμοποιεί για να κάνει χρήματα, θα είναι ένοχος της πιο 
αποτρόπαιης αμαρτίας! Φυσικά, ένας δαίμονας δεν νοιάζεται για αυτά τα πράγματα. Φέρει το 
λάβαρο της θρησκείας ή φέρει το λάβαρο τού να λένε στους ανθρώπους να είναι καλοί 
προκειμένου να καταστρέψει την ανθρωπότητα, να καταστρέψει το ανθρώπινο μυαλό, και να 
καταστρέψει τον ανθρώπινο Φα του νου. Αυτό είναι ό, τι πιο κακόβουλο! Επομένως, νομίζω, 
φυσικά υπάρχουν μερικές λέξεις που δεν επιθυμώ να πω, σχετικά με το ορθόδοξο και το κακό, 
πρέπει να είστε ικανοί να τα διακρίνετε και να κάνετε τη διάκριση οι ίδιοι. Δεν θέλω να πω ποιος 
είναι κακός ή ποιος δεν είναι.

Ωστόσο, μπορώ μόνο να σας πω ότι εάν κάποιος θέλει να έρθει στη συνηθισμένη ανθρώπινη 
κοινωνία για να σώσει ανθρώπους, αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση. Οι Θεοί σε 
ολόκληρο το σύμπαν πρέπει όλοι να συγκατανεύσουν σε μια συμφωνία. Αυτό είναι επειδή 
περιλαμβάνει διάφορες απόψεις κι έχει να κάνει με όλες τις φυλές στην ανθρώπινη κοινωνία που 
αντιστοιχούν σε εκείνους εκεί πάνω. Υπάρχουν πολλά εμπλεκόμενα ζητήματα. Δεν είναι κάτι που ο 
καθένας μπορεί να κάνει έτσι από παρόρμηση. Γνωρίζω γιατί ο Ιησούς σταυρώθηκε στο σταυρό. 
Γιατί ο Βούδας Σακιαμούνι πήρε την πορεία της Νιρβάνα; Δεν είναι εύκολο να μεταβιβαστεί ο 
ορθόδοξος Φα. Τότε, κανένας δεν θα ενοχληθεί εάν ένας κακός Φα διδάσκεται. Δεν είναι ότι 
κανένας δεν νοιάζεται για αυτό. Είναι απλά ότι όταν διδάσκεται ένας ορθόδοξος Φα, υπάρχουν 
συνήθως και πολλοί κακοί Φα επίσης, όλα εξαρτώνται από το σε ποια πόρτα θα μπείτε. Εάν ήταν 
όλα από μία σχολή ή όλα αυτά που διδάσκονταν ήταν όλα ορθόδοξος Φα και δεν υπήρχε κανένας 
κακός Φα στον κόσμο επειδή όλα θα είχαν εξαλειφθεί, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για τους 
ανθρώπους να ασκήσουν καλλιέργεια. Πώς θα μπορούσε αυτός ο Φα να αποκτηθεί; Ο καθένας θα 



ασκούσε τον δικό σας επειδή υπάρχει μόνο αυτή η σχολή σας. Πώς θα μπορούσαν οι μαθητές να 
δοκιμαστούν εάν έχουν σταθερή πίστη στον Φα σας; Επομένως, συνήθως όταν διδάσκεται ένας 
ορθόδοξος Φα, ο κακός Φα θα διδαχτεί επίσης, και όλα εξαρτώνται από το σε ποια πόρτα θα μπουν 
οι άνθρωποι. Για να αξιολογήσουν την ποιότητα φώτισής σας, κατά τη διάρκεια της άσκησης 
καλλιέργειάς σας θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι που θα έρχονται σε σας: «Έλα, έλα μαζί μου να 
ασκήσεις αυτό, ή ας ασκήσουμε εκείνο, ή μαθαίνω κάποια καλή εξάσκηση τώρα, κλπ.» θα σας 
σύρουν και θα σας δοκιμάσουν, και αυτά τα πράγματα είναι σίγουρο ότι θα συμβούν. Κατά τη 
διάρκεια της άσκησης καλλιέργειάς σας, από την αρχή μέχρι το τέλος θα δοκιμαστείτε σε τέτοιου 
είδους φαινόμενα για να σας τραβήξουν μακριά. Γιατί δεν φροντίζουμε αυτά τα πράγματα; Τα 
Φάσεν μπορούν να φροντίσουν οτιδήποτε. Γιατί δεν το φροντίζουν; Αυτό είναι επειδή 
χρησιμοποιούν τους δαίμονες για να δοκιμάσουν την καρδιά ενός ανθρώπου να δουν εάν είστε 
απολύτως πιστοί σε αυτόν τον Φα. Η καλλιέργεια της Φύσης του Φο είναι ένα τόσο σοβαρό θέμα 
που αυτά τα πράγματα είναι αναπόφευκτα.

Εν πάση περιπτώσει, έχω μιλήσει για το καλό και το κακό. Είναι πολύ δύσκολο ακόμα και για τις 
ορθόδοξες θρησκείες τώρα να σώσουν ανθρώπους, για να μην αναφέρουμε τις κακές θρησκείες! 
Υπάρχει κάποια που ντύνεται σαν μοντέλο για να προωθείται από τους άλλους και να διαφημίζεται 
παντού για να μαζέψει χρήματα. Κι όμως, όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν σε αυτήν. Οι άνθρωποι είναι 
πολύ ανόητοι! Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν λάβει τον Φα, εύκολα εξαπατούνται.

Ερώτηση: Τι αφορά το κάρμα σκέψης;

Δάσκαλος: Μερικοί άνθρωποι διαμορφώνουν ασυνείδητα στο μυαλό τους, σκέψεις που δεν είναι 
καλές. Ασκούμε καλλιέργεια ενός ορθόδοξου Φα. Κάνω ένα τέτοιο πράγμα βασιζόμενος στην αρχή 
τού να είμαι υπεύθυνος στην κοινωνία, να είμαι υπεύθυνος προς την ανθρωπότητα, και υπεύθυνος 
προς τα άτομα. Ένα τέτοιο άτομο επίσης ξέρει ότι είναι καλός, αλλά μέσα στο μυαλό του θα με 
βλαστημήσει. Επίσης, του λέει να μην Τον πιστέψει και ότι όλο αυτό είναι ψευδές. Γιατί είναι έτσι; 
Επειδή εκτός από το κάρμα που υπάρχει στο σώμα του, έχει και κάρμα σκέψης. Όλη η ύλη είναι 
ζωντανή, έτσι το κάρμα σκέψης είναι κι αυτό ζωντανό. Εάν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια, θα 
πρέπει να εξαγνίσετε τη σκέψη σας και να εξαλείψετε όλες αυτές τις κακές σκέψεις βλαστήμιας, τις 
επίκτητες ιδέες, και τα διάφορα είδη κάρμα που παράγονται τη μια ζωή μετά την άλλη. Μόνο τότε, 
μπορεί η αρχική σας φύση να βγει. Μόλις ασκήσετε καλλιέργεια για να τα εξαλείψετε και θέλετε 
να εξαλείψετε αυτές τις σκέψεις βλαστήμιας και τις ιδέες, αυτές δεν θα θέλουν να το αφήσουν να 
συμβεί. Πώς μπορούν να αφήσουν τον εαυτό τους να πεθάνει; Θα ανακλάσουν στο μυαλό σας ότι 
όλο αυτό είναι ψεύτικο, βλαστημήστε τον και βλαστημήστε τους ανθρώπους. Όσο περισσότερο 
ασκείτε καλλιέργεια, τόσο περισσότερο βλαστημούν τους ανθρώπους. Το μυαλό σας θα παραγάγει 
βλαστήμιες και αισχρόλογα. Στην πραγματικότητα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτά δεν είναι 
εσείς. Είναι κάρμα, είναι κάρμα σκέψης. Πρέπει να το απορρίψετε. Αυτός, ο δικός μας τρόπος 
καλλιέργειας, σάς δίνεται για να καλλιεργήσετε τον εαυτό σας. Εάν η ίδια η συνείδησή σας του νου 
δεν είναι ξεκάθαρη, και το μυαλό σας δεν είναι σταθερό, όταν βλαστήμιες εμφανιστούν, η κύρια 
συνείδησή σας θα τα ακολουθήσει. Δεν θα ασκηθείτε άλλο και δεν θα είστε πλέον σταθεροί. Τότε, 
ούτε εμείς θα είμαστε σε θέση να σας φροντίσουμε. Επειδή αυτό που σώζουμε είναι εσείς, δεν θα 
σας σώσουμε πια εάν παραιτηθείτε.

Έχουν υπάρξει πολλές τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν. Στην Κίνα, οι σκέψεις μερικών 
ανθρώπων αντέδρασαν πολύ έντονα. Κάποιος βλαστημούσε ξέφρενα, και δεν μπορούσε να το 
απορρίψει ακόμα κι αν προσπαθούσε. Στο τέλος, είπε: «Σε έχω απογοητεύσει πραγματικά, 
Δάσκαλε! Φτάνω ακόμη και να σε βλαστημώ. Αυτό το κάρμα μου απλά είναι πάρα πολύ. Δεν 
πρέπει να ζήσω άλλο, πρέπει να πάρω ένα μαχαίρι και να κόψω το λαιμό μου». Φυσικά, δε 
χρειάζεται να προσπαθήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο στον εαυτό σας. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το 
πώς προσπάθησε να κόψει το λαιμό του, δεν μπορούσε να τον κόψει. Δεν αισθάνθηκε καθόλου 



πόνο, ούτε μπορούσε να αιμορραγήσει. Θύμωσε τόσο πολύ που έτρεξε έξω για να βρει έναν 
εκπαιδευτή και τον ρώτησε: «Το μυαλό μου συνέχεια βλαστημά τον Δάσκαλο. Τι να κάνω για 
αυτό;» Βλέποντάς τον έτσι, ο εκπαιδευτής άρχισε να του διαβάζει τον Φα, κι αισθάνθηκε πολύ 
καλά. Αργότερα, με ρώτησε για αυτό, έτσι του είπα. Στην πραγματικότητα, ήταν το κάρμα σας 
αυτός που βλαστημούσε, όχι εσείς. Δεν χρειάζεται να υπομείνετε κανένα ψυχολογικό φορτίο επειδή 
δεν ήσασταν εσείς που βλαστημούσατε εμένα, αλλά το κάρμα. Ωστόσο, η κύρια συνείδησή σας 
πρέπει να είναι διαυγής, να το απορρίψει, βάλτε τα δυνατά σας να το απορρίψετε, και μην το 
αφήσετε να βλαστημά. Απορρίψτε το και καταπνίξτε το. Με αυτόν τον τρόπο, το Φάσεν μου θα 
ξέρει. Επειδή γνωρίζει τα πάντα που κάνετε, το ξέρει ήδη ακόμη και προτού βλαστημήσει. Είναι 
και αυτό μια δοκιμασία, μια δοκιμή τού εάν η κύρια συνείδησή σας είναι σταθερή ή όχι. Εάν γίνετε 
σταθεροί, μετά από μια χρονική περίοδο το Φάσεν μου θα εξαλείψει αυτό το κάρμα για εσάς. 
Επειδή αυτό το κάρμα σκέψης παρεμβαίνει άμεσα στην άσκηση καλλιέργειάς σας και έχει 
επιπτώσεις άμεσα στην ποιότητα φώτισής σας, θα το εξαλείψουμε. Ο καθένας πρέπει να θυμηθεί 
αυτό το ζήτημα και πρέπει να το διακρίνει όταν ένα τέτοιο πρόβλημα εμφανιστεί.

Ερώτηση: Προβάλλω ένα ερώτημα, το οποίο σχετίζεται με το ζήτημα της εξάσκησης καθώς και με τη 
σχέση μεταξύ της άσκησης και του Σίνσινγκ. Μπορεί η αύξηση της άσκησης να βελτιώσει το Σίνσινγκ;

Δάσκαλος: Δεν υπάρχει κάποια άμεση σχέση, αλλά η άσκηση είναι επίσης μια όψη κλειδί στην 
ολοκλήρωση της καλλιέργειας και είναι επίσης πολύ σημαντική. Σε αυτήν την εξάσκησή μας, ο Φα 
καλλιεργεί τους ανθρώπους. Ακόμα κι αν δεν κάνετε την άσκηση, ο Φα σάς καλλιεργεί πάντα είτε 
κοιμάστε, είτε εργάζεστε, είτε τρώτε. Σας καλλιεργεί συνεχώς εικοσιτέσσερις ώρες το 
εικοσιτετράωρο, επομένως, συντομεύει τον χρόνο άσκησης στα υπόλοιπα χρόνια που σας 
απομένουν ώστε να σας επιτρέψει να ολοκληρώσετε την καλλιέργεια όσο το δυνατόν συντομότερα. 
Όπως ανέφερα νωρίτερα, για να σας επιτρέψω να ολοκληρώσετε την καλλιέργεια σε αυτήν την 
ζωή, πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, οι κινήσεις της άσκησής μας είναι στην ουσία 
πολύ διαφορετικές από άλλες μεθόδους, στις οποίες λένε εάν ασκηθώ θα αυξήσω Γκονγκ κι εάν δεν 
ασκηθώ, θα σταματήσει. Η εξάσκησή μας είναι για να ενισχύσουμε όλους τους μηχανισμούς που 
εγκατέστησα για σας, και τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς. Στην πραγματικότητα ενισχύετε 
αυτούς τους μηχανισμούς όταν εξασκείτε τις κινήσεις. Γιατί είπα ότι αυτό το χέρι δεν είναι υπό τη 
μορφή του Γκουάν Ντινγκ (που γεμίζει την κορυφή του κεφαλιού με ενέργεια), και δεν εκπέμπει ή 
δεν αποβάλλει κάτι, αλλά κινείται με τις παλάμες να κοιτούν το σώμα; Διότι όταν τα χέρια σας 
κινούνται κατά μήκος των ενεργειακών μηχανισμών, εκείνων που εγκατέστησα έξω από το σώμα 
σας, αυτά φέρουν πολλή ενέργεια κατά τη διάρκεια της άσκησης και ενισχύουν τους ενεργειακούς 
μηχανισμούς. Δηλαδή στην πραγματικότητα ενισχύετε τους ενεργειακούς μηχανισμούς. Η 
επικάλυψη των δύο χεριών μπροστά από την κάτω κοιλιακή χώρα ενισχύει τον ενεργειακό 
μηχανισμό στο Νταντιέν. Όταν τεντώνετε, ενισχύετε τον μηχανισμό της κίνησης. Επομένως, η 
άσκησή μας είναι για να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς, οι οποίοι θα σας επιτρέψουν να 
συνεχίσετε τη μακροπρόθεσμη εξάσκηση 24 ώρες το εικοσιτετράωρο χωρίς σταματημό. Με αυτό 
τους ενισχύετε. Η εξάσκηση Γκονγκ είναι ένας τρόπος ολοκλήρωσης της καλλιέργειας. Ωστόσο, 
αυτό δεν είναι απόλυτο, είναι ένας συμπληρωματικός τρόπος ολοκλήρωσης της καλλιέργειας. 
Όμως, και η εξάσκηση Γκονγκ είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική. Το ότι τα πράγματα που 
καλλιεργούνται από αυτή τη σχολή δεν πηγαίνουν στραβά έχει επίσης άμεση σχέση με αυτό το 
σύστημά σας και τις κινήσεις σας. Επειδή έχουμε επίσης πράγματα όπως ικανότητες, πράγματα που 
μετασχηματίζουν και παρατείνουν τις ζωές, πράγματα που ενισχύουν τις υπερφυσικές ικανότητες, 
κλπ., οι κινήσεις των ασκήσεων μπορούν να παίξουν έναν ορισμένο ρόλο σε αυτό. Η καλλιέργεια 
προηγείται της άσκησης. Η καλλιέργεια είναι στην πρώτη θέση, ενώ η άσκηση έρχεται δεύτερη. 
Αλλά, εάν θέλετε να ολοκληρώσετε την καλλιέργεια σε αυτή τη σχολή, και η καλλιέργεια και η 
άσκηση είναι και τα δύο απολύτως απαραίτητα.



Ερώτηση: Όταν κάνω την άσκηση, δεν μπορώ να δω τίποτα εκτός από λευκό φως. Εάν θέλω να δω 
το πορτρέτο του Δασκάλου, θα το δω. Είναι μια ψευδαίσθηση;

Δάσκαλος: Θα το διαιρέσω σε δύο ερωτήσεις για να μιλήσω για αυτό. Εκείνοι των οποίων το 
Τιένμου δεν μπορεί να δει μπορεί να έχουν αυτό το στοιχείο τού να κάνουν υπερβάσεις προς ένα 
υψηλότερο επίπεδο. Για κάποιον που έχει πολύ καλή ποιότητα φώτισης και μπορεί να καλλιεργηθεί 
προς ένα πολύ υψηλό επίπεδο, όσο περισσότερο δεν του επιτρέπεται να δει, τόσο γρηγορότερη θα 
είναι η καλλιέργειά του. Επειδή υποφέρει κι επιτυγχάνει τη φώτιση σε έναν λαβύρινθο. Επομένως, 
ακόμα κι αν υποφέρει την ίδια δυσκολία, η πρόοδός του διπλασιάζεται. Αυτό είναι μια διαφορετική 
κατάσταση, και ασκεί πιθανώς καλλιέργεια προς τα υψηλότερα επίπεδα.

Η άλλη είναι ότι είπες ότι δεν είδες τίποτα. Στην πραγματικότητα, το έχεις ήδη δει. Ενώ δεν έδινες 
προσοχή, είδες το λευκό φως να λάμπει πάνω από το σώμα. Επιπλέον, μερικές φορές όταν θέλετε 
να δείτε κάτι, το βλέπετε. Στην πραγματικότητα, πραγματικά το έχετε δει αλλά το παίρνετε ως 
ψευδαίσθηση. Πολλοί άνθρωποι το θεωρούν μια φαντασία όταν είναι ικανοί να δουν κάτι. 
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι όποτε τα ανθρώπινα μάτια κοιτούν κάτι, έχετε εξοικειωθεί με αυτό 
και νομίζετε ότι το βλέπετε με τα μάτια σας. Ωστόσο, έχετε σκεφτεί ότι αυτό που βλέπετε είναι η 
ανακλώμενη εικόνα που μεταφέρεται στον εγκέφαλό σας μέσω των οπτικών νεύρων; Είναι ένα 
είδος παρατηρούμενου αντικειμένου που αντικατοπτρίζεται από τον εγκέφαλο, ενώ τα μάτια σας 
ενεργούν μόνο ως φακός μιας φωτογραφικής μηχανής. Δεν μπορούν να αναλύσουν και να 
απεικονίσουν τα πράγματα από μόνα τους. Ο εγκέφαλος αντανακλά τις εικόνες. Εφόσον είναι ο 
εγκέφαλος που αντανακλά τις εικόνες, αυτό που βλέπουμε μέσω του Τιενμού και της ανθρώπινης 
φαντασίας όλα απεικονίζονται στον εγκέφαλο. Αυτό που σκέφτεστε το έχει σκεφτεί ο εγκέφαλός 
σας. Αυτό που βλέπετε, επίσης απεικονίζεται στον εγκέφαλό σας. Τότε, κάποιος θα το θεωρήσει 
φαντασία όταν είναι ικανός να δει κάτι. Ωστόσο δεν είναι το ίδιο, επειδή αυτό που φαντάζεστε δεν 
θα είναι τόσο ζωηρό όσο εκείνο και δεν μπορεί να κινηθεί, είναι μια σταθερή εικόνα. Αντ’ αυτού, 
αυτό που βλέπετε στην πραγματικότητα είναι σε κίνηση. Όταν εξοικειωθείτε με αυτά, συνεχίστε 
απλά να κοιτάτε αργά κατ’ αυτόν τον τρόπο. Όταν εξοικειωθείτε αργά για πολύ καιρό, βαθμιαία θα 
διαπιστώσετε ότι το βλέπετε πραγματικά. Επιπλέον, μπορεί να είστε σε θέση να το 
χρησιμοποιήσετε καλύτερα.

Στο παρελθόν, όταν μερικοί άνθρωποι στην Ταοϊστική Σχολή εκπαίδευαν τους μαθητές τους, τους 
ζητούσαν ιδιαίτερα να σκέφτονται προκειμένου να εκπαιδεύσουν τις υπερφυσικές ικανότητές τους 
επειδή γνώριζαν μια τέτοια σχέση. Δεν υπάρχει κανένα μήλο μπροστά στα μάτια σας. Ας πούμε ότι 
σας λένε ότι ένα μήλο τοποθετείται μπροστά από τα μάτια σας και ο δάσκαλος σάς λέει πώς μοιάζει 
αυτό το μήλο ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καθόλου. Θα σας εκπαίδευαν να μυρίσετε το 
άρωμά του και μετά θα σας ζητούσαν να αισθανθείτε σαν να βλέπατε αυτό το μήλο ή να λέγατε 
πώς μοιάζει. Εκπαίδευαν έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο. Επειδή οι εικόνες όλες 
διαμορφώνονται στον εγκέφαλο, μερικοί άνθρωποι είναι ανίκανοι να εξηγήσουν το ζήτημα καθαρά. 
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που φαντάζεστε δεν κινείται, μόνο αυτό που βλέπετε είναι σε κίνηση.

Ερώτηση: Είχα ένα όνειρο μια νύχτα και είδα κάτι πολύ τρομακτικό. Δεν σκέφτηκα εσάς, αυτό που 
σκέφτηκα ήταν ο Ταντρισμός. Αλλά, είμαι πολύ πιστός στην εξάσκηση του Φάλουν Ντάφα. Δεν είναι 
ότι εάν κάτι μου συμβεί μια ημέρα, εγώ θα είμαι νεκρός και το Γιουάνσεν μου επίσης θα αποβληθεί;

Δάσκαλος: Είναι επειδή δεν διαβάσατε το βιβλίο αρκετά. Αν και καλλιεργείτε τον Ντάφα τώρα, τα 
πράγματα του Ταντρισμού παραμένουν ακόμα στο μυαλό σας. Επομένως, σκεφτήκατε τον 
Ταντρισμό αντί για τον Ντάφα στο όνειρο. Κάποιοι με ρώτησαν: «Τι πρέπει να κάνω όταν 
απειλείται η ζωή μου;» Είπα ότι δεν θα συναντήσετε πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την 
άσκηση καλλιέργειάς σας, και είναι εγγυημένο ότι δεν θα τα συναντήσετε. Πράγματα που 
σχετίζονται με την άσκηση καλλιέργειάς σας, θα τα συναντήσετε. Εάν πράγματι χάνατε τη ζωή σας 



σήμερα, αυτό θα έδειχνε ότι δεν υπάρχει καμία σχολή καλλιέργειας που σας φροντίζει, και δεν 
έχετε ασκήσει καλλιέργεια καθόλου. Όσον αφορά τις θρησκείες, πιστεύουν στη ζωή για τη ζωή και 
λένε ότι εάν κάποιος δεν κάνει την καλλιέργειά του σε μία ζωή, θα συνεχίσει την καλλιέργειά του 
στην επόμενη ζωή αφότου πληρώσει με τη ζωή του. Αυτό λένε. Αλλά εμείς δεν μιλάμε για αυτό 
εδώ. Αυτό που λέμε εμείς εδώ είναι ότι δεν θα επιτραπεί να έχετε αυτά τα προβλήματα. Αυτοί οι 
γνήσιοι ασκούμενοί μου είναι απολύτως εγγυημένο ότι δεν θα συναντήσουν οποιοδήποτε κίνδυνο 
για τη ζωή τους.

Ερώτηση: Δεν είχα συνείδηση εκείνη τη στιγμή ότι ήταν ένα όνειρο.

Δάσκαλος: Ασκούσατε Ταντρισμό εκείνη τη στιγμή και δεν ασκούσατε αληθινά καλλιέργεια. 
Απλά δεν λειτούργησε. Έτσι, κανένας δεν σας φρόντισε. Κάποιος είπε ότι είδε χρήματα στο έδαφος 
σε ένα όνειρο και τα κράτησε για τον εαυτό του. Στην πραγματικότητα, αυτά τα όνειρα ήταν όλα 
δοκιμασίες για τους ανθρώπους να φανεί εάν το Σίνσινγκ τους ήταν σταθερό. Ένας ασκούμενος 
είπε ότι μπορούσε να τα πάει πολύ καλά κατά τη διάρκεια της μέρας αλλά όχι στα όνειρα. Αυτό 
δείχνει ότι βαθιά στο μυαλό του δεν είναι ακόμα σταθερός, και δοκιμάστηκε στο όνειρο για να 
φανεί εάν ήταν σταθερός ή όχι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον αυτά τα πράγματα 
εμφανίζονται. Δεν πρέπει να αισθανθείτε λυπημένοι εάν δεν τα πήγατε καλά όταν συνέβη. Αλλά 
μόλις συνειδητοποιήσετε τη σπουδαιότητά του και αποφασίσετε να τα πάτε καλύτερα, θα είστε 
εντάξει στο μέλλον.

Ερώτηση: Στην Κίνα, ο Δάσκαλος Λι εγκατέστησε ένα Φάλουν για όλους εκείνους στα σεμινάρια. 
Έχετε εγκαταστήσει επίσης Φάλουν για εμάς όσο ακούω την διάλεξή σας σήμερα; Υπάρχει άλλη μία 
ερώτηση. Οι διανοητικά καθυστερημένοι άνθρωποι δεν επιτρέπεται να ασκήσουν καλλιέργεια. 
Υπάρχει κάποιος τρόπος για εκείνους με μικρότερου μεγέθους διανοητικά προβλήματα;

Δάσκαλος: Επιτρέψτε μου να αρχίσω με την πρώτη ερώτηση. Επειδή έχω αναφέρει ότι η κάθε 
λέξη σε αυτό το βιβλίο έχει το Φάσεν μου, κάθε λέξη είναι η εικόνα του Φάσεν μου και κάθε λέξη 
είναι η εικόνα ενός Φο. Έχω πολυάριθμα Φάσεν, τα οποία δεν μπορούν να υπολογιστούν με 
αριθμούς. Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Βούδας Σακιαμούνι είπε ότι ο Βούδας Αμιτάμπα είχε δύο 
εκατομμύρια Φάσεν. Υπάρχουν τόσα πολλά Φάσεν μου που δεν μπορούν να υπολογιστούν με 
αριθμούς και είναι πολυάριθμα. Ανεξάρτητα από το πόσοι άνθρωποι υπάρχουν, μπορώ να τους 
φροντίσω όλους, και μπορώ να φροντίσω ολόκληρη την ανθρωπότητα. Φυσικά, αυτό λειτουργεί 
μόνο για τους γνήσιους ασκούμενους. Δεν φροντίζουμε τους μη-ασκούμενους ούτε τις κοινωνικές 
υποθέσεις. Επομένως, εάν ασκείτε καλλιέργεια, τη στιγμή που έχετε αυτή τη σκέψη, το Φάσεν μου 
την ξέρει. Υπάρχει άλλο ένα θέμα. Βρίσκετε αυτό το σώμα μου ένα συνηθισμένο ανθρώπινο 
σαρκικό σώμα και ακριβώς τόσο μεγάλο όσο είναι. Ωστόσο, στην επόμενη διάσταση, θα βρείτε το 
σώμα μου πολύ πιο ψηλό από ό, τι είμαι. Σε κάθε παρακείμενη διάσταση, το σώμα μου γίνεται 
ψηλότερο και μεγαλύτερο το ένα μετά το άλλο. Το μεγαλύτερο σώμα μου είναι τόσο μεγάλο που 
δεν μπορεί να περιγραφεί. Υπάρχουν πολλοί ασκούμενοι που έτυχε να δουν το μεγαλύτερο σώμα 
μου με μια ματιά. Ένας είπε: «Δάσκαλε, στέκομαι κάτω από τα δάκτυλα των ποδιών σας και δεν 
μπορώ να δω την κορυφή των δακτύλων των ποδιών σας». Επομένως, έχω ένα τόσο τεράστιο 
σώμα, σκεφτείτε το, ολόκληρη η γη είναι εδώ. Μπορώ να σας φροντίσω ανεξαρτήτως που είστε. 
Όσον αφορά το Φάλουν, χρειάζεται να το εγκαταστήσω μπροστά στα μάτια σας; Μπορώ να το 
εγκαταστήσω το ίδιο χωρίς να είμαι εδώ με εσάς. Ενώ δεν είμαι εδώ με εσάς, είμαι και εδώ με 
εσάς.

Η δεύτερη ερώτησή σας είναι για τη διανοητική διαταραχή. Είτε είναι μικρότερου μεγέθους είτε 
σοβαρή, σε όλους το έχουμε κάνει ξεκάθαρο ότι: τον συμβουλεύουμε να μην συμμετέχει στην 
εξάσκησή μας. Αυτή η δική μας εξάσκηση είναι διαφορετική από άλλες πρακτικές, και στοχεύουμε 
να σώσουμε τον ίδιο τον άνθρωπο. Εάν δεν μπορούμε να σώσουμε τον ίδιο τον άνθρωπο, δεν θα το 



δώσουμε σε οποιονδήποτε άλλον. Το Γκονγκ μας δίνεται μόνο στον ίδιο τον άνθρωπο και σώζει 
μόνο το Τζου Γιουάνσεν του (την Κύρια Συνείδησή του) καθώς και τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν έχει 
υπάρξει ποτέ κάτι τέτοιο στην ιστορία. Ιστορικά, είτε ασκείτε Ταντρισμό είτε άλλες θρησκείες, όλα 
σώζουν το Φου Γιουάνσεν σας (την δευτερεύουσα συνείδηση). Αυτός είναι ένας μύθος εδώ και 
χιλιάδες από τα αρχαία χρόνια, τον οποίο έχω αποκαλύψει. Όταν αυτός ο μύθος αποκαλύφθηκε 
εκείνη τη στιγμή, η αντίσταση ήταν πραγματικά υπερβολικά τεράστια. Αλλά, όταν ο κόσμος γίνει 
καλύτερος στο μέλλον, θα υπάρξουν πολλοί Φο που θα έρθουν στον κόσμο πάλι να σώσουν 
ανθρώπους. Δεν είμαι μόνον Εγώ, κι αυτοί επίσης θα σώζουν το Τζου Γιουάνσεν τότε. Έχω 
αλλάξει αυτήν την όψη και την έχω αντιστρέψει, επειδή η διάσωση του Τζου Γιουάνσεν κάποιου 
έχει άμεσο όφελος στη σταθερότητα των κοινωνικών ηθικών αξιών της ανθρωπότητας. Σώζοντας 
το Φου Γιουανσέν, ο ίδιος άνθρωπος δεν μπορεί να ασκήσει καλλιέργεια και είναι ανίκανος να 
ασκήσει καλλιέργεια. Ακόμα κι αν κάποιος μπει σε μια θρησκεία, η κοινωνία θα παραμείνει η ίδια 
και δεν θα έχει πολλή επίδραση στην κοινωνία. Επομένως, με τη διάσωση του Τζου Γιουάνσεν 
κάποιου, είτε αυτός ασκεί καλλιέργεια είτε όχι, θα είναι καλός άνθρωπος στην κοινωνία. Αυτό είναι 
από μόνο του ευεργετικό στην κοινωνία. Ένα διανοητικά καθυστερημένο άτομο δεν έχει ξεκάθαρη 
συνείδηση του εαυτού του, και δεν μπορούμε να τον σώσουμε. Σώζουμε αυτούς με ξεκάθαρη 
συνείδηση. Εάν δώσουμε πράγματα σε εκείνους που δεν έχουν ξεκάθαρη συνείδηση, θα τα πάρουν 
άλλοι την επόμενη ημέρα. Μπορεί ή μπορεί να μην το ασκήσει. Επιπλέον, θα ήταν ανίκανος να 
ακολουθήσει τον κανόνα μας να μείνει σε μία σχολή μόνο και να μην ασκήσει το ένα ή το άλλο. 
Επειδή η καλλιέργεια της Φύσης του Φο είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, δεν υπάρχει κανένας τρόπος 
να σωθεί εάν δεν μπορεί να ακολουθήσει καν αυτό. Μερικοί άνθρωποι θα τον έκαναν να το μάθει. 
Ωστόσο, εάν ένα πρόβλημα εμφανιστεί, πρέπει να πάρετε την προσωπική ευθύνη οι ίδιοι. Εάν ένα 
πρόβλημα προκύψει σε αυτόν κατά τη διάρκεια της εξάσκησης, μπορεί μετά να πει ότι είναι λόγω 
της εξάσκησης του Φάλουν Ντάφα. Δεν διδάσκουμε καθόλου αυτούς με διανοητική ασθένεια, κι 
αυτό είναι σίγουρο. Επειδή είναι ένα συνηθισμένο άτομο, θα αρρωστήσει και θα συναντήσει 
προβλήματα. Το πρόβλημα μπορεί να συμβεί ενώ προσπαθεί να κάνει την άσκηση σε τοποθεσία 
εξάσκησης. Το πρόβλημά του δεν είναι από την εξάσκηση. Είναι ότι πρέπει να αρρωστήσει όταν 
έρθει η ώρα.

Ερώτηση: Οι άνθρωποι είναι όλοι ίδιοι σε όλη την ανθρωπότητα. Ο Βουδισμός διαδίδεται ευρέως 
στην Ανατολή ενώ ο Χριστιανισμός στη Δύση με διαφορές τόσο μεγάλες όσο αυτή. Ο Βουδισμός είναι 
πολύ αδύναμος στη Δύση. Είναι δύο συστήματα;

Δάσκαλος: Γιατί ο Χριστιανισμός είναι στη Δύση ενώ ο Βουδισμός στην Ανατολή; Γιατί οι 
Ασιατικές θρησκείες ή οι Δυτικές θρησκείες δεν είναι οι ίδιες και έχουν τόσο μεγάλες διαφορές; 
Στην πραγματικότητα, ο Χριστιανισμός είναι κι αυτός μέσα στο σύστημα της Σχολής του Φο, μόνο 
που οι διαφορές στα ανθρώπινα είδη, τους πολιτισμούς και τους ουράνιους πολιτισμούς έχουν 
προκαλέσει τις διαφορές στην ανθρώπινη εμφάνιση και στους τρόπους σκέψης τους. Πιο 
συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά των ανθρώπινων προτύπων δεν είναι τα ίδια, κι αυτά είναι που 
οδηγούν στους διαφορετικούς τρόπους καλλιέργειας της Φύσης του Φο και στις έννοιες και την 
κατανόηση των Θεών σε υψηλότερα επίπεδα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά στην ουσία και είναι 
όλοι στη σφαίρα του Βούδα. Ο Ιησούς, στην πραγματικότητα είναι στο επίπεδο Ταθαγκάτα. Αλλά, 
λόγω των διαφορών στον πολιτισμό, στις ιδεολογικές έννοιες, και στην εμφάνιση, δεν αποκαλείται 
Βούδας. Το όνομα «Βούδας» χρησιμοποιείται στην Ανατολή. Φυσικά, λόγω των διαφορών και των 
παραλλαγών στην εμφάνιση, οι άνθρωποι στον παράδεισο του Ιησού όλοι ντύνονται με λευκούς 
μανδύες ενώ οι άνθρωποι στον παράδεισο ενός Βούδα ντύνονται όλοι με κίτρινους μανδύες. Τα 
μαλλιά είναι επίσης διαφορετικά, και η μεγαλύτερη διαφορά βρίσκεται στις παραλλαγές των 
μαλλιών. Στην Ταοϊστική Σχολή ένας δένει τα μαλλιά του κότσο. Ένας Άρχατ στη Σχολή του Φο 
είναι φαλακρός ενώ μια Μποντισάτβα έχει το στυλ μαλλιών όπως μιας αρχαίας Κινέζας. Γιατί είναι 
έτσι; Επειδή αυτή η αρχαία κινέζικη ενδυμασία είναι η ίδια με αυτήν των ουράνιων ανθρώπων. 
Στην πραγματικότητα, είναι τα ίδια όπως αυτά που φορούν οι ουράνιοι άνθρωποι στον παράδεισο 



του ουρανού. Το ίδιο ισχύει και στη Δύση, αυτός είναι ο τρόπος που ντύνονται στον ουράνιο 
παράδεισό τους. Οι άνθρωποι είναι απλώς έτσι. Βεβαίως, όλη η μόδα σήμερα είναι με νέο στυλ. 
Στην πραγματικότητα, τα ρούχα που φοριούνται από τους σύγχρονους ανθρώπους είναι τα 
χειρότερα και τα πιο άσχημα.

Γιατί δεν υπάρχει Βουδισμός στον κόσμο των λευκών ανθρώπων, και δεν υπάρχει Χριστιανισμός 
στον κόσμο των ανθρώπων της Ασίας; Για να κυριολεκτήσουμε, δεν υπάρχει. Θυμάμαι ότι ο Ιαχβέ 
κι ο Ιησούς είπαν στη Βίβλο ή σε αυτού του είδους τα βιβλία «δεν πρέπει να πάτε στην Ανατολή». 
Υπάρχουν και άλλα πράγματα που ειπώθηκαν, αλλά θυμήθηκα μόνο αυτήν την πρόταση «δεν 
πρέπει να πάτε στην Ανατολή», λέγοντας στους μαθητές του να μην μεταβιβάσουν τη διδασκαλία 
στην Ανατολή. Οι μαθητές του δεν άκουσαν τα λόγια του και ακολούθησαν τις εκστρατευτικές 
δυνάμεις στην Ανατολή. Ένα πρόβλημα εμφανίστηκε τότε. Οι φυλές στον κόσμο δεν επιτρέπεται 
να αναμειχθούν. Τώρα, οι φυλές είναι ανακατεμένες και αυτό έχει επιφέρει ένα εξαιρετικά σοβαρό 
πρόβλημα. Μόλις οι φυλές αναμειχθούν, ένας δεν έχει μια αντίστοιχη σχέση με τα υψηλότερα 
επίπεδα και έχει χάσει τη ρίζα. Οι μεικτές φυλές έχουν χάσει τις ρίζες τους, κανένας στον 
παράδεισο δεν θα τους φροντίσει. Δεν ανήκουν πουθενά, και κανένα μέρος δεν θα τους δεχτεί. Γι’ 
αυτό βρίσκετε στη θέση όπου οι ήπειροι της Ευρώπης και της Ασίας συναντιούνται, μια έρημο στο 
παρελθόν και μια ερημωμένη ζώνη. Όταν τα μεταφορικά μέσα δεν ήταν ανεπτυγμένα, ήταν 
δύσκολο να περάσεις μέσω αυτής. Με την πρόοδο των σύγχρονων μέσων, όλα αυτά ξεπεράστηκαν. 
Έτσι, οι φυλές όλο και περισσότερο αναμείχθηκαν, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές 
συνέπειες. Φυσικά, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Απλά λέω ότι τα υψηλότερα επίπεδα δεν 
αναγνωρίζουν μια τέτοια ανθρώπινη φυλή.

Το ζήτημα που μόλις ανέφερα είναι ότι οι ανθρώπινες φυλές έχουν μία αντίστοιχη σχέση με τα 
υψηλότερα επίπεδα. Οι λευκοί άνθρωποι στα υψηλότερα επίπεδα αποτελούν μια μικρή μερίδα, μια 
πολύ μικρή μερίδα του σύμπαντος σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτό το σύμπαν. Αυτός είναι ο 
παράδεισός τους του ουρανού. Ωστόσο, υπάρχει ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός κίτρινων 
ανθρώπων και παραδείσων των Φο καθώς και Ταοϊστικών παραδείσων. Έχουν γεμίσει σχεδόν 
ολόκληρο το σύμπαν. Υπάρχουν τόσοι Ταθαγκάτα Φο όσο η άμμος στο Γάγγη ποταμό, οι οποίοι 
είναι εξαιρετικά άφθονοι και εξαιρετικά μεγάλοι. Οι άνθρωποι με την εμφάνιση των κίτρινων 
ανθρώπων είναι ιδιαίτερα άφθονοι. Έτσι, οι φυλές αντιστοιχούν η μία με την άλλη από την κορυφή 
έως κάτω. Ο Ιησούς είπε ότι δεν πρέπει να μεταβιβάσετε τη διδασκαλία στην Ανατολή, το οποίο 
σήμαινε ότι δεν ανήκουν σε εμάς. Ο Ιησούς είπε στους ανθρώπους να μην διαδώσουν τη 
διδασκαλία στην Ανατολή. Δεν έχω βρει επίσης κανέναν ασιάτη άνθρωπο στον παράδεισο του 
Ιησού. Είναι πολύ λυπηρό! Οι άνθρωποι στη σύγχρονη εποχή δεν ακούνε τα λόγια του Κυρίου 
τους, ούτε οι ανατολίτες ακούνε τη διδασκαλία του Βούδα(1). Έτσι, οι άνθρωποι έχουν κάνει άνω 
κάτω αυτά τα πράγματα. Δεν έχω βρει επίσης κανέναν λευκό άνθρωπο σε παράδεισο ενός Βούδα 
στο παρελθόν. Ωστόσο, γιατί αυτό που διδάσκω σήμερα διαβιβάζεται και προς τους Δυτικούς; 
Διότι αυτό που διδάσκω είναι οι αρχές του σύμπαντος, οι αρχές ολόκληρου του σύμπαντος. Όλοι 
εκείνοι οι λευκοί άνθρωποι που ολοκληρώνουν την καλλιέργειά τους σε αυτόν το Ντάφα μου θα 
έχουν την ίδια εμφάνιση όπως οι άνθρωποι στον παράδεισο του Ιησού όταν πετύχουν στην 
καλλιέργεια στο μέλλον, και η μορφή καλλιέργειάς τους θα είναι επίσης η ίδια όπως των ανθρώπων 
εκεί. Με το που επιτύχουν στην καλλιέργεια θα είναι έτσι. Οι κίτρινοι άνθρωποι με την 
ολοκλήρωση της καλλιέργειας, θα λάβουν τη φυσική μορφή της πλευράς του Βούδα. Έτσι, μπορώ 
να σώσω τους ανθρώπους και στις δύο πλευρές επειδή αυτός ο Φα που διδάσκεται είναι ήδη 
τεράστιος. Επιτρέψτε μου να σας πω επίσης… ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μια πόρτα τόσο πλατιά 
ανοιχτή, αλλά υπάρχουν λόγοι για αυτό.

Ερώτηση: Δάσκαλε, θα μας πείτε για το τι συμβαίνει με τα διαφυλετικά παιδιά;



Δάσκαλος: Το ζήτημα των διαφυλετικών παιδιών που μόλις ανέφερα, αποκάλυψε στην 
ανθρωπότητα ένα ουράνιο μυστικό, αλλά δεν είναι ότι θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Είπα ότι έχω 
κάνει κάτι ακόμα μεγαλύτερο υπό την έννοια ότι μπορώ επίσης να σώσω έναν άνθρωπο μεικτού 
αίματος, αλλά μπορώ να τον σώσω μόνο σε αυτήν τη χρονική περίοδο. Αν και Ασιάτες και Δυτικοί 
ζουν όλοι στη Γη, ο άνθρωπος δεν ξέρει ότι υπάρχει κάτι που χωρίζει την Ανατολή και τη Δύση. 
Είναι πολύ γνωστό ότι οι ασιάτες πιστεύουν στο αποκαλούμενο «εννέα». Συμπαθούν τον ήχο του, ο 
οποίος υπονοεί, το αιώνιο. Το «οκτώ» προφέρεται ως «φα» υπονοώντας, τη δημιουργία της μοίρας. 
Αυτά τα πράγματα, όπως η αφήγηση του γεωμαντικού οιωνού ή η ανάλυση τοπίου, κλπ., μπορούν 
πράγματι να έχουν μια κάποια επίδραση στην Ανατολή. Αλλά όταν εφαρμόζονται στη Δύση, 
μοιάζουν να είναι αναποτελεσματικά και δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργούν με τους λευκούς 
ανθρώπους. Κατ’ αντιστοιχία, η αποκαλούμενη αστρολογία ή μερικά φαινόμενα που πιστεύονται 
από τους λευκούς ανθρώπους δεν λειτουργούν με τους ανατολίτες. Μερικοί νομίζουν ότι 
λειτουργούν. Αυτό διότι, νομίζετε ότι λειτουργούν. Στην πραγματικότητα, δεν λειτουργούν. Γιατί 
είναι έτσι; Διότι η βιόσφαιρα των λευκών ανθρώπων έχει την ιδιαίτερη φυσική της ύλη 
διαμορφωμένη από τη δική τους διάσταση, ενώ η βιόσφαιρα των Ασιατών έχει την ειδική ύλη 
φτιαγμένη από τη δική τους ζωή. Αυτά τα πράγματα διατρέχουν τη σύνθεση της ζωής κάποιου. 
Έτσι, οι δύο πλευρές δεν είναι ίδιες. Αφότου αναμειχθούν οι φυλές, θα βρείτε το παιδί κάποιου να 
έχει γεννηθεί ως βρέφος μεικτού αίματος. Ωστόσο, υπάρχει ένα ιδιαίτερο τμήμα μέσα στη ζωή 
αυτού του παιδιού. Εάν αυτό είναι διαχωρισμένο, θα είναι, φυσικά και διανοητικά, μη 
ολοκληρωμένος ή ένα άτομο με ένα μη ολοκληρωμένο σώμα. Και η σύγχρονη επιστήμη γνωρίζει 
ότι η κατάσταση χειροτερεύει μια γενιά μετά την άλλη. Θα ήταν έτσι. Φυσικά, εάν ένα τέτοιο 
άτομο θέλει να ασκήσει καλλιέργεια, μπορώ να τον βοηθήσω, και μπορώ να το φροντίσω. Αυτό 
δεν μπορεί να γίνει για έναν μη ασκούμενο.

Ερώτηση: Όταν έφερνα το χέρι μου επάνω κατά την άσκηση, έβρισκα τα χέρια μου να θερμαίνονται. 
Δεν το έχω νιώσει με αυτόν τον τρόπο σε καμία εξάσκηση. Όταν έκανα την άσκηση, αισθάνθηκα σαν 
να ήμουν μια Μποντισάτβα, αισθανόμενη ότι ήμουν η μόνη σεβάσμια. Είναι σωστό αυτό;

Δάσκαλος: Όταν κάνετε την άσκηση, δεν πρέπει να προσθέτετε οποιαδήποτε σκέψη σε αυτήν. 
Στην Ταντρική εξάσκηση, κάποιος θεωρεί τον εαυτό του ως έναν Φο. Στην ουσία δεν είναι. Το 
σαρκικό σώμα του έχει αλλάξει; Δεν έχει αλλάξει. Ποιος είναι αυτός που θα αλλάξει στο μέλλον 
αφότου επιτύχει στην καλλιέργεια; Είναι η δευτερεύουσα συνείδησή του. Όπως σας είπα όταν 
δίδασκα αυτόν τον Φα, σώζω την κύρια συνείδηση κάποιου. Εάν η βοηθητική συνείδησή σας 
πετύχει στην καλλιέργεια, θα εξακολουθήσετε και πάλι στο εξάπτυχο μονοπάτι της 
μετενσάρκωσης. Όταν οι δύο ζωές χωριστούν, δεν θα γνωρίζετε τίποτα. Είναι φυσιολογικό ότι τα 
χέρια σας τα αισθάνεστε θερμά.

Ερώτηση: Δεν θα έπρεπε λίγη νοητική θέληση να προστεθεί στην άσκηση καλλιέργειας του Φάλουν 
Ντάφα;

Δάσκαλος: Δεν πρέπει να υπάρξουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες του νου. Οποιαδήποτε νοητική 
βούληση είναι προσκόλληση.

Ερώτηση: Δύο ερωτήσεις. Η μία είναι το ζήτημα με τους Ασιάτες και τους Δυτικούς όπως μόλις 
ανέφερε ο Δάσκαλος. Ας υποθέσουμε ότι πολλοί άνθρωποι ήταν αρχικά Ασιάτες στο παρελθόν, τι θα 
μπορούσε να γίνει εάν γεννήθηκαν ως Δυτικοί;

Δάσκαλος: Αυτό δεν πειράζει. Υπάρχουν δύο καταστάσεις. Εάν ένα τέτοιο άτομο δεν ήρθε με 
κάποιο σκοπό, θα αλλάξει αυτό το σώμα, και θα αλλάξουμε αυτό το άτομο. Εάν ήρθε με έναν 
σκοπό, τότε αυτό θα είναι μια διαφορετική ιστορία και μια διαφορετική περίπτωση.



Εκτός αυτού, επιτρέψτε μου να πω στον καθέναν ότι πρέπει επίσης να είστε προσεκτικοί με την 
προσέγγισή σας στην προώθηση αυτού του Φα. Εάν κάποιος ενδιαφερθεί για αυτόν και έρθει να 
τον μελετήσει, τότε αναπτύσσετε κι εσείς την ευεργεσία. Είναι επίσης ένα ζήτημα απεριόριστης 
ευεργεσίας. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο. Εάν κάποιος δεν θέλει να τον μάθει και προσπαθείτε να 
τον πιέσετε να το κάνει, σέρνοντάς τον εδώ για να τον μάθει, θα πω ότι δεν είναι καλό. Διότι εάν 
δεν θέλει να καλλιεργήσει τη Φύση του Φο, ένας Φο δεν μπορεί να κάνει επίσης τίποτα για αυτόν. 
Το τι θέλει κάποιος να επιτύχει ή να ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Μπορείτε 
να του μιλήσετε και να προσφέρετε μια λέξη ευγενικής συμβουλής, αλλά δεν μπορείτε να του το 
επιβάλετε. Λέω στον καθέναν σας ότι δεν πιέζουμε κανέναν να έρθει να τον μάθει. Επιπλέον, οι 
εκπαιδευτές ή οι επιβλέποντες μας δεν πρέπει να εφαρμόζουν διοικητικά μέσα για να κάνουν την 
εργασία τους στο μέλλον. Ο καθένας είναι ασκούμενος. Γι’ αυτό κάποιος χρειάζεται να πείθει τους 
ανθρώπους με τον Φα. Ο καθένας μελετά τον Φα. Εάν ένας εκπαιδευτής δεν τα πάει καλά ή ενεργεί 
λανθασμένα, όταν ένας ασκούμενος το βλέπει, θα πει ότι έχετε πρόβλημα του Σίνσινγκ εδώ ή εκεί. 
Έτσι, κανένας δεν θα ακολουθήσει το λάθος του. Γιατί έτσι; διότι ο καθένας μελετά τον Φα, και 
όλοι ακολουθούν τις απαιτήσεις του Φα αντί των δικών σας αντιλήψεων. Φυσικά, κι εμείς σας 
αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Εάν θέλετε να τον μάθετε, τον μαθαίνετε. Εάν δεν θέλετε να 
τον μάθετε, μπορείτε να φύγετε. Δεν θα βλάψουμε κανέναν. Εάν πείτε: «δεν θέλω να τον μάθω 
άλλο», είναι εντάξει εάν δεν θέλετε. Εάν θέλετε να τον μάθετε και να ασκήσετε καλλιέργεια, θα 
είμαστε υπεύθυνοι προς εσάς και εγγυόμαστε να το κάνουμε. Αν και είναι μη δομημένο στη μορφή, 
παρ’ όλα αυτά η καλλιέργεια της Φύσης του Φο είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Δεν μπορούμε 
επομένως να επιτρέψουμε να συμβούν οποιεσδήποτε αποκλίσεις σε έναν τέτοιον τεράστιο και 
σοβαρό Φα. Ιστορικά, τίποτα τόσο τεράστιο όπως αυτό δεν έχει διδαχτεί ποτέ στον άνθρωπο. 
Τώρα, κάθεστε εδώ και νομίζετε ότι έχετε έρθει φυσικά, σαν να ήρθατε επειδή ακούσατε κάποιον 
να το αναφέρει. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι πολύ πιθανό ότι έχετε προκαθορισμένη σχέση. 
Πιθανώς μια τέτοια προκαθορισμένη σχέση διαμορφώθηκε σε κάποιο καιρό νωρίτερα. Είναι πολύ 
σπάνιο κάποιος να έχει έρθει χωρίς κάποιο λόγο ή αιτία. Νομίζω ότι εάν συνεχίζετε να υποβάλλετε 
ερωτήσεις, μπορεί να μην απομείνουν και πολλά να ρωτήσετε. Μπορείτε να βρείτε όλες τις 
απαντήσεις από τις ερωτήσεις σας στον Φα.

Ερώτηση: Είναι απλά μια ερώτηση πάνω στο να εμμένεις σε μία άσκηση καλλιέργειας. Νομίζω ότι 
εάν μερικοί άνθρωποι μελετούν το Φάλουν Ντάφα, μπορεί να το αναμείξουν και με άλλα πράγματα 
που μαθαίνουν. Υπάρχουν επίσης μερικές άλλες παραδοσιακές τεχνικές…

Δάσκαλος: Η καλλιέργεια της Φύσης του Φο είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δεν πάει να πει ότι δεν 
μπορείτε να μελετήσετε Τζουγί ή Μπάγκουα (προϊστορικά ιερά κείμενα για την καλλιέργεια). 
Νομίζω ότι ο χρόνος για την άσκηση καλλιέργειας είναι περιορισμένος. Εάν μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τον χρόνο για να αποκτήσετε μια καλή κατανόηση αυτού του Φάλουν, θα είναι 
πραγματικά αξιοσημείωτο, διότι τίποτα άλλο δεν είναι τόσο σπουδαίο όσο το Φάλουν. Ούτε καν οι 
αρχές του Μπάγκουα και πολλά τεχνικά πράγματα που είναι γνωστά τώρα από τη συνηθισμένη 
ανθρώπινη κοινωνία, δεν έχουν φθάσει πέρα από τον Γαλαξία. Αυτό το σύμπαν είναι τόσο μεγάλο 
που δεν ξέρετε πόσο μεγάλο είναι. Τρεις χιλιάδες σύμπαντα όπως αυτό το δικό μας αποτελούν ένα 
μεγαλύτερο σύμπαν, και τρεις χιλιάδες τέτοια μεγαλύτερα σύμπαντα αποτελούν ένα ακόμα 
μεγαλύτερο σύμπαν. Οι Θεοί και οι Φο εντός αυτού είναι απλά πάρα πολλοί για να μετρηθούν. Τι 
γίνεται με τον Γαλαξία τότε; Είναι πολύ μικρός. Για εκείνους που μελετούν τον Ντάφα, σκεφτείτε 
το. Ένας τέτοιος τεράστιος Φα έχει διδαχτεί σε εσάς. Πιστεύω ότι ένας ασκούμενος δεν πρέπει να 
σπαταλάει την ενέργειά του [σε τέτοια πράγματα]. Αλλά, εάν είστε σπουδαστής μιας τέτοιας 
μελέτης, δεν είμαι καθόλου ενάντια σε αυτό. Επειδή είναι γνώση των συνηθισμένων ανθρώπων, 
μπορείτε να προχωρήσετε και να το μελετήσετε. Εάν λέτε ότι είναι το χόμπι του ελεύθερου χρόνου 
σας, νομίζω ότι πρέπει να αφήσετε αυτήν την προσκόλληση! Θα είμαι υπεύθυνος προς εσάς. Η 
καλλιέργεια της Φύσης του Φο είναι πολύ σοβαρή. Έτσι, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε την 



ενέργειά σας για να μελετήσετε αυτόν τον Φα, από τον οποίο θα ωφεληθείτε απείρως. Δεν μπορεί 
να συγκριθεί με οποιοδήποτε ακαδημαϊκό αντικείμενο.

Όσον αφορά τις συνδιαλλαγές με χαμηλά όντα και φαντάσματα μεταξύ των συνηθισμένων 
ανθρώπων, θα πω ότι πρέπει πραγματικά να το εγκαταλείψετε, επειδή αυτά τα χαμηλά όντα είναι 
όλα φαντάσματα. Εάν επιδιώκετε τέτοια πράγματα, πόσο μακριά είναι αυτό από τον «Νόμο του 
Φο» μας! Επιπλέον, αυτά είναι όλα διαβολικά πράγματα. Είναι φαντάσματα. Όσον αφορά το 
ζήτημα της μαντείας, έχω ήδη μιλήσει για αυτό το θέμα στο βιβλίο λεπτομερώς. Εάν κάποιος θέλει 
να ασκήσει καλλιέργεια, θα γίνει ένα σοβαρό ζήτημα. Όταν ένας άνθρωπος έχει ενέργεια, αυτό που 
λέει μπορεί να σταθεροποιήσει μια κατάσταση. Επειδή οι υποθέσεις των συνηθισμένων ανθρώπων 
είναι ευμετάβλητες, μπορεί να μην είναι έτσι όπως το βλέπει αυτός, κι όμως το αντιλαμβάνεται 
έτσι. Μόλις το πει (με τον τρόπο που το βλέπει), θα συμβεί έτσι όπως το είπε. Τότε, θα έχει κάνει 
μια κακή πράξη. Ως ασκούμενος κάποιος πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις ενός υψηλότερου 
προτύπου. Εάν κάνετε μια κακή πράξη, δεν θα είναι ένα συνηθισμένο ζήτημα. Ο λόγος που 
καθαρίζω το σώμα σας είναι επειδή βλέπω ότι θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια. Εάν θέλετε να 
ασκήσετε καλλιέργεια, πρέπει να εγκαταλείψετε αυτά τα πράγματα και να ασκήσετε καλλιέργεια 
πολύ καθαρά κι αγνά.

Ερώτηση: Έχω ένα βάρος στον νου μου. Σήμερα, έχω μια πολύ καλή προκαθορισμένη ευκαιρία να 
μελετήσω το Φάλουν Ντάφα. Διάβασα στο βιβλίο ΙΙ ότι εάν κάποιος δεν ολοκληρώσει την καλλιέργειά 
του σε αυτήν την ζωή, μπορεί να ορκιστεί να συνεχίσει την καλλιέργειά του στην επόμενη ζωή. Όμως, 
ο γνήσιος στόχος μου είναι να ολοκληρώσω την καλλιέργεια. Ωστόσο, τι θα μπορούσε να γίνει τώρα 
επειδή είμαι μεγάλης ηλικίας;

Δάσκαλος: Ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας έχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Αν και η εξάσκησή μας 
επιτρέπει σε κάποιον να ασκήσει καλλιέργεια γρήγορα, θα είναι η περιορισμένη διάρκεια ζωής του 
αρκετή για την άσκηση καλλιέργειάς του; Ακριβώς μιλώντας, θα είναι επαρκής για τον 
οποιονδήποτε και αυτό ισχύει για τους ανθρώπους όλων των ηλικιών. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο. 
Οι μέσοι άνθρωποι δεν μπορούν να συμπεριφερθούν καλά. Αν και μπορεί να λέτε ότι μπορείτε να 
συμπεριφέρεστε καλά, στην πραγματικότητα δεν μπορείτε ακόμα να το κάνετε. Επειδή η 
καλλιέργειά σας δεν έχει φθάσει σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο και το μυαλό σας δεν έχει φθάσει ένα 
πρότυπο τόσο υψηλό όσο αυτό, δεν μπορείτε να συμπεριφερθείτε καλά. Αυτή η εξάσκησή μας 
καλλιεργεί και τον νου και το σώμα. Ενώ ασκείτε καλλιέργεια, το σώμα σας θα αλλάξει για να 
παρατείνει τη ζωή σας. Η καλλιέργεια νου και σώματος είναι ότι όσο ασκείται κάποιος, η ζωή του 
θα παρατείνεται. Για να κυριολεκτήσουμε, καθώς η ζωή σας θα επεκτείνεται την ίδια στιγμή στην 
άσκηση καλλιέργειας, θεωρητικά (ο χρόνος) θα είναι επαρκής για τους ανθρώπους όλων των 
ηλικιών. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα. Όλες οι παρατεταμένες ζωές πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
εκατό τοις εκατό για άσκηση καλλιέργειας, κι όχι για να ζείτε μεταξύ των καθημερινών ανθρώπων. 
Έτσι εάν κάποιος δεν γνωρίζει ότι η ζωή του είναι δανεισμένος χρόνος, δεν θα είναι επίσης ικανός 
να συμπεριφερθεί καλά, και δε θα μπορεί να ακολουθεί την απαίτηση ενός ασκουμένου εκατό τοις 
εκατό. Τότε, θα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο του θανάτου οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό είναι που 
αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας.

Ωστόσο, εάν πράγματι έχει αποτύχει να ολοκληρώσει την καλλιέργειά του και δεν έχει καταβάλλει 
αρκετή προσπάθεια, μπορεί μόνο να έχει τις ακόλουθες τρείς επιλογές. Μία είναι να συνεχιστεί η 
καλλιέργεια στην επόμενη ζωή. Το Φάσεν μου θα τον φροντίσει και θα φροντίσει ακόμη και τη 
μετενσάρκωσή του. Η διευθέτηση θα γίνει έτσι ώστε να γεννηθεί σε μια οικογένεια όπου θα μπορεί 
να λάβει τον Φα. Μία άλλη είναι ότι δεν θα θέλει να ασκήσει άλλο καλλιέργεια. Επειδή υπάρχουν 
πάρα πολλά βάσανα στην ανθρωπότητα, θα πάτε σε οποιοδήποτε επίπεδο η καλλιέργειά σας 
φθάνει. Εάν έχετε υπερβεί τα Τρία Βασίλεια, θα γίνετε ένα κοινό μέλος σε εκείνο το επίπεδο του 
ουρανού πέρα από τα Τρία Βασίλεια. Εάν δεν έχετε υπερβεί τα Τρία Βασίλεια, θα είστε μέσα στα 



Τρία Βασίλεια και θα γίνετε θεότητα σε εκείνο το επίπεδο του ουρανού. Ωστόσο, το να είναι 
κάποιος μέσα στα Τρία Βασίλεια, πάλι θα έρθει κάτω για το εξάπτυχο μονοπάτι της 
μετενσάρκωσης σε πεντακόσια ή τριακόσια χρόνια, μόνο που θα απολαύσει την ευτυχία εκεί πέρα 
για αρκετές εκατοντάδες χρόνια. Αυτή είναι μια άλλη επιλογή. Η επόμενη επιλογή είναι αν κάποιος 
έχει ασκήσει πράγματι καλλιέργεια πολύ καλά, αλλά δεν έχει φτάσει το πρότυπο, αλλά λόγω της 
κατανόησής του, τού Φα, ή επειδή έχει κάνει μερικές εξαιρετικές συνεισφορές, μπορεί να πάει στον 
παράδεισο του Φάλουν για να γίνει κοινό μέλος στον παράδεισο του Φάλουν, το οποίο είναι επίσης 
πέρα από τα Τρία Βασίλεια, απαλλαγμένος από τη μετενσάρκωση. Αυτό είναι βεβαίως πολύ καλό. 
Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι σχετικά λίγοι και οι απαιτήσεις γενικά είναι αυστηρές. Ωστόσο, δεν 
είναι ούτε Βούδας, ούτε Άρχατ, ούτε Μποντισάτβα. Είναι απλά ένα κοινό μέλος στον παράδεισο 
του Φάλουν. Έτσι είναι τα πράγματα. Στην πραγματικότητα, έχετε λάβει τον Φα, και η ευκαιρία 
σας να καλλιεργήσετε τη Φύση του Φο έχει ήδη σπαρθεί.

Ερώτηση: Έχω μία ερώτηση. Πώς γνωρίζουμε το επίπεδο κάποιου;

Δάσκαλος: Έχω πει κάτι. Έχω πει ότι όταν ένας σοφός άνθρωπος ακούσει το Τάο, θα το 
ακολουθήσει επιμελώς. Δανειζόμουν τις λέξεις του Λάο Τζι. Όταν ένα μέσο άτομο ακούσει το Τάο, 
θα το ασκεί κατά διαστήματα. Όταν ένα χαμηλό άτομο ακούσει το Τάο, θα γελάσει με αυτό. Τι 
σημαίνει αυτό; «Όταν ένας σοφός άνθρωπος ακούσει το Τάο», σημαίνει ότι με το που ακούσει κάτι 
για άσκηση καλλιέργειας, αυτό το άτομο θα το ασκήσει αμέσως, και θα έχει επίσης πίστη σε αυτό. 
Ένα τέτοιο άτομο είναι πολύ σπάνιο. Θα αρπάξει την ευκαιρία και θα συνεχίσει την καλλιέργειά 
του μέχρι το τέλος. Αυτός είναι ένας σοφός άνθρωπος. Όταν ένας σοφός άνθρωπος ακούσει το Τάο, 
θα το ακολουθήσει επιμελώς. Όταν ένα μέσο άτομο ακούσει το Τάο, το πράττει κατά διαστήματα. 
Τι σημαίνει αυτό; Είναι ότι όταν κάποιος βλέπει ότι όλοι έρχονται να το ασκήσουν, θα το 
ακολουθήσει κι αυτός και θα το βρει επίσης πολύ καλό. Μπορεί να το ξεχάσει όταν είναι 
απασχολημένος ή όταν παιδεύεται με τα προβλήματα των καθημερινών ανθρώπων. «Οι άλλοι δεν 
το μελετούν ούτως ή άλλως. Μπορώ κι εγώ να σταματήσω. Δεν πειράζει εάν το μελετώ ή όχι». 
Αυτό είναι το «όταν ένα μέσο άτομο ακούσει το Τάο, θα το ασκεί κατά διαστήματα». Μπορεί να 
πετύχει ή μπορεί να μην πετύχει στην καλλιέργεια. Όλο αυτό εξαρτάται από το ίδιο το άτομο εάν 
μπορεί ή όχι να πετύχει στην καλλιέργεια. Όταν ένα χαμηλού επιπέδου άτομο ακούσει το Τάο, θα 
γελάσει με αυτό. Με το που ακούσει το Τάο, ένας κατώτερος άνθρωπος θα γελάσει δυνατά με 
αυτό. «Ποια άσκηση καλλιέργειας; Αυτά είναι όλα πρόληψη». Δεν θα το πιστέψει. Φυσικά, είναι 
απίθανο να το ασκήσει. Έτσι είναι. Όσον αφορά το πόσο υψηλή μπορεί να είναι η καλλιέργεια 
κάποιου, πιστεύω ότι όλο εξαρτάται από το κατά πόσο η καρδιά του μπορεί να υπομείνει. Όταν 
βγείτε έξω από αυτή την πόρτα και συναντήσετε κάποιο πρόβλημα, μπορεί να μην είστε σε θέση να 
το ανεχτείτε. Ενώ μιλώ εδώ, όλοι το βρίσκετε καλό. Η ενέργεια που φέρεται από την άσκηση του 
ορθόδοξου Φα είναι όλη καλοκάγαθη και στοργικής καλοσύνης. Επομένως, ο καθένας που κάθεται 
εδώ αισθάνεται πολύ ευχάριστα και είναι πρόθυμος να με ακούσει. Στο μέλλον κι εσείς θα 
ασκήσετε καλλιέργεια κατ’ αυτόν τον τρόπο. Η άσκηση καλλιέργειας στον ορθόδοξο Φα είναι 
επίσης κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, μόλις περπατήσετε έξω απ’ αυτή την πόρτα, μπορεί να μην 
είστε οι ίδιοι πλέον. Κάποιες προσκολλήσεις συνηθισμένων ανθρώπων θα αναδυθούν επίσης στο 
μυαλό σας και θα είναι πολύ ισχυρές. Μπορεί να ξεχάσετε για την άσκηση καλλιέργειας. Αυτό δεν 
θα είναι εντάξει.

Ερώτηση: Μπορείτε να πείτε λίγο περισσότερο για τα διαφυλετικά παιδιά;

Δάσκαλος: Έχω ήδη μιλήσει για αυτά τα διαφυλετικά παιδιά. Έχω αναφέρει μόνο τα φαινόμενα σε 
αυτήν την Τελική περίοδο του Ντάρμα. Εάν είστε διαφυλετικό παιδί, δεν είναι, φυσικά, ούτε δικό 
σας φταίξιμο ούτε φταίξιμο των γονιών σας. Όπως και να έχει, υπάρχει αυτή η χαοτική κατάσταση 
που προκλήθηκε από την ανθρωπότητα, κι έτσι ένα τέτοιο φαινόμενο έχει εμφανιστεί. Οι κίτρινοι 
άνθρωποι, οι λευκοί άνθρωποι, και οι μαύροι άνθρωποι έχουν τις αντίστοιχες φυλές στον ουρανό. 



Τότε, εάν κάποιος δεν είναι από τη φυλή του ή δεν ανήκει στους ανθρώπους του, δεν θα τον 
φροντίσει. Αυτή είναι η αλήθεια, και δεν είναι ότι επινοώ κάτι εδώ. Αυτά που λέω σε όλους σας 
είναι ουράνια μυστικά. Όλα τα διαφυλετικά παιδιά γεννήθηκαν στην τελική περίοδο του Ντάρμα. 
Οι άνθρωποι δεν πρόκειται να κατηγορηθούν για αυτό, επειδή ο καθένας παρασύρεται στην 
παλίρροια, και κανένας δεν γνωρίζει την αλήθεια. Έτσι έχουν έρθει τα πράματα. Εάν θέλετε να 
ασκήσετε καλλιέργεια, μπορώ να βοηθήσω. Όσον αφορά το σε ποιον παράδεισο θα πάτε, θα πρέπει 
να εξετάσουμε την κατάστασή σας. Θα αφομοιώσω περισσότερο από όποιο κομμάτι είναι 
διατηρημένο καλύτερα. Όπως και να έχει, πρέπει να επικεντρωθείτε στην καλλιέργειά σας και δεν 
πρέπει να ανησυχείτε για αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείτε τώρα που έχετε 
αποκτήσει τον Φα. Δεν ανέφερα αυτά τα πράματα όταν δίδαξα τον Φα στο παρελθόν. Ωστόσο, 
αυτό το ζήτημα θα ειπωθεί στον άνθρωπο αργά ή γρήγορα.

Ερώτηση: Δεν θα ήταν καλό εάν όλοι οι άνθρωποι γίνουν χορτοφάγοι;

Δάσκαλος: Όχι. Αυτό το νομίζετε εσείς. Ο ουρανοί έχουν καθορίσει το πρότυπο για την ανθρώπινη 
ζωή. Μόνο ζώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούν να είναι ανθρώπινα όντα. Σίγουρα, το κρέας 
μπορεί να προσδώσει στο ανθρώπινο σώμα περισσότερες θερμίδες από τα λαχανικά. Ωστόσο, η 
άσκηση καλλιέργειας είναι διαφορετική.

Ερώτηση: Παρακαλώ θα μας λέγατε εάν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο για την ηρεμία όταν 
ασκούμε τον καθιστό διαλογισμό; Θα έχει επιπτώσεις στην απόκτηση του Ντινγκ εάν η κύρια 
συνείδηση κάποιου συνεχίζει να σκέφτεται τον εαυτό του στην καλλιέργεια του Ντάφα;

Δάσκαλος: Η κύρια συνείδηση και η επίτευξή σας του Ντινγκ (μια κατάσταση κενού αλλά 
συνειδητού νου) είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι αδύνατο για κάποιον να αποκτήσει ηρεμία 
στην αρχή. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να αποκτήσει ηρεμία; Είναι διότι έχει πάρα πολλές 
προσκολλήσεις. Δεν υπάρχει κοσμικό πράγμα που να μην σκεφτείτε: η επιχείρησή σας, οι σπουδές 
σας, η εργασία σας, η σύγκρουση μεταξύ του ενός και του άλλου, η ασθένεια του παιδιού σας, οι 
γονείς σας που δεν έχουν κάποιον να τους προσέχει, κλπ. Κάθε τι προσθέτει πολύ μεγάλο βάρος 
στο μυαλό σας. Παρακαλώ σκεφτείτε το. Πώς μπορείτε να αποκτήσετε ηρεμία στον νου σας με όλα 
αυτά; Μόλις καθίσετε εκεί θα αναδυθούν, αν και υποστηρίζετε ότι δεν σκέφτεστε για αυτά. Έτσι 
καμία μέθοδος δεν θα εξασφαλίσει την ηρεμία. Είναι ακριβώς όπως αυτό που λέγεται στο βιβλίο 
μου, ότι αν και ισχυρίζεστε ότι μπορείτε να αποκτήσετε ηρεμία ψέλνοντας το όνομα του Φο ή 
κοιτάζοντας στην καρδιά σας ή μετρώντας αριθμούς, το μυαλό σας ακόμα δεν μπορεί να αποκτήσει 
ηρεμία. Αυτά είναι μόνο μέσα, αλλά δεν μπορούν να παίξουν έναν αποφασιστικό ρόλο. Ο μόνος 
τρόπος είναι βαθμιαία να γίνετε αδιάφορος στις προσκολλήσεις, τις προσκολλήσεις των 
συνηθισμένων ανθρώπων. Όταν τις χειρίζεστε με αδιαφορία θα είστε με φυσικό τρόπο ικανοί να 
αποκτήσετε την ηρεμία. Όταν είστε πράγματι ικανοί να αποκτήσετε ηρεμία, είστε ήδη σε ένα πολύ 
υψηλό επίπεδο. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο. Θα είναι κάποιος όπως ένας μοναχός που δεν θέλει 
τίποτα ούτε κατέχει οποιαδήποτε υλική ιδιοκτησία μόλις ασκήσει καλλιέργεια στο Φάλουν Ντάφα; 
Όχι, καθόλου. Εμείς προσαρμοζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο με τη ζωή των συνηθισμένων 
ανθρώπων στην άσκηση καλλιέργειάς μας. Επειδή είστε στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία, δεν 
πρέπει να είστε ιδιόμορφοι και ούτε διαφορετικοί στην επιφάνεια από ένα φυσιολογικό άτομο. 
Επομένως, χρειάζεται να προσαρμοστείτε όσο το δυνατόν περισσότερο στη ζωή των συνηθισμένων 
ανθρώπων κατά την άσκηση καλλιέργειας. Εκείνοι οι νέοι που είναι να παντρευτούν θα πρέπει να 
παντρευτούν. Η εξάσκηση δεν επηρεάζει το τι δουλειά πρέπει να κάνετε ή ποιά θέση πρέπει να 
έχετε. Μιλάμε για μια αρχή, η οποία είναι ότι κάποιος θα έχει τα προβλήματά του σε κάθε επίπεδο 
της συνηθισμένης ανθρώπινης κοινωνίας. Ας αφήσουμε έξω τις θρησκευτικές τυπικότητες. Η 
Ταοϊστική Σχολή δεν μπορεί να πάει πέραν του Τάι Τσι της ενώ και ο Βουδισμός επίσης δεν μπορεί 
να πάει πέρα από τις αρχές του. Επομένως, αφήνουμε έξω αυτά που λέγονται στις θρησκείες. Εδώ 
μιλάμε για τις αρχές ολόκληρου του σύμπαντος.



Έχουμε βρει ότι ασχέτως του επιπέδου σας ή τίνος είδους πράγματα ή εργασία κάνετε, μπορείτε 
όλοι να ασκήσετε καλλιέργεια. Γιατί αυτό; Ένας συνηθισμένος εργάτης παραδείγματος χάριν, 
προκειμένου να παρέχει στον εαυτό του φαγητό και ρούχα, θα έχει συγκρούσεις με τους 
ανθρώπους γύρω του και στη δουλειά του. Έτσι, απ’ αυτές τις συγκρούσεις, μπορεί να μάθει πώς 
να είναι καλός άνθρωπος. Όσον αφορά έναν μέσο υπάλληλο, δηλαδή έναν εργαζόμενο γραφείου, 
μπορεί να μάθει πώς να είναι καλός άνθρωπος στο επίπεδό του. Υπάρχουν επίσης αψιμαχίες για 
προσωπικά συμφέροντα μεταξύ του ενός και του άλλου. Από κάθε άποψη μπορεί κάποιος να μάθει 
πώς να είναι καλός άνθρωπος σε αυτές τις διαμάχες. Όσο για ένα αφεντικό μπορεί να μάθει πώς να 
κάνει εμπόριο στο επίπεδό του και πώς να είναι καλός άνθρωπος μεταξύ των συγκρούσεων μεταξύ 
αφεντικού και αφεντικού ή μεταξύ άλλων ανθρώπων. Κι αυτός έχει τις διαμάχες του. Το ίδιο είναι 
και για έναν Πρόεδρο. Με το να είναι πρόεδρος, ανησυχεί και εργάζεται για τη χώρα του. Μερικά 
πράγματα πηγαίνουν ομαλά ενώ άλλα όχι. Υπάρχουν πράγματα που ολοκληρώνονται επιτυχώς και 
υπάρχουν πράγματα που δεν ολοκληρώνονται. Υπάρχουν επίσης διαμάχες μεταξύ ενός έθνους και 
ενός άλλου. Επομένως, έχει κι αυτός τα πράγματά του για να ανησυχεί. Αυτός είναι ο τρόπος με 
τον οποίον ζει ο άνθρωπος. Επομένως, σε κάθε επίπεδο, δεν μπορείτε να απομακρυνθείτε από τα 
εγκόσμια, τους ανθρώπους ή την κοινωνία. Όλοι θα έχετε συγκρούσεις. Σε αυτές τις συγκρούσεις, 
μαθαίνετε πώς να είστε καλός άνθρωπος. Εάν μπορείτε να γίνετε καλός άνθρωπος, θα ξεπεράσετε 
τους συνηθισμένους ανθρώπους.

Αυτό που λέμε είναι αυτή η αρχή. Δεν είναι για να αφαιρεθεί κάτι από εσάς από υλικής άποψης, 
αλλά να αφαιρεθεί αυτή η ανθρώπινη προσκόλληση. Όσο μεγάλη κι αν είναι η επιχείρησή σας, δεν 
θα επηρεάσει την άσκηση καλλιέργειάς σας. Εάν η επιχείρησή σας είναι μεγάλη, βεβαίως θα βγουν 
περισσότερα χρήματα. Ωστόσο, στο μυαλό σας δεν θα βλέπετε τα χρήματα τόσο πολύτιμα όσο τη 
ζωή σας, ή δεν θα γίνετε τόσο προσκολλημένοι σε ασήμαντα κέρδη. Δεν είστε έτσι. Το σπίτι σας 
μπορεί να είναι χτισμένο από χρυσάφι, αλλά δεν το κρατάτε στην καρδιά σας και το παίρνετε πολύ 
ελαφρά. Αυτό είναι το πρότυπο που απαιτείται για τους ασκούμενούς μας. Ανεξάρτητα από το 
πόσο υψηλόβαθμη είναι η θέση σας, μπορείτε ακόμα να κάνετε καλές πράξεις για τους ανθρώπους. 
Αυτό είναι το πρότυπο που απαιτούμε για έναν ασκούμενο να ακολουθήσει. Δεν είναι έτσι; Έχουμε 
πάει πέρα από τις θρησκείες για να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα, και μιλάμε για την ουσία του. 
Ένας μπορεί να ασκήσει καλλιέργεια σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο. Η 
άσκηση καλλιέργειας μεταξύ συνηθισμένων ανθρώπων στοχεύει να ατσαλώσει την καρδιά σας 
άμεσα. Επομένως, ο λόγος που είπα ότι θα σας σώσω αληθινά, είναι επειδή βελτιώνεστε γνήσια και 
πραγματικά υπομένετε αυτήν την κοινωνική πίεση. Γνήσια βελτιώνετε τον εαυτό σας. Για αυτόν 
τον λόγο, αυτό το Γκονγκ πρέπει να σας δοθεί, και θα σας σώσουμε.

Και η Βοηθητική συνείδηση επίσης μπορεί να αποκτήσει Γκονγκ, αλλά θα είναι μόνο ο φύλακας 
του Φα σας συνεχώς. Μπορεί κι αυτή να πετύχει στην καλλιέργεια και να σας ακολουθήσει. Αν και 
έχω αποκαλύψει αυτό το πράγμα σήμερα, δεν μπορείτε ακόμα να καταλάβετε το βάθος του. 
Επιτρέψτε μου να πω στον καθένα ότι μερικοί άνθρωποι μιλούν ακόμα για άλλους τρόπους 
καλλιέργειας όπως το πώς είναι αυτή η πρακτική ή το πώς είναι εκείνη η πρακτική. Δεν μπορείτε 
ακόμα να καταλάβετε την έννοια αυτού που μόλις είπα! Ιστορικά, όλοι οι τρόποι καλλιέργειας 
έσωζαν την Βοηθητική συνείδησή σας κι όχι εσάς. Δεν έσωζαν εσάς! Έχω αποκαλύψει έναν μύθο 
που κρατά από την μακρινή αρχαιότητα. Συνάντησα πάρα πολλές δυσκολίες για την αποκάλυψη 
αυτού του θέματος. Στο παρελθόν, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά ασκούσατε καλλιέργεια, 
παρόλα αυτά δεν σωζόσασταν. Ποιον καλλιεργούσατε; Ασκούσατε καλλιέργεια για μια ζωή και 
έπρεπε πάλι να ακολουθήσετε το εξάπτυχο μονοπάτι της μετενσάρκωσης. Δεν θα ξέρατε τι θα 
γεννιόσασταν στην επόμενη ζωή. Δεν θα λέγατε ότι ήσασταν άξιοι λύπησης; Γιατί ήταν έτσι; Στο 
παρελθόν, ούτε οι θρησκείες ούτε άλλες μέθοδοι καλλιέργειας έσωζαν την κύρια συνείδηση επειδή 
το θεωρούσαν πάρα πολύ δύσκολο να σώσουν την κύρια συνείδηση, η οποία ήταν σε έναν τόσο 
μεγάλο λαβύρινθο. Το λέω κατ’ αυτόν τον τρόπο, και ο καθένας μπορεί να νομίζει ότι το 



καταλαβαίνει. Μόλις πατήσετε έξω από την πόρτα, θα συνεχίσετε να συμπεριφέρεστε ως συνήθως. 
Συναντώντας το πρακτικό συμφέρον των συνηθισμένων ανθρώπων, θα ριχτείτε πάλι σε αυτό, 
αψιμαχώντας για αυτό με τους άλλους. Εγγυώμαι ότι θα συμπεριφερθεί έτσι. Επομένως, οι Θεοί το 
βρήκαν πάρα πολύ δύσκολο να σώσουν ανθρώπους. Όμως, αυτό που σώζω είστε εσείς. Η 
Βοηθητική συνείδησή σας έχει επίσης το ίδιο όνομα με εσάς. Όλοι έρχονται από τη μήτρα της 
μητέρας τους ταυτόχρονα και όλοι ελέγχουν αυτό το σώμα, μόνο που δεν γνωρίζετε την ύπαρξή 
του. Αυτό που έσωζαν ήταν αυτός. Αν και τους βρίσκατε να μιλούν σε εσάς, στην πραγματικότητα 
μιλούσαν σε αυτόν. Περιστασιακά, είπατε κάτι υποσυνείδητα. Ωστόσο, δεν ήταν το μυαλό σας που 
μιλούσε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κάνουν τον καθιστό διαλογισμό. Αφότου καθίσουν εκεί, 
δεν θα ξέρουν τίποτα και θα καθίσουν εκεί για αρκετές ώρες. «Ω!», ο άνθρωπος μπορεί ακόμα να 
είναι πολύ ευτυχής όταν βγει από το Ντινγκ, «Κοιτάξτε πόσο καλά ασκήθηκα, κάθισα εκεί για 
αρκετές ώρες σε έκσταση». Είναι πάρα πολύ θλιβερό! Ασκήσατε Γκονγκ; Το γνωρίζετε; Η 
εξάσκηση ήταν όλη για άλλους.

Στο παρελθόν, μερικές Ταοϊστικές πρακτικές σας έλεγαν να πιείτε αλκοόλ προκειμένου να 
αναισθητοποιήσετε την κύρια συνείδησή σας έτσι ώστε η βοηθητική συνείδηση να μπορεί να 
ασκήσει καλλιέργεια. Πολλοί Ταοϊστές πίνουν αλκοόλ, και πίνουν για να αναισθητοποιηθούν. Θα 
χάσουν τη συνειδητότητά τους και θα κοιμηθούν βαθιά. Τότε η βοηθητική συνείδηση θα παρθεί για 
εξάσκηση. Αν και το ανέφερα έτσι, αυτό που είπα είναι ένας μύθος που κρατά από τη μακρινή 
αρχαιότητα. Είχαν αυτόν ή εκείνον τον τρόπο επειδή διαπίστωσαν ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε να 
πετύχει στην καλλιέργεια. Επειδή κάποιος ολοκλήρωσε την καλλιέργειά του από το σώμα σας, 
θεωρούταν ότι και εσείς έχετε συσσωρεύσει Ντε και υποφέρατε. Σε τελική ανάλυση, η νεότητά σας 
δόθηκε στη θρησκεία. Τι θα έπρεπε να γίνει; Ενδεχομένως, να ήταν κι αυτοί καλόκαρδοι και να σας 
άφηναν να γεννηθείτε σε μια βοηθητική συνείδηση στην επόμενη ζωή. Μπορεί να γίνει κι έτσι. 
Βρίσκω μια τέτοια πιθανότητα πολύ μικρή. Τότε, θα σας ζητούσαν να ασκήσετε καλλιέργεια, το 
οποίο ήταν επίσης πολύ σπάνιο. Έτσι, μερικοί άνθρωποι θα ανταμείβονταν με τύχη. Πώς 
ανταμειβόταν κάποιος με τύχη; Θα γινόταν υψηλόβαθμος αξιωματούχος, θα δημιουργούσε μεγάλη 
περιουσία και θα έκανε μεγάλη δουλειά. Η επόμενη ζωή του θα ήταν έτσι, επειδή κατά τη διάρκεια 
αυτής της ζωής του συσσώρευσε ντε και τύχη. Δεν νομίζω ότι ο καθένας που κάθεται εδώ θέλει να 
γίνει έτσι. Κάθε φορά, και αφότου έχω μιλήσει για αυτό το ζήτημα, εάν κάποιος μου πει ακόμα για 
το πώς αυτή ή εκείνη η εξάσκηση είναι, και πώς αυτή ή εκείνη η θρησκεία είναι, θα θεωρούσα ότι 
η ποιότητα Φώτισής του είναι πάρα πολύ χαμηλή. Όλοι μπορούν να διαβάσουν το χαρακτηριστικό 
του Φάλουν Ντάφα μας, το οποίο είναι όλο γραμμένο εκεί πάνω. Οι άνθρωποι δεν δίνουν προσοχή 
σε αυτό και το απορρίπτουν σαν μια πολύ συνηθισμένη δήλωση. Αυτό είναι κανόνας του 
σύμπαντος. Έτσι ήταν κατά το παρελθόν.

Ίσως όταν περπατήσετε έξω από αυτό το μέρος, μπορεί να αισθανθείτε πολύ άνετα σωματικά. 
Ωστόσο, υπάρχει ένα σημείο. Κατά την άσκηση καλλιέργειάς σας, το σώμα σας θα το αισθανθείτε 
πάλι δυσάρεστα. Γιατί έτσι; Είναι επειδή έχετε κάρμα από τη μια ζωή μετά την άλλη, και δεν 
μπορεί να πιεστεί όλο έξω με τη μία. Θα πέφτατε αμέσως νεκρός εάν όλο αυτό το κάρμα πιεζόταν 
έξω με τη μία. Επομένως, θα καθαρίσουμε βαθμιαία αυτό το κάρμα από το εσωτερικό σώμα. 
Οπότε, μετά από μια χρονική περίοδο θα αισθανθείτε πολύ δυσάρεστα σωματικά και μπορεί να 
αναρωτηθείτε: «Μήπως είναι ασθένεια;». Λέω στον καθένα ότι δεν είναι ασθένεια. Αλλά, θα 
εμφανιστεί να είναι εξαιρετικά επώδυνο. Μερικά είναι πολύ σοβαρά και εμφανίζονται να είναι 
πολύ σοβαρά. Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι το ξέρουν και χαίρονται κάθε φορά που δεν αισθάνονται 
καλά. Λένε: «ο Δάσκαλος με φροντίζει με την αφαίρεση των ασθενειών μου και με την εξάλειψη 
του κάρμα μου». Μερικοί θα γίνουν πολύ ανήσυχοι εάν δεν αισθανθούν σωματικά δυσάρεστα ή 
τίποτα: «Ο Δάσκαλος δε με φροντίζει, γιατί δεν εξαλείφω κάρμα;» Ωστόσο, μερικοί νέοι 
ασκούμενοι θα το θεωρήσουν φυσιολογικά ασθένεια και θα πάρουν φάρμακο όποτε αισθανθούν 
αδιάθετοι. Νομίζουν ότι είναι καλύτερο εάν ασκούν καλλιέργεια και την ίδια ώρα παίρνουν 
φάρμακο. Όμως έχουμε δει μια αρχή, ότι επειδή τα νοσοκομεία δεν μπορούν να εξαλείψουν κάρμα 



και οι γιατροί δεν είναι ασκούμενοι, δεν έχουν ως εκ τούτου τέτοιες ισχυρές αρετές. Είναι ειδικοί 
μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν μόνο να αφαιρέσουν πόνους στην 
επιφάνεια κι αφήνουν αυτές τις ασθένειες για εσάς σε μια βαθύτερη διάσταση. Η λήψη φαρμάκων 
είναι για να κατασταλούν μέσα στο σώμα και είναι το ίδιο σαν να τις συσσωρεύετε. Κάποιος 
μπορεί να μην αισθάνεται τον πόνο στην επιφάνεια, αλλά αυτός είναι τοποθετημένος στο βαθύτερο 
επίπεδο του σώματος. Μια χειρουργική επέμβαση είναι επίσης το ίδιο. Για παράδειγμα, υποθέστε 
ότι κάποιος έχει έναν όγκο και τον αφαιρεί. Έχει κόψει μόνο την ύλη στην επιφάνεια ενώ η αληθινή 
αιτία της ασθένειας είναι σε μια άλλη διάσταση η οποία δεν έχει αγγιχτεί. Έτσι, αυτές οι πολύ 
σοβαρές ασθένειες τού κάρμα θα επανέλθουν. Μερικές εμφανίζονται να έχουν θεραπευτεί και δεν 
θα έχουν υποτροπή σε αυτήν τη ζωή. Όμως, θα επιστρέψουν πάλι στην επόμενη ζωή. Επειδή 
καταπιέζονται σε ένα βαθύτερο επίπεδο, αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουν. Το κάρμα θα πρέπει 
ακόμα να ξεπληρωθεί, και αυτή ακριβώς είναι η αρχή. Αυτό που έχουμε κάνει εδώ είναι να 
αφαιρέσουμε όλα τα βρώμικα πράγματά σας από την αρχική πηγή της ζωής σας. Ωστόσο, κανείς 
δεν κάνει κάτι τέτοιο. Μόνο εάν ασκείτε καλλιέργεια, θα κάνουμε αυτό το πράγμα για εσάς. Αλλά, 
όλοι θα πρέπει να χειρίζεστε το Σίνσινγκ σας καλά και να μην σκέφτεστε: «Ω, πάλι είμαι 
άρρωστος», όταν δεν αισθάνεστε καλά. Εάν σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο, τότε πάρτε φάρμακο 
όταν έρθει η ασθένειά σας. Δεν θα επέμβουμε, επειδή η άσκηση καλλιέργειας εξαρτάται από την 
ποιότητα φώτισης, και όχι από εξαναγκαστικούς κανόνες. Δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να πάρετε 
φάρμακο όταν δεν αισθάνεστε καλά. Δεν το έχουμε πει.

Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να συμπεριφερθούν ως ασκούμενοι. Κάνουν μόνο τις ασκήσεις 
χωρίς να μελετούν τον Φα και θα κάνουν οτιδήποτε. Αν και τους βλέπετε να κάνουν τις ασκήσεις, 
το Φάσεν μου δεν θα τους φροντίσει. Εάν δεν φροντίζονται, είναι απλά συνηθισμένοι άνθρωποι και 
θα αρρωστήσουν. Εάν δημιουργήσουμε κανόνα για να σας απαγορεύσουμε να πάρετε φάρμακο και 
δεν μπορείτε να συμπεριφερθείτε σύμφωνα με τα πρότυπα ενός ασκουμένου και παραμείνετε 
συνηθισμένο άτομο, θα ισχυριστείτε ότι ο Λι Χονγκτζί δεν σας επιτρέπει να πάρετε φάρμακα όταν 
αρρωσταίνετε. Επομένως, δεν λέω εάν κάποιος χρειάζεται να πάρει φάρμακο ή όχι. Αυτό πρέπει να 
το αποφασίσετε οι ίδιοι. Στην πραγματικότητα αυτό είναι μια δοκιμασία για εσάς. Εάν δεν μπορείτε 
να συμπεριφερθείτε ως ασκούμενος, θα έχετε ακόμα ασθένειες. Αυτή είναι η αρχή, και την έχουμε 
αναφέρει ακριβώς όπως είναι. Επομένως, έχω πει σε όλους ότι εάν θέλετε να ασκήσετε καλλιέργεια 
στο μέλλον, η σωματική δυσφορία που νοιώθετε, πολύ πιθανό να είναι το κάρμα σας που 
αφαιρείται από τις προηγούμενες ζωές σας. Έχω βρει ότι μερικοί άνθρωποι είχαν γεννηθεί δεκάδες 
ή και εκατοντάδες φορές ξανά και ξανά. Υπήρξαν πολλές ασθένειες σε κάθε ζωή, οι οποίες όλες 
χρειάζεται να αφαιρεθούν. Όπως και να έχει, όλες θα πρέπει να αφαιρεθούν. Οι περισσότερες από 
αυτές θα αφαιρεθούν από μια άλλη διάσταση, κι ένα κομμάτι πρέπει να αφαιρεθεί για εσάς. Αλλά, 
δεν μπορούν να αφαιρεθούν όλες από μια άλλη διάσταση επειδή πρέπει να υποφέρετε λίγο. Εάν δεν 
υποφέρετε, σημαίνει ότι δεν πληρώνετε για τα κακά πράγματα που έχετε κάνει. Μια ημέρα όταν 
πετυχαίνατε στην καλλιέργειά σας και τοποθετούσασταν σε θέση Φο, θα αισθανόσασταν μάλλον 
άβολα που είστε εκεί. Οι άλλοι θα αναρωτιόντουσαν: «Πώς ανέβηκε αυτός εδώ πάνω;» Είναι 
σωστό; Έτσι, πρέπει να υπομείνετε ένα τμήμα του πόνου. Υπομένοντάς τον, θα βελτιώσετε την 
ποιότητα φώτισής σας. Θα το χειριστείτε ως ασθένεια; Ή θα το θεωρήσετε εξάλειψη κάρμα για 
έναν ασκούμενο;

(1996)

Γλωσσάρι

Στους αναγνώστες αυτής της διάλεξης συστήνεται να διαβάσουν το βιβλίο Τζούαν Φάλουν του 
Δασκάλου Λι για να λάβουν μια πιο συστηματική και περιεκτική κατανόηση των κατωτέρω όρων.



Άρχατ - Θέση καρπού στη Σχολή του Φο (το χαμηλότερο επίπεδο στον Πέραν του Τριπλού 
Κόσμου Φα)
Ασούρα - Κακόβουλα πνεύματα
Γινγκχάι - Το καλλιεργημένο βρέφος
Γιουάν Φεν - Προκαθορισμένη σχέση, καρμική σύνδεση
Γιουέν Μαν - Ολοκλήρωση της καλλιέργειας, τελειοποίηση
Γιουέν Ρονγκ - Τελειότητα και αρμονία, καλά ισορροπημένος
Γκεν Τζι - Εγγενής ποιότητα
Γκονγκ - 1. Ενέργεια καλλιέργειας, 2. Μέθοδος εξάσκησης
Γκονγκλί - Ενεργειακή δύναμη
Γκονγκνένγκ - Υπερφυσική ικανότητα, εξαιρετικές ικανότητες
Γκονγκσέν - Σώμα φτιαγμένο από Γκονγκ
Γκονγκτζού - Ενεργειακή στήλη που αυξάνεται επάνω από το κεφάλι ενός ασκούμενου
Γκουό Γουέι - Θέση καρπού, θέση επίτευξης, το επίπεδο επίτευξης ενός καλλιεργητή
Γου - Φώτιση σε, αφύπνιση σε, συνειδητοποίηση, κατανόηση ενός θέματος
Γουέι ντε - Πανίσχυρη αρετή
Γου Σινγκ - Ποιότητα φώτισης, ποιότητα αφύπνισης, ικανότητα κατανόησης και αντίληψης
Ι νιέν - Πρόθεση του νου, θέληση του νου, πρόθεση
Κάρμα - Η μαύρη ουσία που παράγεται από τη διάπραξη κακών πράξεων
Κάι Γκουάνγκ - Το τελετουργικό πρόσκλησης Φάσεν ενός Φο (ή Τάο, ή Θεού) στο άγαλμα ή στο 
πορτρέτο του Φο για λατρεία
Κάι Γκονγκ - Άνοιγμα ή ξεκλείδωμα της ενέργειας καλλιέργειας, πλήρης φώτιση
Κανόνας - Κανόνες προς τήρηση στην άσκηση καλλιέργειας στον Βουδισμό, ηθική
Μπέντι - Το φυσικό σώμα κάποιου καθώς και τα σώματα σε άλλες διαστάσεις
Μποντισάτβα - Θέση Καρπού στη Σχολή του Φο ακριβώς επάνω από τον Άρχατ
Ντε - Αρετή, λευκή ουσία που συσσωρεύεται μέσω βασάνων ή με τη διάπραξη καλές πράξεις
Ντάρμα - Διδασκαλίες του Βούδα Σακιαμούνι στον Βουδισμό
Ντινγκ - Κατάσταση κενού πλην όμως συνειδητού νου
Ντάφα - Μεγάλος Νόμος, Μεγάλος Τρόπος
Νταν - Ενεργειακή συστάδα, ελιξίριο
Ντάντιεν - Το πεδίο του Νταν που βρίσκεται στην κάτω κοιλιακή χώρα
Νιρβάνα - Ο τρόπος ολοκλήρωσης της καλλιέργειας στον Βουδισμό αφήνοντας πίσω το φυσικό 
σώμα, θάνατος
Παλάτι Νιγουάν - Ένας όρος στη σχολή του Τάο που αναφέρεται στην επίφυση
Που Ντου Τζονγκ Σενγκ - Προσφορά σωτηρίας σε όλα τα αισθανόμενα όντα
Ρεν - Αντοχή, ανοχή, υπομονή, ανεκτικότητα
Σαμάντι - Διαλογισμός σε έκσταση
Σαμσάρα - Οι έξι πορείες, το εξάπτυχο μονοπάτι της μετενσάρκωσης, η εξάπτυχη μετενσάρκωση
Σαν - Συμπόνια, καλοσύνη, έλεος, καλοκαγαθία, ευγένεια
Σαρίρα - Λείψανα ενός μοναχού μετά από αποτέφρωση
Σεν - Θεός(οι), Αθάνατοι, Θεότητες
Σεν Τονγκ - Θεϊκές δυνάμεις
Σιμπέι – Φιλεύσπλαχνη καλοσύνη, μέγα έλεος, συμπαντική αγάπη
Σινσίνγκ - Η ποιότητα της καρδιάς, φύση του νου, πρότυπο ηθικών αξιών
Σίου Κόου - Η καλλιέργεια του λόγου
Σίου Λιέν - Άσκηση καλλιέργειας, Σίου – καλλιέργεια, αυτοβελτίωση, Λιέν – άσκηση, 
εξευγενισμός μέσω άσκησης
Σι Τζιάν Φα – Νόμος Εντός του Τριπλού Κόσμου, Νόμος εντός των Τριών Βασιλείων
Ταθαγκάτα - Θέση Καρπού στη σχολή του Φο πάνω από τη Μποντισάτβα
Ταϊτσί - 1. Μια άσκηση καλλιέργειας στη σχολή του Τάο, 2. Το σύμβολο Γιν-Γιανγκ
Ταντρισμός - Ένας μυστικός τρόπος καλλιέργειας/ σχολή στον Βουδισμό



Τάο - 1. Ο Δρόμος, ο τρόπος του σύμπαντος, 2. Άτομο που επιτυγχάνει το Τάο
Τζεν – Αλήθεια, ειλικρίνεια, εντιμότητα, ευθύτητα
Τζενγκ Γκουό - Ορθός καρπός
Τζινγκ Γουέν - Γραφή, σύντομα άρθρα από τον δάσκαλο
Τζινγκ Τζιν - Επιμελής πρόοδος, φιλότιμες προσπάθειες
Τζονγκ Σενγκ - Όλα τα έμβια όντα, όλα τα αισθανόμενα όντα
Τζου Γίσι - Κύριο πνεύμα, κύρια συνείδηση
Τζου Γιουάνσεν - Κύριο πνεύμα
Τιενμού - Το τρίτο μάτι, το ουράνιο μάτι
Τιέν Φα - Ουράνιος Φα, συμπαντικός Φα
τσιγκόνγκ - Σύγχρονος όρος για την παραδοσιακή άσκηση καλλιέργειας
Τσινγκ – Συναισθηματικότητα, ανθρώπινα συναισθήματα, συμπάθειες και συναισθηματικότητες
Τσι Τζι - Ενεργειακός μηχανισμός
Τσου Σι Τζιάν Φα - Νόμος Πέραν του Τριπλού Κόσμου, Νόμος πέραν των Τριών Βασιλείων
Φα - Νόμος, Αρχή, Τρόπος
Φάσεν - Σώμα φτιαγμένο από Γκονγκ και Φα
Φα Χουί - Συνέδριο του Ντάφα, συνέδριο ανταλλαγής εμπειριών, ή μια ένωση του Ντάφα
Φογουέι - Η θέση ενός Φο
Φου Γιουανσέν - Βοηθητικό πνεύμα
Φου Γίσι - Βοηθητικό πνεύμα, βοηθητική συνείδηση
Φούτι - Κατοχή του ανθρώπινου σώματος από ζωικό ή χαμηλού επιπέδου πνεύμα


