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∆ιδάσκοντας τον Φα στο Συνέδριο του Χιούστον 

 
(Λι Χονγκτζί - 12 Οκτωβρίου 1996) 

 

 

Είµαι πολύ ευγνώµων στην κυβέρνηση και στους πολίτες του Χιούστον για τις τιµές που µου έχουν 

δώσει. Επίσης ελπίζω ότι οι πολυάριθµοι µαθητές του Φάλουν Γκονγκ µπορούν να ενωθούν µαζί 

µου για να τους ευχαριστήσουµε για την υποστήριξη και την αγάπη τους στον Μέγα Νόµο. Ας 

εκδηλώσουµε την εκτίµησή µας δίνοντάς τους ένα χειροκρότηµα, έτσι; (Χειροκρότηµα) Θα φέρω 

την καλή θέληση της κυβέρνησης του Χιούστον και τις τιµές που µου έχει δώσει η κυβέρνηση του 

Χιούστον σε όλους τους µαθητές του Φάλουν Γκονγκ και στους Κινέζους. 

 

Πάντα σκεφτόµουν τους µαθητές του Φάλουν Γκονγκ στην Αµερική, συµπεριλαµβανοµένων των 

Καυκάσιων, των µαύρων ανθρώπων, των ανθρώπων της κίτρινης φυλής, καθώς επίσης και τους 

µαθητές άλλων φυλών. Το να είστε σε θέση να αποκτήσετε τον Νόµο σηµαίνει ότι η 

προκαθορισµένη σχέση σας έχει φθάσει, έτσι ήθελα να έρθω και να δω πώς έχει πάει ο καθένας µε 

την καλλιέργειά του.  

 

Πολλοί άνθρωποι δεν µε έχουν συναντήσει ποτέ, αλλά πολλοί άνθρωποι έχουν διαβάσει τα βιβλία 

και έχουν έρθει να γνωρίσουν αυτόν τον Φα. Πάντα αισθάνονται ότι αν δεν δουν τον ∆άσκαλο 

προσωπικά, φαίνεται να µην αισθάνονται άνετα, αλλά φαίνεται να αισθάνονται πιο άνετα όταν µε 

έχουν δει. Πραγµατικά, σε εκείνα τα µικρά άρθρα - εσείς τα αποκαλείτε ιερά κείµενα - σας έχω πει 

ότι ακόµα κι αν δεν µε έχετε δει µπορείτε να καλλιεργηθείτε ακριβώς το ίδιο, και ακριβώς το ίδιο 

µπορείτε να αποκτήσετε αυτό που προορίζεστε να αποκτήσετε. Τίποτα δεν θα µείνει έξω, επειδή η 

γνήσια καλλιέργεια δεν εξαρτάται ούτε από τη µορφή ούτε από το εάν έχετε δει τον ∆άσκαλο ή όχι. 

Ξέρετε, ο Βούδας Σακιαµούνι πέθανε πριν από περισσότερο από δύο χιλιάδες χρόνια, όµως οι πιο 

πρόσφατες γενεές έχουν πάντα καλλιεργηθεί. ∆εν έχουν κανέναν τρόπο να δουν τον Βούδα 

Σακιαµούνι, αλλά ακόµα µπορούν να πετύχουν στην καλλιέργεια ακριβώς το ίδιο· αυτό είναι 

επειδή έχει ιερά κείµενα στον ανθρώπινο κόσµο και έχει τα Σώµατα του Νόµου που σώζουν τους 

ανθρώπους. 

 

 Εφόσον µεταδίδω έναν τέτοιο Μεγάλο Νόµο, µπορεί να έχετε καταλάβει από τα βιβλία ότι 

κανένας ακόµα στην ιστορία δεν έχει αρχίσει ένα τέτοιο µεγάλο εγχείρηµα - δηλαδή να εξηγήσει 

στην ανθρωπότητα ένα σύνολο αρχών που είναι γνήσιο, πλήρης, συστηµατικό, και που µπορεί να 

επιτρέψει στους [καλλιεργητές] να ανέλθουν στα ουράνια. Στο παρελθόν αυτό δεν επιτρεπόταν. 

Στην ανθρώπινη κοινωνία του παρελθόντος, κάποιος δεν µπορούσε καθόλου να αφήσει αυτά τα 

πράγµατα στην ανθρωπότητα. 

 

Φυσικά, πολλοί άνθρωποι έχουν διαβάσει τα ιερά κείµενα του Βούδα Σακιαµούνι, αλλά 

πραγµατικά, αυτά συντάχθηκαν από πιο πρόσφατες γενεές. Ήταν ελλιπή και συζήτησαν απλά 

µερικές αρχές. Κατά τη σύνταξή τους, οι πιο µεταγενέστερες γενεές στηρίχθηκαν στους µύθους και 

τις αναµνήσεις, και έτσι είναι αποσπασµατικά. Γιατί συνέβη µε αυτό τον τρόπο τότε; Επειδή αυτό 

ήταν το µόνο πράγµα που επέτρεψαν οι Θεοί να µείνει στην ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια εκείνης 

της ιστορικής περιόδου. Εκείνη την περίοδο, ο Βούδας Σακιαµούνι όντως µίλησε για πολλά 

[πράγµατα], αλλά εφόσον η Ινδία δεν είχε µία γραπτή γλώσσα εκείνη την περίοδο, αυτά για τα 

οποία µίλησε δεν µπορούσαν να καταγραφούν αµέσως, και δεν ήταν παρά πεντακόσια χρόνια µετά 

τον θάνατο του Βούδα Σακιαµούνι που οι µεταγενέστερες γενεές κατέγραψαν αυτά που είπε ο 

Βούδας Σακιαµούνι. Φυσικά, ο χρόνος, η τοποθεσία, η περίπτωση, το περιβάλλον που είχαν οι 
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άνθρωποι εκείνη την περίοδο – όλα είχαν αλλάξει, και δεν υπήρχε κανένας τρόπος να 

επανακτηθούν καθόλου. Αλλά παρόλα αυτά, τα Βουδιστικά ιερά κείµενα µπορούσαν ακόµα να 

κάνουν τους ανθρώπους που ήθελαν γνήσια να καλλιεργηθούν να κατανοήσουν τις Αλήθειες του 

Φο από αυτά. Από την προοπτική των απέραντων Αληθειών του Φο όµως, είναι ελλιπή, και ακόµα 

λιγότερο είναι ο συστηµατικός και θεµελιώδης Νόµος του σύµπαντος. Αλλά ο Σακιαµούνι είναι 

ένας Φο, και οι λέξεις του φέρνουν πράγµατι την φύση του Φο και την ενσωµάτωση εκείνου του 

επιπέδου των Αληθειών του Φο. Ο Ιησούς και ο Λάο Τζι ήταν στην ίδια κατάσταση µε τον 

Σακιαµούνι: κανένας τους δεν άφησε καταγραφές του Νόµου που δίδαξαν στον αντίστοιχο καιρό 

τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υψηλού επιπέδου µοναχούς που έχουν καλλιεργηθεί κατά τη 

διάρκεια της ιστορίας.  

 

Λέω συχνά κάτι σαν κι αυτό: Λέω ότι έχω κάνει κάτι που κανένα άτοµο δεν έχει κάνει πριν. Μια 

φράση όπως αυτή έχει διαδοθεί ανάµεσα στους µαθητές: λένε ότι ο ∆άσκαλος έχει αφήσει στα 

ανθρώπινα όντα µια σκάλα µε την οποία θα ανέβουν στα ουράνια. Οι Θεοί λένε το ίδιο πράγµα. Οι 

Θεοί λένε, "έχεις αφήσει στα ανθρώπινα όντα µια σκάλα για να ανέβουν στα ουράνια." Τα 

πράγµατα που ο Σακιαµούνι, ο Ιησούς, και Λάο Τζι άφησαν πίσω είναι πολύ λίγα ή είναι ελλιπή· 

αυτό είναι επειδή στο παρελθόν ήταν απαγορευµένο να κάνουν πράγµατα µε αυτόν τον τρόπο.  

 

Αυτός ο Νόµος που διδάσκω είναι εξαιρετικά µεγάλος. Εφ' όσον καλλιεργείστε σύµφωνα µε αυτόν 

τον Νόµο, µπορείτε να επιτύχετε την Ολοκλήρωση. Αυτό είναι κάτι αφάνταστο για τα αισθανόµενα 

όντα του παρελθόντος. Τα ουράνια µυστικά που αναφέρονται µέσα [στον Νόµο] είναι εξαιρετικά 

πολυάριθµα και µεγάλα. Αλλά εάν δεν καλλιεργείστε, όταν ανοίξετε αυτό το βιβλίο και ρίξετε µια 

µατιά, θα διαπιστώσετε ότι είναι ένα βιβλίο που διδάσκει κάποιον το πώς να είναι καλός άνθρωπος, 

και ότι αυτά που συζητά είναι αρχές· είναι ένα τέτοιο βιβλίο. Εάν θέλετε να καλλιεργηθείτε, όταν 

το διαβάσετε τη δεύτερη φορά, µην πάτε σκόπιµα να σκάψετε την έννοια του κάθε χαρακτήρα. Εφ' 

όσον το διαβάσετε ειλικρινά µία φορά, µόλις το διαβάσετε µια δεύτερη φορά, θα διαπιστώσετε ότι 

δεν είναι ένα συνηθισµένο βιβλίο, και τα συναισθήµατα που είχατε και οι εσωτερικές έννοιες [που 

είδατε] την πρώτη φορά που το διαβάσατε θα έχουν αλλάξει. Όταν τελειώσετε το διάβασµα την 

τρίτη φορά, θα διαπιστώσετε ότι οι εσωτερικές έννοιες έχουν αλλάξει πάλι, και ότι είναι πάλι 

διαφορετικό από τις προηγούµενες δύο φορές. Συνεχίζετε να το διαβάζετε µε αυτόν τον τρόπο και 

όταν το διαβάσετε εντελώς τρεις φορές, ίσως να µην είστε ικανοί πλέον να αποχωριστείτε αυτό το 

βιβλίο, ούτε για το υπόλοιπο της ζωής σας. Γιατί είναι έτσι; Επειδή από την επιφανειακή προοπτική 

των ανθρώπων, υπάρχουν δύο λόγοι: ο ένας είναι ότι οι άνθρωποι όλοι έχουν µια δίψα για γνώση 

και αλήθειες. Ο άλλος είναι ότι οι άνθρωποι όλοι κατέχουν την φύση του Φο. Αυτά που το 

περιεχόµενο του βιβλίου συζητά είναι Αλήθειες του Φο, που συνδέονται µε την φύση του Φο σας. 

Μόλις το δείτε θα αισθανθείτε κοντά σε αυτό, οι γνήσιες αλήθειες του Νόµου θα σας διεγείρουν, 

και θα νιώσετε ότι αυτό είναι το πράγµα που θέλετε.  

 

Επίσης, η καλλιέργεια πρέπει να έχει µια διαδικασία. Όταν αρχίσετε να µελετάτε τον Φα είστε µόνο 

ικανοί να καταλάβετε τις αρχές του να είστε καλός άνθρωπος. Στην πραγµατικότητα, το 

περιεχόµενο αυτού του βιβλίου περιέχει τις αλήθειες των διαφορετικών βασιλείων και 

διαφορετικών επιπέδων. Όπως το διδάσκει ο Βουδισµός, τα Τρία Βασίλεια έχουν τριάντα τρία 

ουράνια επίπεδα - υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα µέσα στα Τρία Βασίλεια. Εάν θέλετε να 

καλλιεργηθείτε σε ένα ουράνιο επίπεδο , µόνο όταν γνωρίζετε τις αρχές εκείνου του ουράνιου 

επιπέδου µπορείτε να καλλιεργηθείτε ψηλά. Μόνο όταν ανταποκριθείτε σε αυτό το πρότυπο 

µπορείτε να ανεβείτε. Εάν θέλετε να καλλιεργηθείτε πέραν από τα Τρία Βασίλεια, µόνο όταν 

υπάρχουν αλήθειες έξω από τα τρία Βασίλεια που σας γνωστοποιούνται µπορείτε να 

καλλιεργηθείτε ψηλά. Αυτός ο Νόµος έχει στοιχεία που µπορούν να καθοδηγήσουν την 

καλλιέργειά σας στα διαφορετικά υψηλά επίπεδα. ∆ιαφορετικά, θα είναι ακριβώς όπως το 

περιέγραψα: πηγαίνετε στο κολλέγιο µε βιβλία δηµοτικού σχολείου, αλλά είστε ακόµα µαθητής του 

δηµοτικού σχολείου, επειδή δεν έχετε κατανοήσει την γνώση του πανεπιστηµιακού επιπέδου, και [η 
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γνώση του επιπέδου του δηµοτικού] δεν µπορεί να καθοδηγήσει τις σπουδές σας στο κολλέγιο, 

αυτή είναι η αρχή. Αλλά µε αυτό το βιβλίο, αν και αποκαλύπτει πολλά από τα ουράνια µυστικά, οι 

άνθρωποι που δεν καλλιεργούνται δεν θα δουν τίποτα κοιτάζοντάς το από το επιφανειακό επίπεδο. 

Μόνο όταν θέλετε να καλλιεργηθείτε και θέλετε να διαβάσετε σοβαρά αυτό το βιβλίο θα 

ανακαλύψετε ότι οι εσωτερικές έννοιες είναι εξαιρετικά µεγάλες. Πόσο µεγάλες; Όσο ψηλά 

µπορείτε να καλλιεργηθείτε, µπορεί να σας καθοδηγήσει να καλλιεργηθείτε εκεί.  

 

Θα πω στον καθέναν ότι όλοι αυτοί που µπορούν να λάβουν το Φάλουν Ντάφα έχουν ιδιαίτερο 

παρελθόν και προκαθορισµένες σχέσεις, και µερικοί είναι όντα που έχουν έρθει από πολύ υψηλά 

επίπεδα. Ανάµεσα στους ανθρώπους του κόσµου που βλέπετε, ο καθένας φαίνεται το ίδιο, επειδή 

από την επιφάνεια δεν µπορείτε να καταλάβετε ποιος είναι αυτός ή αυτή. Αλλά συχνά λέω αυτό: 

στη διάδοση ενός τέτοιου µεγάλου Νόµου [εµείς] δεν το δίνουµε έτσι απλά στους ανθρώπους να 

τον µελετήσουν, έτσι εάν Τον έχετε ακούσει ίσως έχετε µια προκαθορισµένη σχέση και αυτό 

προήλθε από αυτήν την προκαθορισµένη σχέση. Ούτε µία λέξη από αυτά που λέω δεν είναι 

αβάσιµη· αυτό θα αποδειχθεί στο µέλλον. Φυσικά, εφόσον έχω δηµοσιοποιήσει έναν τέτοιο µεγάλο 

Νόµο, πρέπει να είµαι υπεύθυνος για αυτό. Εάν ένα άτοµο δεν µπορεί να σώσει ανθρώπους, αυτός 

ή αυτή αποκαλύπτει απερίσκεπτα ουράνια µυστικά και βλάπτει θεϊκούς Νόµους. Αυτό απολύτως 

δεν επιτρέπεται, και κανένας δεν τολµά να κάνει πράγµατα µε αυτόν τον τρόπο.  

 

Όπως γνωρίζετε, στο παρελθόν όποιος αποκάλυπτε έτσι αδιάφορα ουράνια µυστικά θα συναντούσε 

τιµωρία από τα ουράνια. Γιατί οι καλλιεργητές έπρεπε να κλείσουν το στόµα τους και να µην 

µιλήσουν; Κατά πρώτον, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ προσκολληµένοι µε τις αυταπάτες, και 

δεύτερον, αυτοί που δεν καλλιεργούνται δεν επιτρέπεται να γνωρίζουν την αλήθεια των 

πραγµάτων. Οι καλλιεργητές είναι σαφείς πάνω στις ουράνιες αλήθειες και αυτά που λένε είναι όλα 

ουράνια µυστικά, έτσι το να λέτε αδιάφορα τέτοια πράγµατα σε έναν καθηµερινό άνθρωπο θα ήταν 

αποκάλυψη ουράνιων µυστικών, και ο ίδιος [ο καλλιεργητής] θα έπεφτε προς τα κάτω. Τότε γιατί 

τώρα εγώ είµαι ικανός να το ολοκληρώσω αυτό; Και να έχουµε τόσους πολλούς ανθρώπους να 

καλλιεργούνται προς τα πάνω και που θα καλλιεργηθούν επιτυχηµένα ως την Ολοκλήρωση στο 

µέλλον; Είναι επειδή µπορώ να είµαι υπεύθυνος σε όλο αυτό. Επίσης, στην εκτέλεση αυτής της 

πράξης αρχικά έλαβα υπόψη το να είµαι υπεύθυνος στους ανθρώπους, στην ανθρώπινη κοινωνία, 

στα έµβια όντα των διάφορων βασιλείων, και στο σύµπαν· µόνο έχοντας αυτό το αρχικό σηµείο 

µπορούσα να το κάνω καλά. Ο Νόµος ενσωµατώνει τις εσωτερικές έννοιες των διαφορετικών 

επιπέδων, και αυτοί που καλλιεργούνται έχουν έρθει από σχετικά υψηλά επίπεδα. Έτσι τώρα 

µερικοί µαθητές έχουν καλλιεργηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, και χρησιµοποίησαν αυτόν τον Νόµο 

για να τους καθοδηγήσει.  

 

Τότε πόσο υψηλός είναι αυτός ο Νόµος; Στο παρελθόν,  σε εκείνους που διέδωσαν τον Νόµο 

ανάµεσα στους καθηµερινούς ανθρώπους δεν επιτρεπόταν να µιλήσουν για Νόµους που 

ξεπερνούσαν το επίπεδο των Φο. Ο σκοπός ήταν να µην γνωρίζουν οι άνθρωποι εάν υπήρχαν ή όχι 

Φο και εάν υπήρχαν ή όχι Θεοί σε ανώτερα επίπεδα. Υπάρχει λόγος για αυτό: οι άνθρωποι πάντα 

χρησιµοποιούν ανθρώπινους όρους για να φανταστούν τους Θεούς και τους Φο, και αυτό είναι 

ασεβές σε αυτούς. Κατόπιν εάν υψηλότεροι Φο επέτρεπαν στους ανθρώπους να γνωρίζουν για 

αυτούς, το να εκστοµίσουν αδιάφορα το όνοµα ενός Φο έτσι απλά, θα ήταν βλασφηµία των Φο· 

επιπλέον, οι σύγχρονοι άνθρωποι βλασφηµούν τους Φο ασυνείδητα. Οι αρχαίοι άνθρωποι του 

παρελθόντος πραγµατικά σέβονταν τους Θεούς και τους Φο, αλλά ως προς τους σηµερινούς 

ανθρώπους, ακόµα κι αν πιστεύουν, δεν είναι ευσεβείς. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θεωρούν 

ότι δείχνουν σεβασµό στους Φο. Το όνοµα του Φο είναι ακριβώς στα χείλια τους, και το καλούν 

άµεσα, πραγµατικά, αυτό από µόνο του είναι βλασφηµία του Φο. Στο παρελθόν όταν οι άνθρωποι 

έλεγαν τη λέξη "Φο," οι άνθρωποι αισθάνονταν µια αίσθηση εκτίµησης και σεβασµού µέσα τους, 

και θεωρούσαν ότι ήταν πολύ ιερό. Οι άνθρωποι σήµερα δεν έχουν [αυτά τα αισθήµατα]. Στα 

βιβλία µαγειρικής υπάρχει ακόµη και ένα πιάτο αποκαλούµενο " ο Βούδας που πηδά πάνω από τον 
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τοίχο." Είναι πολύ συχνό. 

 

Σκεφτείτε το, ο καθένας: σε αντίθεση µε τους ανθρώπους, οι Φο είναι ιεροί πέραν σύγκρισης. Η 

λογική των σκέψεων των καθηµερινών ανθρώπων, οι δοµές των σκέψεων των καθηµερινών 

ανθρώπων, και οι µορφές έκφρασής τους είναι ανύπαρκτες στα βασίλεια των Φο, έτσι όταν 

σκέφτεστε τους Φο µε ανθρώπινη νοοτροπία, οτιδήποτε και να κάνετε θα είναι ασεβές. Αλλά 

επειδή οι Φο είναι συµπονετικοί στους ανθρώπους και γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι είναι µέσα στο 

λαβύρινθο, ο οποίος έχει αναστραµµένες αρχές, δεν δίνουν σηµασία στα λάθη των ανθρώπων, 

επιπλέον, προκειµένου να σωθούν οι άνθρωποι, επιτρέπουν στους ανθρώπους να γνωρίζουν για την 

ύπαρξη των Φο. Έτσι εάν οι Φο και οι Θεοί των ακόµα πιο υψηλών επιπέδων επέτρεπαν στους 

ανθρώπους να ξέρουν για αυτούς, τότε οι άνθρωποι εύκολα θα δηµιουργούσαν κάρµα σε σχέση µε 

αυτούς και εύκολα θα γίνονταν ασεβείς σε αυτούς, αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που δεν αφήνουν 

τους ανθρώπους να γνωρίζουν για αυτούς ή να ξέρουν για Φο από ακόµα υψηλότερα επίπεδα. Ένας 

Ταθαγκάτα Φο θεωρεί τους ανθρώπους ως καθηµερινούς ανθρώπους και απαίσια µικρούς, ακριβώς 

όπως τα µικρά σωµατίδια. Κατόπιν όταν ένας πολύ, πολύ υψηλός Θεός βλέπει έναν Ταθαγκάτα Φο, 

εκείνος ο Φο είναι επίσης ακριβώς όπως ένας καθηµερινός άνθρωπος, επειδή [ο Θεός] είναι τόσο 

ανώτερος. Τότε πώς µοιάζουν σε αυτούς οι άνθρωποι; ∆εν είναι τίποτα. Σκεφτείτε το, ο καθένας, η 

ανθρωπότητα πάντα θεωρούσε ότι οι άνθρωποι ζουν αρκετά καλά στην καθηµερινή ανθρώπινη 

κοινωνία, και ότι οι άνθρωποι είναι τα πιο καταπληκτικά όντα στον κόσµο. Στην πραγµατικότητα, 

αυτό το περιβάλλον της καθηµερινής ανθρώπινης κοινωνίας είναι το χαµηλότερο επίπεδο στο 

σύµπαν. Μπορεί να ειπωθεί ότι µεταξύ των όντων του σύµπαντος, είναι το πιο ακάθαρτο µέρος. 

Στα µάτια των πολύ υψηλών Θεών, αυτό το µέρος της ανθρωπότητας είναι ο σκουπιδότοπος του 

σύµπαντος, είναι ο σκουπιδότοπος για τα περιττώµατα των όντων υψηλού επιπέδου. Έτσι εάν µια 

φωνή µέσα στα ακάθαρτα περιττώµατα ήταν να φωνάξει το όνοµα του Φο, αυτό από µόνο του θα 

ήταν ασεβές, έτσι οι υψηλότεροι Θεοί δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους να ξέρουν για αυτούς.  

 

Ίσως ο καθένας να µην έδωσε αρκετή προσοχή στα λόγια που µόλις είπα. Λέω ότι ο Νόµος που 

διαδίδω δεν είναι κάτι που οι άνθρωποι µπορούν να έρθουν έτσι απλά και να ακούσουν, θεωρώντας 

το ως γνώση. Εάν µπορείτε να έρθετε, ίσως έχετε προκαθορισµένη σχέση. Εάν δεν το πιστεύετε, 

τότε ο καθένας πρέπει να λάβει τα λόγια µου υπ' όψιν. Φυσικά, ανεξάρτητα από την έκταση της 

προκαθορισµένης σχέσης σας, εάν την έχετε λάβει, πιστεύω ότι πρέπει να την εκτιµήσετε. Φυσικά, 

ο καθένας που κάθεται εδώ θα την εκτιµήσει. Υπάρχουν άνθρωποι από µακριά, ακόµη και από το 

εξωτερικό, που έχουν έρθει εδώ, υπάρχουν άνθρωποι από το Χονγκ Κονγκ και ακόµη και από την 

Ευρώπη που έχουν έρθει. Ο σκοπός τους είναι η καλλιέργεια: πρώτον, επιθυµούν να δουν τον 

∆άσκαλο, και δεύτερον, θέλουν να έρθουν και να ακούσουν τον Νόµο. Είναι ακριβώς επειδή 

θέλετε να κινηθείτε προς την Καλοσύνη και θέλετε να καλλιεργηθείτε. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν 

τα πράγµατα που λέει ο ∆άσκαλος ότι είναι αλήθειες. Πραγµατικά οι ανθρώπινες αλήθειες δεν 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να κρίνουν τον Μεγάλο Νόµο, εφόσον είναι το θεµέλιο του 

σύµπαντος. Έτσι πιστεύω ότι για το κάθε άτοµο που κάθεται εδώ, πρέπει όλοι να εκτιµήσετε αυτήν 

την προκαθορισµένη σχέση. Εάν έχετε λάβει αυτόν τον Νόµο, τότε συνεχίστε την καλλιέργεια. 

Μην χάσετε αυτήν την ευκαιρία.  

 

Ο τρόπος µε τον οποίο αυτός ο Νόµος διαδίδεται είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε [τρόπο] 

σωτηρίας των ανθρώπων στην ιστορία. Γιατί; Ο καθένας έχει δει την διαφορά, επειδή όταν 

διαδίδεται ο κάθε τύπου Νόµος του Φο θα πει στους ανθρώπους να µπουν σε µοναστήρι για να 

καλλιεργηθούν. Αλλά εδώ δεν το απαιτώ αυτό. Γιατί δεν απαιτείται; Επειδή ο Βουδισµός διδάσκει 

µέσα στο όριο του Βουδισµού. Ο Ταοϊσµός διδάσκει το Νόµο του Τρόπου µέσα στο όριο του 

Ταοϊσµού, και ως προς τις ∆υτικές θρησκείες, δεν µπορούν επίσης να προχωρήσουν πέρα από τα 

δόγµατά τους. Αυτή τη φορά έχω προχωρήσει τελείως έξω από τις παραµέτρους της θρησκείας και 

εξηγώ τον θεµελιώδη Μέγα Νόµο του σύµπαντος. 
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Στο παρελθόν, υπήρξαν άνθρωποι που έλεγαν ότι εάν ένα άτοµο ήθελε να καλλιεργηθεί έπρεπε να 

βάλει κατά µέρος όλα τα ανθρώπινα υλικά ενδιαφέροντα και είτε να εισέλθει στα βαθιά βουνά και 

στα παρθένα δάση είτε να µπει σε έναν ναό προκειµένου να κοπούν εντελώς οι δεσµοί του µε τον 

κόσµο και µε τα εγκόσµια. Μόνο τότε θα µπορούσε να επιτύχει την ήρεµη καλλιέργεια. Ο στόχος 

ήταν να αναγκαστούν οι άνθρωποι να απεγκλωβιστούν από τις προσκολλήσεις στα υλικά 

ενδιαφέροντα. ∆εν σας οδηγώ σε τέτοιου είδους µονοπάτι. Γιατί; Είδα µια κατάσταση: εάν κάποιος 

θέλει να κάνει τους ανθρώπους να επιτύχουν την Ολοκλήρωση το συντοµότερο δυνατόν και να 

κάνει πολυάριθµους ανθρώπους του κόσµου να είναι ικανοί να καλλιεργηθούν, µόνο µε την 

καλλιέργεια στη συνηθισµένη κοινωνία είναι εφικτό. Και πραγµατικά, µόνο σε ένα περίπλοκο 

περιβάλλον µπορεί ένα άτοµο να καλλιεργηθεί αληθινά, και ο χρόνος για την καλλιέργεια είναι 

πολύ πιο σύντοµος από εκείνους τους τρόπους καλλιέργειας που αποφεύγουν αυτό το περίπλοκο 

περιβάλλον. Ένα άλλο κρίσιµο ζήτηµα είναι ότι πολλές µέθοδοι καλλιέργειας δεν καλλιεργούν τον 

άνθρωπο τον ίδιο, καλλιεργούν το Βοηθητικό Αρχέγονο Πνεύµα. Στο παρελθόν αυτό ήταν ένα 

µεγάλο µυστικό, ίσως στην ανάγνωση του βιβλίου ο καθένας το έχει δει αυτό. Σήµερα θέλω 

ακριβώς εσάς τους ίδιους να καλλιεργήσετε τον εαυτό σας· Θέλω να δώσω αυτόν τον Νόµο 

ακριβώς στον αληθινό εαυτό σας. Εποµένως, επέλεξα να κάνω όλους σας να καλλιεργηθείτε στην 

µέση του περίπλοκου περιβάλλοντος των καθηµερινών ανθρώπων. Η καλλιέργεια µε αυτόν τον 

τρόπο έχει οφέλη για την ανθρωπότητα. Ενώ ασκεί κάποιος καλλιέργεια, αποφεύγει να επηρεάσει 

την κοινωνία των καθηµερινών ανθρώπων και φέρνει επίσης οφέλη στην ανθρώπινη κοινωνία. 

Ένας καλλιεργητής είναι µέλος της κοινωνίας, µε µια κανονική δουλειά και ζωή, και µπορεί να 

µελετήσει τον Νόµο και να καλλιεργηθεί µέχρι την Ολοκλήρωση.  

 

Επέλεξα αυτήν την πορεία καλλιέργειας για όλους σας, έτσι είναι τελείως διαφορετικό από τις 

καλλιέργειες άλλων µεθόδων. Εφόσον έχετε όλοι προχωρήσει τελείως έξω από τα όρια της 

θρησκείας, συχνά λέω ότι δεν είµαστε θρησκεία. Απλά διαδίδω αυτόν τον Νόµο στους ανθρώπους 

και κάνω τους ανθρώπους να λάβουν τον Νόµο. Αυτοί που µπορούν να καλλιεργηθούν στο τέλος 

µπορούν να Ολοκληρωθούν. Εάν µερικοί άνθρωποι είναι ανίκανοι να καλλιεργηθούν σε αυτήν τη 

ζωή, τότε όταν γνωρίζουν τις επιφανειακές αρχές αυτού του Νόµου, θα είναι καλοί άνθρωποι, το 

οποίο θα ωφελήσει την κοινωνία και µπορεί να κάνει τις καρδιές των ανθρώπων να κινηθούν προς 

την Καλοσύνη.  

 

Σήµερα, τα κοινωνικά προβλήµατα προκύπτουν το ένα µετά από άλλο. Ξέρετε, ανεξάρτητα από το 

πόσοι νόµοι διατυπώνονται, θα υπάρχουν ακόµα άνθρωποι που θα διαπράττουν εγκλήµατα. Μόλις 

ένα πρόβληµα προκύψει νέοι νόµοι τότε διατυπώνονται, και έπειτα περισσότερα εγκλήµατα 

εµφανίζονται και περισσότεροι νόµοι διατυπώνονται. Η ανθρωπότητα έχει [βάλει] τόσους πολλούς 

περιορισµούς στον εαυτό της. Επιπλέον, η ανθρωπότητα δεν έχει καµία επιλογή τώρα αλλά να 

υποµείνει όλα αυτά που η ανθρωπότητα έχει προκαλέσει στον εαυτό της. Όσο πιο σφιχτά [η 

ανθρωπότητα] σφραγίζεται, τόσο περισσότερο πηγαίνει στα άκρα σε αυτήν την πλευρά των 

πραγµάτων, και ταυτόχρονα περισσότερο καθιστά τους ανθρώπους ανίκανους να αναγνωρίσουν τις 

αλήθειες του σύµπαντος. Πραγµατικά αυτό που κάνει την κοινωνία άστατη δεν καθορίζεται από το 

πόσοι νοµικοί όροι υπάρχουν· όλοι οι ακατάστατοι παράγοντες, από ένα έθνος έως ένα άτοµο, 

µπορούν να συνοψιστούν σε µια λέξη: αρετή. Είναι ότι η φύση του νου των ανθρώπων δεν είναι 

καλή πια. Οι άνθρωποι σήµερα έχουν χάσει τους κανόνες της ανθρώπινης ύπαρξης. Γι’ αυτό η 

κοινωνία είναι τόσο χαοτική. Εάν όλοι οι άνθρωποι είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο σκέψης και 

όλοι έχουν πολύ υψηλό σίνσινγκ, σκεφτείτε το, τί είδος κοινωνίας θα ήταν αυτή; Σε ποιά 

κατάσταση θα ήταν ολόκληρη η ανθρώπινη κοινωνία; Εάν όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι το να 

κάνουν λανθασµένες πράξεις είναι κακό, ότι είναι κακό και για τον δράστη και για τους άλλους, και 

δεν κάνουν λανθασµένες πράξεις, τότε πιστεύω ότι ούτε η αστυνοµία δεν θα χρειαζόταν, σωστά; Ο 

καθένας θα προστάτευε συνειδητά τους ηθικούς κανόνες της ανθρωπότητας.  

 

Φυσικά αυτά τα πράγµατα της ανθρωπότητας δεν είναι πραγµατικά τα αρχικά πράγµατα που κάνω. 
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Η διάδοση αυτού του Νόµου είναι για τον καθένα να λάβει τον Νόµο και να καλλιεργηθεί και να 

Ολοκληρωθεί. Αλλά η άσκηση καλλιέργειας στην καθηµερινή κοινωνία θα έχει αναπόφευκτα µια 

τέτοια επίδραση· αυτό είναι ένα παράπλευρο όφελος που αυτός ο Νόµος φέρνει στην ανθρωπότητα 

όταν διαδίδεται στην κοινωνία. [Ο Νόµος] µπορεί να επιτρέψει στον καλλιεργητή να λάβει 

πραγµατικά τον Νόµο. Εάν, σε ένα περίπλοκο περιβάλλον και στη µέση των πρακτικών ωφελειών, 

µπορείτε να ανυψωθείτε πάνω και πέρα, τότε είστε αξιοθαύµαστοι, και πρέπει να Ολοκληρωθείτε. 

Τότε, υπάρχουν όροι που συνδέονται µε αυτό; ∆εν είναι ότι µόλις οι άνθρωποι αρχίσουν να 

καλλιεργούν αυτόν τον Νόµο ότι όλα τα υλικά πράγµατα [τους] πρέπει να εγκαταλειφθούν; δεν 

είναι έτσι, επειδή ενώ διέδιδα αυτόν τον Νόµο έλαβα υπ’ όψιν  το γεγονός ότι αυτός ο Νόµος θα 

διαδοθεί πολύ ευρέως, καθώς κατά την διάρκεια της ιστορίας η σηµερινή µέθοδος της διάδοσης του 

Νόµου θα καθιερωνόταν. Η εµφάνιση του τσιγκόνγκ προετοίµαζε το δρόµο σε εµένα για να 

διαδώσω τον Νόµο σήµερα. Στην χώρα της Κίνας µερικοί άνθρωποι αποκαλούν την άνοδο του 

τσιγκόνγκ "κίνηµα δηµιουργίας θεότητας." Εάν στην αρχή δεν υπήρχε κανένα τέτοιο περιβάλλον, 

δεν θα ήταν εύκολο για µένα σήµερα να διαδώσω τον Νόµο. Στην πραγµατικότητα το τσιγκόνγκ 

προετοίµαζε τον δρόµο για να διαδώσω τον Νόµο. Φυσικά, αυτή τη στιγµή υπάρχουν µερικοί 

ψεύτικοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ που βγαίνουν για να προκαλέσουν αναστάτωση. Εάν είχαν 

εµφανιστεί φυσικά, τότε αυτό θα ήταν κανονικό, εφόσον η ανθρωπότητα είναι έτσι. Όταν ο Ορθός 

Νόµος διαδίδεται σίγουρα θα χτυπήσει σε εκείνα τα µη ορθά στοιχεία. Όπου υπάρχει ο ορθός, 

υπάρχει επίσης ο κακός, και είναι για να φανεί ποιο µονοπάτι θα επιλέξουν οι άνθρωποι. Με την 

παρέµβαση των κακών στοιχείων στην καλλιέργεια, οι άνθρωποι µπορούν να ανέβουν στην 

καλλιέργεια. Εάν δεν υπήρχαν κακά πράγµατα που να παρεµβαίνουν µε σας, πιστεύω ότι δεν θα 

ήσασταν σε θέση να καλλιεργηθείτε. Η προσωπική καλλιέργεια θα είναι έτσι και θα προσκρούει σε 

πολλά στοιχεία.  

 

Μερικοί άνθρωποι απλά θεωρούν ότι πρέπει να ζουν άνετα. Εάν οι καθηµερινοί άνθρωποι 

σκέφτονται µε αυτόν τον τρόπο, δεν κάνουν λάθος. Οι άνθρωποι απλά θέλουν να ζήσουν καλύτερα, 

πιο ευτυχισµένα, και µε λιγότερα βάσανα. Αλλά για έναν καλλιεργητή, θα σας πω ότι το να 

υποφέρετε λίγο δεν είναι κακό, εφόσον οι αρχές του σύµπαντος είναι αντεστραµµένες σε αυτό το 

µέρος των ανθρώπων, οι αρχές αυτής της διάστασης της ανθρωπότητας είναι αντεστραµµένες. 

Σκεφτείτε το, όταν οι άνθρωποι στην ανθρώπινη κοινωνία όλοι θέλουν µια ζωή άνεσης, θα 

παλέψουν ο ένας µε τον άλλον και µε αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουν υλικά οφέλη, και άλλα όντα 

θα συναντήσουν κακοτυχία. Εποµένως, στη διαβίωση, οι άνθρωποι δηµιουργούν κάρµα και 

βλάπτουν άλλους ανθρώπους και άλλα όντα. Εποµένως, εάν δηµιουργείτε µόνο κάρµα και δεν 

ξεπληρώνετε το κάρµα, και δεν υποφέρετε και εξαλείφετε το κάρµα, τότε σκεφτείτε το: αυτό το 

κάρµα θα συσσωρεύεται όλο και περισσότερο και θα γίνει όλο και µεγαλύτερο. Στο τέλος, τι θα 

συµβεί; Όταν αυτό το άτοµο γεµίσει εντελώς µε µαύρο κάρµα και µέσα και έξω, αυτό το ον θα 

εξαλειφθεί - η αληθινή εξάλειψη του ανθρώπου. ∆ηλαδή το άτοµο θα πάψει να υπάρχει για πάντα. 

Αντιθέτως, εάν οι άνθρωποι υποφέρουν λίγο και συναντήσουν µερικές δυσκολίες έτσι ώστε να 

εξαλείψουν κάποιο κάρµα από τον πόνο, θα ζήσουν πολύ ευτυχισµένα. Αυτή είναι η σωστή αρχή 

του σύµπαντος και ο νόµος του κύκλου της ζωής. Στο παρελθόν, οι ηλικιωµένοι άνθρωποι συχνά 

έλεγαν ότι κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας οι άνθρωποι είχαν µερικές ασθένειες, ότι κατά τη 

διάρκεια της νεότητας οι άνθρωποι θα συναντούσαν µερικές δυσκολίες, και ότι αργότερα οι 

άνθρωποι θα ζούσαν κάπως καλύτερα. Κανονικά έτσι είναι. Αυτός είναι ο νόµος των ανθρώπων 

που εξαλείφουν κάρµα, επειδή εάν δεν εξαλείψετε κάρµα δεν θα έχετε ευτυχία. Εάν έχετε τόσο 

πολύ κάρµα, από πού θα προερχόταν η ευτυχία σας; Και το ίδιο κάρµα καθαυτό είναι η θεµελιώδης 

αιτία που µπορεί να σας καταστήσει δυστυχισµένους, να υποφέρετε περισσότερο, ή να σας 

αναγκάσει να κάνετε θυσίες. Αυτό αναφέρεται στους ανθρώπους.  

 

Και ως καλλιεργητής, σκεφτείτε το ο καθένας, εάν εσείς δεν εξαλείψετε το κάρµα σας, εάν δεν 

υποφέρετε λίγο, και εάν θέλετε µόνο να απολαύσετε άνεση, τότε πώς πρόκειται να καλλιεργηθείτε; 

Κάθεστε εδώ και σκέφτεστε, "Σήµερα θέλω να υπερβώ τα Τρία Βασίλεια. Αύριο θέλω να 
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καλλιεργηθώ σε Φο." Όµως αυτά τα πράγµατα δεν είναι κάτι που οι άνθρωποι µπορούν να 

αποκτήσουν απλά επιθυµώντας τα. Πρέπει να περάσετε από δοκιµές και δοκιµασίες στη µέση της 

πραγµατικής καλλιέργειας και στην πρακτική κοινωνία, να εγκαταλείψετε αυτήν την προσκόλληση 

τη δική σας ανάµεσα στους συνηθισµένους ανθρώπους, και να αφήσετε τις προσκολλήσεις τις 

οποίες οι άνθρωποι δεν µπορούν να αφήσουν. Φυσικά, µερικοί περισσότερο µορφωµένοι άνθρωποι 

ή ηλικιωµένοι άνθρωποι µπορούν να τα πάνε λίγο καλύτερα, είναι σε θέση να κρατηθούν ήρεµοι 

και, αντίθετα από άλλους, να αποφύγουν να λογοµαχήσουν ή να παλέψουν µε τους ανθρώπους 

όταν εµφανίζονται συγκρούσεις ή όταν συναντούν δυσκολίες. Από εµπειρία έχουν δει την αξία 

αυτής της προσέγγισης, αλλά ο ανθρώπινος φόβος και η ανικανότητα συµβάλλουν εν µέρει [στην 

άποψή τους]. Οι καλλιεργητές πρέπει αµέσως να δουν αυτό το ζήτηµα ξεκάθαρα.  

 

Κατά την αντιµετώπιση των συγκρούσεων, οι καλλιεργητές πρέπει να τις υποµείνουν. Επιπλέον, 

εσείς οι ίδιοι πρέπει να είστε σε θέση να υποµείνετε, και µόνο τότε µπορείτε να ανεβείτε αληθινά. 

Όταν ένα άλλο άτοµο σας εκµεταλλεύεται θα σας δώσει αρετή. Ταυτόχρονα που εκείνο το άτοµο 

σας εκµεταλλεύεται, εσείς όντως υποµένετε δυσκολία, και το κάρµα σας θα εξαλειφθεί, το οποίο 

στη συνέχεια δηµιουργεί αρετή. Είστε καλλιεργητής, και η αρετή σας θα µετασχηµατιστεί σε 

γκονγκ, έτσι το γκονγκ σας δεν έχει αυξηθεί; Συγχρόνως ενώ υποµένετε, µπορείτε να καταλάβετε 

τα πράγµατα σωστά και δεν είστε ούτε θυµωµένοι ούτε έχετε µίσος. Επίσης δεν βελτιώνετε το δικό 

σας σίνσινγκ τότε; Αυτή η αρχή πρέπει να εξεταστεί µε έναν αντίστροφο τρόπο [από αυτόν των 

καθηµερινών ανθρώπων].  

 

Συχνά λέω ότι όταν σας εκµεταλλεύεται ένα άλλο άτοµο ή σας προκαλεί πρόβληµα, ή όταν 

υποφέρετε, δεν πρέπει να κρατάτε κακία προς εκείνο το άτοµο, επειδή ασκείτε καλλιέργεια. Εάν 

δεν προκαλούσε το πρόβληµα για σας και εάν δεν δηµιουργούσε τις ευκαιρίες για να βελτιωθείτε, 

πώς θα καλλιεργούσασταν προς τα πάνω; Έτσι όχι µόνο δεν µπορείτε να τον ή την µισήσετε, πρέπει 

να τον ή την ευχαριστήσετε στην καρδιά σας. Μερικοί άνθρωποι τότε σκέφτονται: ∆εν είναι αυτή η 

πράξη πάρα πολύ δειλή; ∆εν είναι έτσι. Εάν δεν είχατε αυτή την περίσταση δεν θα µπορούσατε 

πραγµατικά να εξαλείψετε κάρµα, επειδή αυτό που επιδιώκετε δεν είναι άνεση, και η καλλιέργειά 

σας δεν µπορεί να χωριστεί από το περιβάλλον καλλιέργειας της συνηθισµένης κοινωνίας.  

 

Μόλις τώρα είπα ότι ήξερα από την αρχή ότι όταν διαδώσω αυτόν τον Νόµο θα ξεσήκωνε  το κοινό 

και πόσοι άνθρωποι θα έρχονταν να τον µελετήσουν. Προς το παρόν στην Κίνα, υπολογίζεται αυτοί 

που καλλιεργούνται µε αυτόν τον Νόµο, πάνω από 10 εκατοµµύρια που τον ασκούν κάθε µέρα, και 

ο αριθµός υψώνεται σε πάνω από 100 εκατοµµύρια εάν συµπεριληφθούν εκείνοι που γνωρίζουν για 

αυτόν τον Νόµο και καλλιεργούνται κατά διαστήµατα. Επιπλέον, επίσης γνωρίζω ότι στο εγγύς 

µέλλον θα δηµιουργήσει πολύ µεγάλες επιδράσεις παγκοσµίως. Προς το παρόν αυτός ο Νόµος 

ακόµα δεν έχει γίνει κατανοητός από τους επιστηµονικούς και τεχνολογικούς κύκλους, [αλλά] στο 

µέλλον η επιστήµη της ανθρώπινης κοινωνίας θα υποστεί µεγάλες αλλαγές λόγω αυτού. Έχω 

αποκαλύψει πράγµατι πολλά ουράνια µυστικά στην ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα είναι τελείως 

σφραγισµένη και η ανθρώπινη σοφία είναι επίσης περιορισµένη. Όση γνώση και αν έχετε στην 

καθηµερινή κοινωνία ή όσο υψηλή είναι η θέση σας [στην κοινωνία], είστε ακόµα ένας 

καθηµερινός άνθρωπος. Επιπλέον, η σηµερινή εµπειρική επιστήµη έχει οδηγήσει τους ανθρώπους 

στο µονοπάτι της σφράγισης της ανθρωπότητας, αποτρέποντάς την από το να αναγνωρίσει 

πραγµατικά την αλήθεια του σύµπαντος.  

 

Μόλις τώρα κυρίως είπα ότι όταν καλλιεργούνται οι άνθρωποι, το να υποµένουν µερικές δυσκολίες 

και να υποφέρουν κάποιο πόνο είναι καλά πράγµατα. Μερικοί άνθρωποι λένε, "καλλιεργώ το 

Φάλουν Ντάφα. Πρέπει να καλλιεργηθώ άνετα, πρέπει να είµαι σε θέση να αυξήσω το γκονγκ µου 

χωρίς να περάσω από δοκιµασίες και βάσανα, και δεν πρέπει να υπάρξουν πολλά πράγµατα να µε 

ενοχλήσουν." Εάν οι καλλιεργητές δεν ξεπληρώσουν το κάρµα και δεν αυξήσουν τα επίπεδά τους, 

το γκονγκ τους δεν θα αυξηθεί ποτέ. Μερικοί άνθρωποι λένε, "ο σύζυγός µου δεν µου επιτρέπει να 
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κάνω τις ασκήσεις, χωρίς να µου δίνει τις συνθήκες ή το χρόνο [να ασκηθώ], και µε απειλεί ακόµη 

µε διαζύγιο." Πραγµατικά δεν είναι απαραιτήτως έτσι. Ίσως σας δοκιµάζει για να φανεί πόση 

σηµασία δίνετε στην καλλιέργειά σας. Αλλά οι εκδηλώσεις είναι πράγµατι πολύ έντονες. Η 

καλλιέργεια είναι σοβαρή. Ούτε µια δοκιµασία ή δυσκολία θα φανεί αστεία. Όταν προκύπτουν 

προβλήµατα για τους καλλιεργητές, υπάρχουν σίγουρα λόγοι [πίσω από αυτά]. Πραγµατικά, όταν 

οποιοσδήποτε δηµιουργεί πρόβληµα για σας, αυτός ή αυτή σας βοηθά να βελτιωθείτε. Καθώς 

βελτιώνετε το επίπεδο σκέψης σας, εξαλείφετε επίσης κάρµα καθώς υποµένετε πόνο. Κατόπιν 

επίσης δοκιµάζει εάν είστε ή όχι σταθεροί προς αυτόν τον Νόµο. Εάν δεν είστε σταθεροί προς 

αυτόν τον Νόµο, τότε όλα είναι απλά εκτός συζήτησης  

 

Στις διαλέξεις µου σχετικά µε τον Νόµο µιλώ µόνο για τα ζητήµατα που βλέπω τους ασκούµενους 

να είναι µπερδεµένοι µε αυτά, έτσι µπορεί να µην είναι συστηµατικές. ∆εν πρέπει να πάρετε τα 

πράγµατα που λέω σήµερα ως συστηµατική καθοδήγηση για τη µελλοντική σας καλλιέργεια. Το 

µόνο πράγµα που καθοδηγεί τη συστηµατική καλλιέργειά σας είναι το Τζούαν Φάλουν. Οτιδήποτε 

εφεξής που λέω ή συζητάω περιστρέφεται γύρω από το Τζούαν Φάλουν, και µόνο το βιβλίο Τζούαν 

Φάλουν καθοδηγεί την καλλιέργειά σας, είναι το πιο συστηµατικό. Πολλοί άνθρωποι που κάθονται 

εδώ έχουν σχετικά υψηλά επίπεδα µόρφωσης. Ανεξάρτητα από το εάν είστε από την Ταϊβάν, την 

Κίνα, ή είστε Κινέζος από άλλη χώρα, µε εξαίρεση τους ανώτερους Κινέζους του εξωτερικού, ο 

καθένας σας είναι σχετικά καλά µορφωµένος, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι είστε η ελίτ µεταξύ των 

Κινέζων. Συχνά λέω ότι καθώς αυτός ο Νόµος µεταδίδεται, η διαφορά µεταξύ αυτού και των άλλων 

µεθόδων τσιγκόνγκ είναι πολύ µεγάλη. Οι άνθρωποι που κάνουν άλλες µεθόδους τσιγκόνγκ είναι 

συχνά ηλικιωµένοι άνθρωποι που είναι συνταξιούχοι και δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Η µεγάλη 

πλειονότητα θέλει να ασκήσει το σώµα τους και όλοι ασκούν πράγµατα του τσι. Αλλά αυτοί που 

ασκούν Φάλουν Ντάφα δεν είναι [έτσι]. Οι ηλικιωµένοι άνθρωποι αποτελούν µια µερίδα, αλλά η 

αναλογία των νέων και της µέσης ηλικίας είναι αρκετά υψηλή, και εχουν πολλή καλή µόρφωση.  

 

Όταν διδάσκω τον Νόµο και διδάσκω την εξάσκηση, το κάνω διαφορετικά από άλλους δασκάλους 

του τσιγκόνγκ. Ο µέσος δάσκαλος του τσιγκόνγκ διδάσκει εν συντοµία ένα σύνολο αρχών, µετά 

διδάσκει τους ανθρώπους πώς να ασκήσουν τις κινήσεις και πώς να εκπέµψουν κάποια µηνύµατα. 

∆εν κάνω ποτέ πράγµατα µε αυτόν τον τρόπο. Εφόσον θέλω πραγµατικά να µεταδώσω τον Νόµο 

και να σας ανεβάσω, πρέπει πρώτα να διδάξω τον Νόµο. Σε κάθε διάλεξη διδάσκω τον Νόµο για 

µια ώρα, έπειτα σας διδάσκω τη µέθοδο για [να φτάσετε] στην Ολοκλήρωση - τις κινήσεις των 

ασκήσεων. Έτσι είναι διαφορετικό από άλλες µεθόδους τσιγκόνγκ. Και οι εσωτερικές έννοιες των 

αρχών του Νόµου είναι απέραντες. Εκείνοι που είναι πιο µορφωµένοι και µε περισσότερη γνώση 

θα είναι σε θέση να Τον καταλάβουν καλύτερα και θα αισθανθούν ακόµα περισσότερο ότι είναι 

καλός. Εκείνοι µε περισσότερη γνώση που έρχονται να µάθουν θα τους είναι ευκολότερο να 

καταλάβουν λογικά τον Νόµο. Φυσικά, εκείνοι µε κάπως χαµηλότερα επίπεδα µόρφωσης επίσης 

έρχονται µε προκαθορισµένες σχέσεις και έχουν ένα ορισµένο επίπεδο κατανόησης των Θεών και 

των Φο. Ειδικά όταν µπορούν να καταλάβουν πράγµατα πολύ καθαρά από τις αλήθειες του Νόµου, 

η βελτίωσή τους θα είναι εξαιρετικά γρήγορη.  

 

Εφόσον ανάµεσα σε αυτούς που κάθονται υπάρχουν ακόµα µερικοί άνθρωποι που δεν 

καταλαβαίνουν πολύ το Φάλουν Γκονγκ, θα µιλήσω εν συντοµία και γενικά για την κατάσταση του 

Φάλουν Γκονγκ. Εφόσον έχω έρθει εδώ, θέλω να σας πω περισσότερα. Αυτός ο Νόµος που 

µεταδίδω είναι αρχαίος, µιλώντας ιστορικά· εάν αρχίσω να συζητάω για αυτό το θέµα, θα πρέπει να 

γυρίσω πολύ πίσω στο χρόνο. Η σηµερινή ανθρώπινη κοινωνία είναι µία που έχει περάσει από 

πολλαπλάσιες περιπτώσεις της ανθρωπότητας που αφήνονται από τους προηγούµενους πολιτισµούς 

που αναπτύσσονται εκ νέου. Τί σηµαίνει αυτό; Ας χρησιµοποιήσουµε για παράδειγµα τις 

ηπειρωτικές πλάκες της Αµερικής, δηλαδή την ήπειρο της Αµερικής. Έχει βυθιστεί στον πυθµένα 

του ωκεανού και έχει ανέβει πολλές φορές. Έχουν υπάρξει πολλαπλάσιοι πολιτισµοί σε αυτήν την 

ήπειρο, και κάθε πολιτισµός φάνηκε στους ανθρώπους να διαρκεί πάρα πολύ καιρό. Φυσικά, 
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µιλώντας από την άλλη, έχουν υπάρξει επίσης µερικοί πιο σύντοµοι· ο λόγος [για την σύντοµη 

διάρκειά τους] ήταν ότι τα ήθη της ανθρωπότητας αλλοιώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Από µια 

προοπτική που ξεπερνά τους καθηµερινούς ανθρώπους, η έννοια της ιστορίας δεν µπορεί να 

αντιµετωπισθεί µε τον ίδιο τρόπο που οι καθηµερινοί άνθρωποι την βλέπουν. Οι καθηµερινοί 

άνθρωποι βλέπουν µόνο την ανθρώπινη ιστορία µέσα από τον υπάρχοντα ανθρώπινο πολιτισµό. Οι 

καλλιεργητές και οι κατανοήσεις που ξεπερνούν τους καθηµερινούς ανθρώπους υπερβαίνουν τον 

πολιτισµό αυτής της περιόδου της ανθρωπότητας. Εποµένως κοιτάζω πολύ µακριά στην ιστορία.  

 

Η ιστορία αυτού του Φάλουν Ντάφα είναι πολύ εκτεταµένη - πολύ εκτεταµένη. Εάν θέλετε να το 

χρονολογήσετε προς τα πίσω θα ήταν δύσκολο να εξηγηθεί καθαρά χρησιµοποιώντας τις σηµερινές 

έννοιες του χρόνου. Αλλά επιτρέψτε µου να σας πω ότι οι αλήθειες του Νόµου του Φάλουν Ντάφα 

είναι εξαιρετικά απέραντες και τα επίπεδά τους είναι ασύγκριτα υψηλά. Μετά την Ολοκλήρωση οι 

καλλιεργούµενοι µαθητές σε αυτήν την δική µου εξάσκηση, µπορούν να πάνε στον παράδεισο του 

Τροχού του Νόµου και σε πολλά άλλα ουράνια βασίλεια και παραδείσους. Μιλώντας για ουράνια 

βασίλεια και παραδείσους, επιτρέψτε µου να σας πω, υπάρχουν αµέτρητοι παράδεισοι για τους 

Θεούς στο σύµπαν. Στο πλαίσιο που αντιστοιχεί στο γαλαξία µας, υπάρχουν πολυάριθµα ουράνια 

βασίλεια. Η ανθρωπότητα έχει ένα ορισµένο επίπεδο κατανόησης των Φο. Παραδείγµατος χάριν, 

[γνωρίζουν ότι] ο Βούδας Αµιτάµπα προεδρεύει στον παράδεισο της Απόλυτης Μακαριότητας και 

ότι υπάρχει επίσης ο Λάπις Λαζούλι, ο παράδεισος του Λωτού - θαυµάσιοι παράδεισοι, παράδεισοι 

Θεών όπου οι Θεοί προεδρεύουν. Όσον αφορά τον Ιησού από την ∆υτική θρησκεία, καθώς επίσης 

και την Αγία Μαρία και µερικές άλλες ορθές θρησκείες, έχουν επίσης τα ουράνια βασίλειά τους. 

Φυσικά, µερικά ουράνια βασίλεια ξεπερνούν το Κοσµικό πεδίο για το οποίο η ανθρωπότητα 

γνωρίζει και το πεδίο αυτού του µικρού σύµπαντος. Έτσι όταν αρχίζω να µιλώ για πράγµατα 

καλλιέργειας, ο χρόνος ή το διάστηµα που περιλαµβάνεται είναι εξαιρετικά απέραντο.  

 

Κατόπιν σε έναν προϊστορικό και αρκετά µακρινό καιρό, έναν πριν από αυτήν την οµάδα 

ανθρώπινων πολιτισµών, διέδωσα µία φορά τον Νόµο ευρέως ανάµεσα στους ανθρώπους του 

Κόσµου και έσωσα ανθρώπους. Εκείνη την περίοδο έσωζα τους ανθρώπους µε τον τρόπο του 

Βουδισµού σήµερα. Αυτή την φορά χρησιµοποιώ τον θεµελιώδη Νόµο του Μεγάλου Νόµου για να 

κάνω µεγαλύτερα πράγµατα, έτσι ο Νόµος που διδάσκω έχει απέραντες εσωτερικές έννοιες. 

Εφόσον το πράγµα που θέλω να κάνω είναι πολύ µεγάλο, υπάρχουν πολλοί Φο, Θεοί, και Τάο που 

µε βοηθούν να το κάνω αυτό. Αυτό είναι επειδή αυτός ο Νόµος δεν εξηγεί µόνο τις αρχές µιας 

εξάσκησης στο Βουδισµό· εξηγεί τις αρχές του σύµπαντος.  

 

Ολόκληρο το σύµπαν αποτελείται από τα υλικά στοιχεία Τζεν-Σαν-Ρεν. Στη µέση των πολύ 

υψηλών βασιλείων, είναι το Τζεν-Σαν-Ρεν. Μέσα στο Τζεν Σαν Ρεν [κάποιος] µπορεί να δώσει ζωή 

στην καλοσύνη, να δώσει ζωή στην οµορφιά, να δώσει ζωή στη συµπόνια, και µπορεί να δώσει ζωή 

και στα θετικά και αρνητικά στοιχεία. Τότε όσο για το Ρεν, µπορεί να δώσει ζωή στην ικανότητα 

και την ανικανότητα να υποµείνει, έτσι καθώς ο Νόµος πηγαίνει προς τα κάτω οι αλήθειες του 

Νόµου γίνονται πιο απέραντες και περίπλοκες. Το γιν και το γιανγκ και η αµοιβαία παραγωγή και η 

αµοιβαία παρεµπόδιση όλα προέρχονται από το Τζεν- Σαν-Ρεν. Σε κάθε επίπεδο και βασίλειο, 

καθώς πηγαίνει όλο και πιο κάτω µέχρι αυτήν την κατάσταση των ανθρώπων, γίνεται εξαιρετικά 

περίπλοκος. Η ανθρωπότητα έχει καλό και κακό, σωστό και λάθος, και συναισθηµατισµούς. 

Επιπλέον, οι ανθρώπινες αρχές είναι επίσης αναστραµµένες [από τις αρχές του σύµπαντος]. 

Μεταξύ των ανθρώπινων αρχών προκύπτουν [οι αρχές] ο βασιλιάς κυβερνά τη χώρα, οι στρατιώτες 

κυριεύουν τον κόσµο, και οι δυνατοί που γίνονται ήρωες. Αφότου η ανθρωπότητα προέκυψε να 

έχει έναν ηµιθεϊκό πολιτισµό, προέκυψαν ακόµη και πιο περίπλοκες πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

συµπεριλαµβάνοντας πράγµατα που η ανθρώπινη κοινωνία υποστηρίζει, όπως την καλοσύνη, την 

ευθύτητα, την ευπρέπεια, τη σοφία, την εµπιστοσύνη, και άλλα τέτοια πράγµατα. Λόγω της 

ανθρωπότητας που στερείται από ορθές αλήθειες του Νόµου, οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποιος 

είναι ο αληθινός Νόµος του σύµπαντος και δεν µπορούν να διαφοροποιήσουν αυτό που είναι 
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αληθινά καλό από αυτό που είναι κακό, ή να καταλάβουν το σωστό από το λάθος. Οι άνθρωποι 

διαµορφώνονται στη µέση της φύσης του Φο και της δαιµονικής φύσης. Όταν οι άνθρωποι είναι σε 

ασταθείς διαθέσεις, έχουν κακές σκέψεις, ή γίνονται βίαιοι, οδηγούνται από τη δαιµονική φύση. 

Όταν οι άνθρωποι είναι σε µια πολύ λογική κατάσταση και κάνουν πράγµατα µε µια πολύ ευγενική 

και καλοσυνάτη κατάσταση του νου, οδηγούνται από τη φύση του Φο τους.  

 

Το Φάλουν Ντάφα περιέχει αλήθειες και εκδηλώσεις της υλικής ζωής σε όλα τα επίπεδα. Περιέχει 

τα πάντα και δεν αφήνει έξω τίποτα, όλα είναι µέσα σε αυτόν τον Νόµο. Ο Μεγάλος Νόµος 

ξεπερνά τα όρια της Βουδιστικής σχολής. Καλύπτει όλες τις αλήθειες των Φο, των Τάο, και των 

Θεών, και περιλαµβάνει επίσης αλήθειες που ξεπερνούν εκείνες τις αλήθειες. Όλοι είναι µέσα σε 

αυτόν. Το σύµπαν υπάρχει λόγω αυτού. Παρέχει κανόνες για τα πάντα στο σύµπαν, και έχει 

δηµιουργήσει τα µυριάδες ζωντανά όντα σε κάθε επίπεδο. Καθώς ο Μεγάλος Νόµος διαδίδεται 

ευρέως, πολλοί Θεοί, Φο, και Τάο σε διαφορετικά επίπεδα µε βοηθούν καθώς κάνω πράγµατα. 

Προς το παρόν, µεταξύ των µυριάδων ζωντανών όντων που λαµβάνουν τον Νόµο, οι άνθρωποι 

µέσα στις θρησκείες έχουν τον δυσκολότερο χρόνο να Τον λάβουν, επειδή έχουν στις καρδιές τους 

Θεούς  που τους πιστεύουν, τους Φο τους, και τους Τάο τους. ∆εν πιστεύουν ότι υπάρχουν άλλοι 

Θεοί, άλλοι Φο, και υψηλότεροι Θεοί. Κατά συνέπεια αυτοί οι άνθρωποι δεν ακούν ή δεν 

κοιτάζουν τον Μεγάλο Νόµο. Αυτό είναι το στοιχείο που τους εµποδίζει από το να λάβουν τον 

Νόµο. Αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι κακοί, αλλά µάλλον, είναι απλά ότι σε αυτά που πιστεύουν είναι 

οι αληθινοί, ορθοί Θεοί του παρελθόντος, και αυτό το κάνει δύσκολο για αυτούς να λάβουν τον 

Νόµο και γίνεται εµπόδιο. ∆εν γνωρίζουν ότι καθώς οι θρησκείες φθάνουν στο σηµείο του να µην 

µπορούν να σώσουν ανθρώπους, οι Θεοί οι ίδιοι λαµβάνουν αυτόν τον Νόµο.  

 

Ξέρετε, ο Σακιαµούνι είπε, "Στην Τελική Περίοδο του Νόµου, ο Νόµος µου δεν θα είναι ικανός να 

σώσει τους ανθρώπους." Φαίνεται ότι κανένας δεν έχει δώσει προσοχή σε αυτά τα λόγια, αλλά 

πραγµατικά τώρα είναι καλά µέσα στην Τελική Περίοδο του Νόµου, και απλά δεν υπάρχει κανένας 

Νόµος. Οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν µπορούν αληθινά να καταλάβουν την πραγµατική έννοια του 

Νόµου που οι Θεοί και οι Φο δίδαξαν στις θρησκείες στο παρελθόν, ούτε µπορούν οι µοναχοί ή οι 

µοναχές να καταλάβουν τώρα την αρχική έννοια των γραφών. Επιπλέον, πολλά βιβλία που έχουν 

γραφτεί από πολλούς µοναχούς κατά τη διάρκεια της ιστορίας έχουν διαβαστεί ως ιερές γραφές. 

[Εκείνοι] οι Νόµοι είναι σε χάος τώρα, και οι άνθρωποι του κόσµου δεν ξέρουν πλέον πώς να 

καλλιεργηθούν. Έχω ρωτήσει Χριστιανούς γιατί ο Ιησούς δίδαξε ότι όταν σας χτυπήσει κάποιος 

στο αριστερό µάγουλο πρέπει να προσφέρετε το δεξί µάγουλό σε αυτόν να το χτυπήσει. ∆εν 

µπορούσαν να το εξηγήσουν καθαρά. Αυτό δείχνει ότι σήµερα είναι δύσκολο για τους ανθρώπους 

να καταλάβουν την πραγµατική εσωτερική έννοια των λόγων των Θεών. Οι άνθρωποι ερµηνεύουν 

τους Θεούς και τα λόγια τους, και το τι είπαν τα Μεγάλα Φωτισµένα όντα στο παρελθόν, 

χρησιµοποιώντας έννοιες των σύγχρονων ανθρώπων και τους τρόπους σκέψης. Απλά δεν µπορούν 

να καταλάβουν τον Νόµο τώρα. Πραγµατικά, η εσωτερική έννοια του τι είπε ο Ιησούς είναι πολύ 

απλή: όταν ένα άλλο άτοµο σας χτυπά σας δίνει αρετή, όταν υποφέρετε, το δικό σας κάρµα θα 

εξαλειφθεί. Όταν µπορείτε ήρεµα να προσφέρετε το άλλο µάγουλό σας στο άλλο άτοµο να το 

χτυπήσει, θα έχετε φθάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο του νου. Η θρησκευτική πίστη είναι 

πραγµατικά καλλιέργεια. Ουσιαστικά, η καλλιέργεια εξαρτάται από εσάς τους ίδιους και το γκονγκ 

εξαρτάται από τον ∆άσκαλο. Εφ' όσον τα πάτε καλά στην ανθρώπινη πλευρά, ο Ιησούς, οι Θεοί, ή 

οι Φο θα σας βοηθήσουν να εξελίξετε γκονγκ. Έτσι βοηθούν τα όντα που σώζουν. Λόγω 

πολιτιστικών, γλωσσικών, γραπτών, και άλλων περιορισµών του χρόνου, ο Ιησούς δίδαξε µόνο τις 

αρχές στην επιφάνεια και όχι την ουσία τους.  

 

Στη µετάδοση του Νόµου σήµερα έχω διδάξει περιληπτικά τις αρχές του Νόµου του σύµπαντος. 

Και όµως, είναι ακόµα δύσκολο για τους ανθρώπους στην Τελική Περίοδο του Νόµου να λάβουν 

τον Νόµο. Αυτή τη φορά, στη µετάδοση αυτού του Νόµου, επέλεξα τη στιγµή στην οποία θα ήταν 

ευκολότερο για τα έµβια όντα να λάβουν τον Νόµο για να αρχίσω να τον µεταδίδω. Επέλεξα την 
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περίοδο στην οποία όλες οι θρησκείες είχαν φθάσει στα τελικά τους στάδια και όταν η 

ανθρωπότητα ήταν στο χειρότερό της για να αρχίσω τη µετάδοσή του. Οι άνθρωποι αυτής της 

περιόδου δεν έχουν ανθρώπινους κανόνες στις καρδιές τους, και πολύ λίγοι άνθρωποι πιστεύουν 

ειλικρινά στους Θεούς. Επέλεξα αυτήν την περίοδο να µεταδώσω τον Νόµο. Μόλις τώρα είπα ότι 

στη µετάδοση του Νόµου είµαι υπεύθυνος στους ανθρώπους, είµαι υπεύθυνος στην κοινωνία, και 

πραγµατικά είµαι υπεύθυνος στους Θεούς επίσης. ∆εν έχω ανακατευτεί µε οποιαδήποτε θρησκεία 

επειδή οι θρησκείες αυτής της περιόδου δεν αναγνωρίζονται πλέον από τους Θεούς τους. Αυτό 

είναι επειδή η κοινωνία έχει έρθει σε αυτό το σηµείο, οι ανθρώπινες καρδιές όλες έχουν γίνει 

κακές. Όµως ακόµα γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ακόµα τη φύση του Φο και 

ρίζες της Καλοσύνης, απλά έχουν γλιστρήσει κάτω µαζί µε το χειµαρρώδες ρεύµα της ανθρώπινης 

διαφθοράς. Έτσι οι άνθρωποι αυτής της περιόδου µπορούν ακόµα να σωθούν. Εκτός αυτού, ο 

Νόµος είναι απέραντος, και η δυνατότητά του να σώσει τους ανθρώπους είναι απέραντη.  

 

Αυτός ο Νόµος δεν µεταδίδεται στην ανθρώπινη κοινωνία για αναστάτωση µερικών ηµερών. 

Καθώς [εµείς] σώζουµε ανθρώπους [εµείς] καθιερώνουµε το µέλλον. Αυτός ο Νόµος, επειδή είναι 

απέραντος, περιέχει απέραντες εσωτερικές έννοιες, και τα πράγµατα που παράγονται από την 

εξάσκηση των ασκήσεων κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας ενός ατόµου είναι εξαιρετικά πλούσια. 

Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές ικανότητες, σε κάθε επίπεδο υπάρχουν πάνω από δέκα χιλιάδες από 

αυτές. Αυτό είναι επειδή ο Μεγάλος Νόµος δεν περιορίζεται µόνο στη Βουδιστική Σχολή. Έχει 

συλλέξει όλες τις ικανότητες, και είναι ο Νόµος του σύµπαντος. Έτσι µε κάτι τόσο µεγάλο, 

σκεφτείτε το, όταν κάποιος έχει καλλιεργηθεί µέχρι το τέλος και µέχρι το σηµείο της 

Ολοκλήρωσης, πόσα πράγµατα θα έχει καλλιεργήσει κάποιος στη διαδικασία; Όταν ένα άτοµο 

µπορεί να φθάσει στην Ολοκλήρωση στην καλλιέργειά του, το επίπεδό του θα είναι υψηλό, η 

δύναµη του θα είναι µεγάλη, και η ισχύς του Νόµου του θα είναι επίσης πολύ µεγάλη.  

 

Μόλις τώρα µίλησα για έναν όρο: "αµοιβαία παραγωγή και αµοιβαία παρεµπόδιση." Τί είναι η 

αµοιβαία παραγωγή και η αµοιβαία παρεµπόδιση; Θα σας εξηγήσω αυτήν την αρχή. Γιατί οι Θεοί 

δεν καθαρίζουν τους κακούς ανθρώπους στην ανθρώπινη κοινωνία, τους δαίµονες στα ουράνια και 

τα φαντάσµατα στον υπόκοσµο; Αυτό δεν λειτουργεί. Γιατί δεν λειτουργεί; Ανεξάρτητα από ποιο 

επίπεδο είναι µια ζωή, εάν δεν έχει όντα που παίζουν αρνητικούς ρόλους [στην ύπαρξή του], εάν η 

επιτυχία έρθει σε αυτή την ζωή χωρίς να έχει καταβάλλει προσπάθεια, εάν δεν έχει περάσει από 

δυσκολίες, και εάν µια χαµηλού επιπέδου ζωή δεν έπρεπε να περάσει από τις σκληρές και επιµελείς 

προσπάθειες για να κερδίσει αυτό που θέλει, τότε αυτές οι ζωές δεν θα ξέρουν να εκτιµούν αυτό 

που έχουν λάβει, και δεν θα έχουν το συναίσθηµα που προέρχεται από τα κοπιαστικά κερδισµένα 

κέρδη· ακόµα λιγότερο θα γνωρίζουν τι είναι η επιτυχία και τι η αποτυχία. ∆εν θα έχουν τη χαρά 

της ικανοποίησης, δεν θα ξέρουν τι είναι τα βάσανα, και ούτε θα ξέρουν τι είναι η ευτυχία. 

Ακριβώς επειδή το σύµπαν έχει θετικά και αρνητικά όντα σε υψηλά επίπεδα, και Καλοσύνη και 

κακία σε χαµηλότερα επίπεδα, και δαίµονες και Φο, Θεούς και ξωτικά και καλούς ανθρώπους και 

κακούς ανθρώπους σε ακόµα χαµηλότερα επίπεδα, οι ζωές στον σύµπαν έχουν ζωτικότητα, και 

µόνο µέσω των προκλήσεων µπορούν τα όντα να έχουν ενδιαφέρουσες ζωές.  

 

Μόλις τώρα µίλησα για τις διαστάσεις, έτσι θα µιλήσω λίγο για τις διαστάσεις στο σύµπαν και για 

τις επιφανειακές υλικές µορφές των όντων. Σε ένα πολύ, πολύ υψηλό επίπεδο στο σύµπαν δεν 

υπάρχουν πλέον οποιαδήποτε απτά όντα, όµως η ύλη που είναι άµορφη και που γεµίζει το σύµπαν 

στον ακραίο µικρόκοσµο, είναι επίσης µια ζωντανή, ευφυής ζωή. Υπάρχουν επίσης µερικά που 

είναι ακόµα πιο µικροκοσµικά από αυτό. Όσο πιο κοντά στην επιφάνεια, τόσο µεγαλύτερη η 

κοκκοποίηση των µορίων στο σύµπαν. Η σηµερινή ανθρώπινη επιστήµη γνωρίζει τώρα για µερικά 

σωµατίδια, όπως τα µόρια, τα άτοµα, τα νετρόνια, τα ηλεκτρόνια, τα κουάρκς, και τα νετρίνο, αλλά 

είναι τροµερά µακριά από το τέλος των υλικών σωµατιδίων - την αρχική ύλη. Όλη η ύλη σε αυτό 

το διαστατικό επίπεδο της ανθρωπότητας αποτελείται από µοριακά σωµατίδια. Ο αέρας, αυτό το 

γραφείο µου εδώ, το τραπεζοµάντιλο, ο σίδηρος, το χώµα, ο βράχος, το νερό - κάθε είδος 
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πράγµατος διαµορφώνεται από µόρια, αυτό το επίπεδο σωµατιδίων. Συχνά µιλώ για αυτήν την 

αρχή: Λέω ότι ο νους των ανθρώπων ελέγχεται από τους Θεούς, και τα µυαλά των επιστηµόνων 

περιορίζονται από τους Θεούς. Οι άνθρωποι δεν µπορούν να σκεφτούν για το πώς να ξεπεράσουν 

αυτό το διαστατικό επίπεδο. Είτε πρόκειται για µόρια είτε για άτοµα, εστιάζουν µόνο στη µελέτη 

των αποµονωµένων µορφών των σωµατιδίων, ένα µόνο σωµατίδιο, ή τη µορφή ύπαρξης µερικών 

σωµατιδίων. ∆εν έχουν κανέναν τρόπο να εξετάσουν ολόκληρο το επίπεδο των µοριακών και 

ατοµικών σωµατιδίων. Φυσικά, αυτό το είδος της τεχνολογικής µεθόδου δεν υπάρχει ακριβώς 

τώρα. Όταν οι άνθρωποι µπορέσουν αληθινά να δουν αυτό το επίπεδο, οι άνθρωποι θα έχουν 

ανακαλύψει άλλες διαστάσεις. Είναι ακριβώς τόσο απλό. Εκείνες οι διαστάσεις είναι πολύ ευρείες 

και θαυµάσιες. Κάποιος δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει τις ιδέες και τους τρόπους σκέψης των 

καθηµερινών ανθρώπων για να κατανοήσει τους χωροχρόνους και τις έννοιες του µεγέθους τους, οι 

άνθρωποι πρέπει να βγουν από αυτήν την κατάσταση σκέψης για να τα καταλάβουν. Πολλές 

διαστάσεις που διαµορφώνονται από τα µικροκοσµικά σωµατίδια είναι ακόµα πιο ευρείες από 

αυτήν την διάσταση τη δική µας.  

 

Τα σωµατίδια έχουν ενέργεια. Κατά συνέπεια από αυτή την άποψη, στο τι ισοδυναµεί είναι ότι το 

παλαιό σύµπαν αποτελείται από ενέργεια. Η ανθρωπότητα έχει έρθει να καταλάβει ότι τα άτοµα 

έχουν ραδιενέργεια, ότι οι ατοµικοί πυρήνες έχουν ραδιενέργεια, και ότι τα νετρόνια έχουν 

ραδιενέργεια. Αλλά γνωρίζατε, [πηγαίνοντας κάτω προς] τα κουάρκς και τα νετρίνο, όσο πιο 

µικροκοσµική η ύλη, τόσο µεγαλύτερη η ενέργειά της και τόσο ισχυρότερη η ραδιενέργειά της; Οι  

άνθρωποι, ακόµα δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτή η επιφανειακή ύλη που αποτελείται από 

µόρια έχει επίσης ραδιενέργεια. Είναι απλά ότι το σώµα αποτελείται επίσης από µόρια και ότι τα 

πάντα στον υλικό κόσµο αποτελούνται από µόρια, και οι άνθρωποι δεν µπορούν να αισθανθούν και 

να νιώσουν την ενέργεια και τη ραδιενέργεια των µορίων. Οι ερευνητικές µέθοδοι του ανθρώπινου 

Κόσµου, τα εργαλεία εργαστηριακής εξέτασης, και τα όργανα εξέτασης είναι τα ίδια όλα 

επιφανειακά αντικείµενα που διαµορφώνονται από µόρια. Οι συσκευές που χρησιµοποιεί η 

ανθρωπότητα για να µετρήσει την ενέργεια αποτελούνται από µόρια. Πώς µπορείτε να ανιχνεύσετε 

µέσω των εξετάσεων ότι τα µόρια έχουν ενέργεια; Εποµένως, οι άνθρωποι δεν µπορούν να 

ανιχνεύσουν την ενέργεια των µορίων µέσω της εξέτασης. Στο σύµπαν, τα µόρια δεν είναι µε 

κανένα τρόπο το τελικό επίπεδο σωµατιδίων, και έχουν επίσης ενέργεια όταν τα όντα των 

σωµατιδίων ένα επίπεδο µεγαλύτερο από τα µόρια τα εξετάζουν µε τον ίδιο τρόπο που οι άνθρωποι 

εξετάζουν τα άτοµα. Στην καλλιέργεια, µερικοί καλλιεργητές όχι µόνο αυξάνουν γκονγκ προς τα 

πάνω αλλά και προς τα κάτω. Εάν κάποιος εξετάσει τους ανθρώπους από την προοπτική εκείνου 

του επιπέδου, φαίνεται µοναδικά εξωτικό. ∆ηλαδή, τα [σωµατίδια µέσα στο] επίπεδο των µορίων 

δεν είναι τα πιο µακρινά και µεγαλύτερα σωµατίδια. 

 

Ξέρουµε ότι τα άτοµα περιέχουν ατοµικούς πυρήνες και ηλεκτρόνια. Η µορφή των ηλεκτρονίων 

που περιστρέφονται γύρω από τους ατοµικούς πυρήνες δεν µοιάζει µε τη µορφή αυτής της Γης και 

των διάφορων πλανητών που περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο; Όσο µικρό και αν είναι, και ενώ 

ακόµα το σωµατίδιο είναι µικροκοσµικό, η επιφάνεια του επιπέδου του µπορεί να είναι ακόµα 

µεγαλύτερη [από αυτήν εδώ], δηλαδή, ο συνολικός όγκος είναι πολύ µεγάλος. Όταν βλέπετε ένα 

άτοµο, παραδείγµατος χάριν, εάν κάποιος εξετάσει µόνο ένα µοριακό σωµατίδιο του ατόµου, δεν 

θα είναι σε θέση να δει το άτοµο, µόνο µε την εξέταση της επιφάνειας, που διαµορφώνεται από όλα 

τα µόρια αυτού του επιπέδου που αποτελούν το άτοµο, είµαστε ικανοί να δούµε το άτοµο. Εάν 

µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε ένα υψηλής ευκρίνειας, ευγωνειακό µικροσκόπιο υψηλής 

µεγένθυσης για να µεγεθύνετε ένα άτοµο στο µέγεθος της Γης και µετά βλέπατε πόσοι οργανισµοί 

υπήρχαν σε αυτό - φυσικά, οι άνθρωποι δεν µπορούν να κάνουν αυτό τώρα - όταν το βλέπατε θα 

ανακαλύπτατε ότι είναι µια άλλη σκηνή, και για τις ζωές εκεί είναι ένας απέραντος ουρανός και γη. 

 

 Μόλις τώρα είπα ότι τα µόρια δεν είναι τα µεγαλύτερα σωµατίδια στο επιφανειακό επίπεδο. Τότε 

ποιο είναι το µεγαλύτερο στρώµα των σωµατιδίων; Οι άνθρωποι δεν θα γνωρίσουν ποτέ το 
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µεγαλύτερο στρώµα σωµατιδίων. Αλλά µε τα µάτια τους, οι άνθρωποι µπορούν να δουν τα 

σωµατίδια ένα στρώµα µεγαλύτερα από τα µόρια, αν και δεν τολµούν να σκεφτούν για αυτά. Αυτοί 

οι πλανήτες στο διάστηµα, αυτοί οι πλανήτες στο σύµπαν, δεν είναι ένα στρώµα σωµατιδίων; 

Εφόσον οι έννοιές σας περιορίζονται στα όρια της σηµερινής επιστήµης, µπορείτε µόνο να δείτε ότι 

οι πλανήτες είναι διεσπαρµένοι σε όλο το ουράνιο σώµα, όµως έχουν εσωτερικές συνδέσεις µεταξύ 

τους. Από τον µακρόκοσµο, όπως εάν το ανθρώπινο σώµα επρόκειτο να γίνει πολύ µεγαλύτερο από 

έναν πλανήτη, και όταν ο όγκος σας, το σώµα σας, η σκέψη σας, και η αντίληψή σας το υπερβαίνει 

πολύ - όπως όταν ένα άτοµο βλέπει ένα µόριο - όταν κοιτάζατε, αυτοί οι πλανήτες δεν θα ήταν 

αρκετά παρόµοιοι µε τη δοµή των µικροκοσµικών σωµατιδίων; Οι άνθρωποι δεν έχουν τόσο πολλή 

σοφία και φαντασία. Θα έλεγα ότι οι Φο είναι πραγµατικά οι σπουδαιότεροι επιστήµονες. Η 

επιστήµη της ανθρωπότητας έχει σφραγίσει την ανθρωπότητα. Η εµπειρική επιστήµη της 

ανθρωπότητας έχει δηµιουργήσει πολλές παλαιές λανθασµένες έννοιες, και [οι άνθρωποι] 

περιορίζονται από αυτό. Εάν το ξεπεράσετε, τότε λένε ότι δεν είστε επιστηµονικοί. Οι άνθρωποι 

χρησιµοποιούν αυτό το είδος της αποκαλούµενης επιστήµης για να σφραγιστούν όλο και πιο 

σφιχτά, και είναι όλο και λιγότερο ικανοί να καταλάβουν την αλήθεια του σύµπαντος. Η σύγχρονη 

εµπειρική επιστήµη λέει ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη προέρχεται από την εξέλιξη. Πραγµατικά, αυτό 

που η θεωρία της εξέλιξης προτείνει απλά δεν υπάρχει· οι άνθρωποι δεν είναι στο ελάχιστο 

διαµορφωµένοι µέσω της εξέλιξης. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, η ανθρωπότητα πέρασε από 

πολλαπλάσιους πολιτισµούς, και κάθε περίοδος πολιτισµού είχε διαφορετικά περιεχόµενα. Μόλις 

έθιξα αυτό το θέµα ήθελα να ξέρετε περισσότερα, εφόσον τα επίπεδα µόρφωσης σας είναι σχετικά 

υψηλά και η ικανότητα κατανόησής σας είναι σχετικά δυνατή (Χειροκρότηµα), έτσι θα µιλήσω για 

αυτό λίγο περισσότερο.  

 

Το σύµπαν δεν ήταν στο ελάχιστο διαµορφωµένο µέσω της Μεγάλης Έκρηξης όπως λέγεται από 

τους σηµερινούς επιστήµονες. Οι άνθρωποι δεν εξελίσσονται καθόλου από την οικογένεια των 

πιθήκων. Στο παρελθόν όταν ο ∆αρβίνος δηµοσίευσε τη θεωρία της εξέλιξης, η θεωρία του ήταν 

γεµάτη κενά. Ο ίδιος ήταν δειλός, νευρικός, και αβέβαιος όταν την παρουσίασε. Η µεγαλύτερη 

αδυναµία στη θεωρία είναι ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου όπου οι πίθηκοι εξελίσσονταν σε 

ανθρώπους, µια αρκετά µακρά ιστορική διαδικασία δεν υπάρχει. Ακόµα και σήµερα, κανένα 

υπόλειµµα από αυτήν την περίοδο δεν έχει βρεθεί· µέχρι σήµερα κανένας δεν έχει βρει τίποτα. 

Όµως οι άνθρωποι έχουν δεχτεί [τη θεωρία] και πιστεύουν σε αυτή σαν να είναι αλήθεια. Η 

σηµερινή εµπειρική επιστήµη είναι µια παραίσθηση. Η ανθρωπότητα ακολουθεί λανθασµένη 

κατεύθυνση, και οι άνθρωποι δεν µπορούν να δουν τις αλήθειες του σύµπαντος, ούτε τολµούν να 

αναγνωρίσουν την ύπαρξη των άλλων διαστάσεων. Όµως τα διάφορα φαινόµενα από άλλες 

διαστάσεις, που δεν µπορούν να εξηγηθούν καθαρά, µπορούν να εκδηλωθούν σε αυτήν την 

διάσταση της ανθρωπότητας. Αλλά οι άνθρωποι δεν τολµούν να τα δεχτούν ή να τα αναγνωρίσουν, 

πιστεύοντας ότι δεν θα ήταν επιστηµονικά. Εάν κάποιος χρησιµοποιεί σύγχρονες επιστηµονικές 

µεθόδους για να καταλάβει αυτά που κάποιος δεν καταλαβαίνει, τότε δεν θα είναι επιστηµονικό; 

Εφόσον η επιστήµη έχει θέσει πολλούς ορισµούς για την επιστήµη, οι άνθρωποι δεν τολµούν να 

τους υπερβούν όταν προσπαθούν να κατανοήσουν τα πράγµατα.  

 

Όταν δίδασκα για το σύµπαν ανέφερα για την έννοια του µικρού σύµπαντος. Οι άνθρωποι όχι µόνο 

δεν τολµούν να φανταστούν πόσο µεγάλο είναι αυτό το µικρό σύµπαν - φυσικά, η ανθρώπινη 

σκέψη προσπαθεί πάντα να εξετάσει πόσο µεγάλο είναι το σύµπαν - η σύγχρονη επιστήµη ακόµα 

δεν έχει αυτήν την έννοια του µικρού σύµπαντος για το οποίο µιλώ. Η επιστήµη υποστηρίζει ότι 

αυτό το σύµπαν είναι το σύµπαν που τα µάτια µπορούν να δουν. Αλλά πόσο µεγάλο είναι αυτό το 

σύµπαν για το οποίο µιλώ; ∆εν µπορεί να περιγραφεί χρησιµοποιώντας ανθρώπινους αριθµούς ή 

γλώσσα, αλλά µπορεί κάποιος να περιγράψει την κατά προσέγγιση δοµή του - ξέρετε, πόσοι 

γαλαξίες σαν τον Γαλακτώδη ∆ρόµο υπάρχουν σε ένα µικρό σύµπαν; Μεταξύ αυτών που κάθονται 

εδώ, µπορεί να υπάρχουν µερικοί άνθρωποι µε αυτό το είδος ειδίκευσης που το έχουν µάθει αυτό 

από τα βιβλία, αλλά αυτό που λέω είναι διαφορετικό. Υπάρχουν περισσότεροι από 2,7 
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δισεκατοµµύρια γαλαξίες σε αυτό το παρόν µικρό σύµπαν, λιγότερο από 3 δισεκατοµµύρια. Αυτό 

προσεγγίζεται µε τη µέθοδο χρήσης των ανθρώπινων µατιών που βλέπουν αντικείµενα, και 

περιγράφει το είδος µορφής δοµών ουράνιων σωµάτων που οι άνθρωποι µπορούν να καταλάβουν. 

Στο σύµπαν του µέλλοντος αυτός ο αριθµός θα αλλάξει. Ο Σακιαµούνι κάποτε είπε κάτι, δηλαδή, 

ότι οι Ταθαγκάτα Φο είναι τόσοι πολλοί όσο οι κόκκοι της άµµου στον ποταµό του Γάγγη. Ο 

Σακιαµούνι ήταν ένας Ταθαγκάτα Φο, είπε ότι οι Ταθαγκάτα Φο ήταν σε αριθµό όπως οι κόκκοι 

της άµµου στον ποταµό του Γάγγη. Αυτό ειπώθηκε χρησιµοποιώντας τα µάτια ενός Φο για να δει 

αντικείµενα. Πραγµατικά, εάν εξετάζετε χωρίς εµπόδια τα ουράνια σώµατα στο µικρό σύµπαν, θα 

είναι πολυάριθµα όσο οι κόκκοι της άµµου, και πυκνά όσο τα µόρια. Το όριο αυτού του µικρού 

σύµπαντος έχει ένα εξωτερικό κέλυφος, έτσι λοιπόν είναι αυτό το µικρό σύµπαν το µεγαλύτερο 

όριο σε αυτό το σύµπαν; Φυσικά όχι. Εάν κοιτάξετε αυτό το µικρό σύµπαν από την προοπτική µιας 

µεγαλύτερης, απέραντης διάστασης, δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά ένα σωµατίδιο µιας 

τεράστιας διάστασης.  

 

 Τότε τι υπάρχει έξω από το σύµπαν; Περνώντας από ένα πολύ µακρύ ταξίδι χωροχρόνου και 

κοιτώντας από ένα απόµακρο µέρος, κάποιος θα δει µία κουκίδα φωτός. Όσο πλησιάζει, κάποιος θα 

διαπιστώσει ότι αυτή η κουκίδα φωτός γίνεται µεγαλύτερη και µεγαλύτερη και µεγαλύτερη. Σε 

αυτό το σηµείο κάποιος θα ανακαλύψει ότι είναι επίσης ένα σύµπαν, ένα κατά προσέγγιση στο 

µέγεθος αυτού του σύµπαντός µας. Τότε πόσα τέτοια σύµπαντα υπάρχουν; Ακόµα 

χρησιµοποιώντας τον τρόπο που οι άνθρωποι εξετάζουν τα αντικείµενα, φαίνεται κατά προσέγγιση 

να είναι τρεις χιλιάδες τέτοια σύµπαντα. Αυτοί είναι όλα εννοιολογικοί αριθµοί βασισµένοι στις 

ανθρώπινες κατανοήσεις και στις κατανοήσεις τους προς έναν τύπο υλικού στοιχείου. Η δοµή του 

σύµπαντος είναι εξαιρετικά σύνθετη. Έξω από αυτό είναι ένα άλλο στρώµα εξωτερικού κελύφους, 

αυτό διαµορφώνει ένα δεύτερου επιπέδου σύµπαν. Τότε σε ένα ακόµα µεγαλύτερο όριο που 

υπερβαίνει αυτό το δεύτερου επιπέδου σύµπαν, υπάρχουν άλλα τρεις χιλιάδες σύµπαντα του ίδιου 

µεγέθους που διαµορφώνουν ένα τρίτου επιπέδου σύµπαν. Αυτό δεν είναι απλά στρώµατα των 

διαστάσεων. [Όσον αφορά] τα εννέα επίπεδα ουρανίων για τα οποία µιλούν οι θρησκείες στην 

καθηµερινή κοινωνία, εάν χρησιµοποιήσω το επίπεδο αυτού του στρώµατος σωµατιδίων για να τα 

δω, αυτά τα εννέα επίπεδα ουρανίων είναι το όριο των εννέα πλανητών του ηλιακού συστήµατος 

που αντιστοιχεί σε µια διάσταση στα Τρία Βασίλεια που αποτελούνται από ένα στρώµα των 

σωµατιδίων. Το ηλιακό σύστηµά µας είναι στη νότια άκρη του όρους Σουµερού. Συχνά λέω ότι η 

ζωή και το σύµπαν θα είναι για πάντα αινίγµατα στην ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι δεν θα ξέρουν 

ποτέ την αλήθεια του σύµπαντος, ούτε θα τους είναι δυνατό να προσδιορίσουν καθαρά τη θέση των 

πιο αρχικών αιτιών που αποτελούν τις ζωές, επειδή οι άνθρωποι δεν θα είναι σε θέση ποτέ να 

αναπτύξουν την επιστήµη και την τεχνολογία τους σε αυτή τη µικροκοσµική κατάσταση. Μερικοί 

άνθρωποι σκέφτονται: εάν συνεχίσει έτσι η επιστήµη της ανθρωπότητας και η τεχνολογία δεν θα 

γίνουν όλο και περισσότερο προηγµένες; Πραγµατικά αυτή δεν είναι η περίπτωση. Ενώ η επιστήµη 

και η τεχνολογία της ανθρωπότητας επηρεάστηκαν άµεσα και ελέγχθηκαν από εξωγήινους 

οργανισµούς, η επιστήµη των ανθρώπων και η τεχνολογία και αυτοί οι εξωγήινοι οργανισµοί έχουν 

συγχρόνως οι ίδιοι έχουν κανονιστεί από τους Θεούς. Η επιστήµη και η τεχνολογία κινούνται 

απλώς σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των Θεών. Η ανθρώπινη κοινωνία λειτουργεί απλά σύµφωνα µε 

τις αλλαγές στα ουράνια φαινόµενα. Η ιστορία του παρελθόντος επαναλαµβάνεται συνεχώς, και η 

σηµερινή ιστορία είναι µία επανάληψη και µία αναθεώρηση µιας προηγούµενης ιστορίας.  

 

Αυτά τα πράγµατα που µόλις είπα τώρα ήταν για να επεκτείνουν τη σκέψη σας λίγο· αυτό θα είναι 

ωφέλιµο στην καλλιέργειά σας. Το σύµπαν δεν είναι όπως το καταλαβαίνει η ανθρωπότητα. Έτσι 

πόσο µεγάλο είναι τελικά αυτό το σύµπαν; Σας έχω πει για την έννοια του σύµπαντος. Ακόµα κι αν 

εκατοντάδες εκατοµµύρια περισσότερα επίπεδα προστεθούν σε αυτό, είναι ακόµα µόνο ένα 

σωµατίδιο σκόνης στο τεράστιο ουράνιο σώµα. Με τους ανθρώπους µπορώ να χρησιµοποιήσω 

αρχές και ένα σωρό αριθµούς για να σας το εξηγήσω, αλλά οι άνθρωποι δεν είχαν κανέναν τρόπο 

να το βιώσουν αρχικά, ούτε θα είναι ποτέ σε θέση να το δουν, επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν το 
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είδος της θεϊκής σωµατικής δοµής που έχουν οι Θεοί, και η ικανότητα σκέψης και η σοφία τους δεν 

θα ήταν ικανή καθόλου να το αντέξει. Οι άνθρωποι δεν έχουν αυτό το είδος σκέψης, και δεν µπορεί 

να αντέξει ο ανθρώπινος εγκέφαλος τέτοιες έννοιες τόσες τεράστιες. Αυτό είναι επειδή µόνο όταν 

οι καλλιεργητές φτάσουν σε αυτό το υψηλό επίπεδο, όταν το µυαλό τους, η σκέψη, και τα σώµατα 

όλα γίνουν σώµατα ύλης υψηλής ενέργειας, µπορούν να έχουν τόση πολλή ενέργεια, τόσο πολύ 

όγκο, και τόση πολλή σοφία. Τα ανθρώπινα µυαλά στερούνται έτσι την ικανότητα αισθήσεων που 

υπερβαίνουν κατά πολύ τις υψηλού επιπέδου εκθέσεις της πραγµατικότητας. Η γνώση που οι 

άνθρωποι είναι ικανοί να λάβουν είναι περιορισµένη.  

 

Από µια άλλη προοπτική, εάν οι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν πράγµατα τόσο υψηλά, οι άνθρωποι 

πρέπει να έχουν ένα ηθικό επίπεδο τόσο υψηλό. Οι Θεοί δεν θα επιτρέψουν στους ανθρώπους που 

φέρουν ανθρώπινα συναισθήµατα να επιτύχουν το επίπεδο των Φο. Είναι απολύτως αδύνατο για 

την επιστήµη και την τεχνολογία της ανθρωπότητας να αναπτυχθούν σε σηµείο ύπαρξης τόσο 

υψηλό όσο των Φο. Γιατί; Ξέρετε, οι άνθρωποι έχουν ανθρώπινα συναισθήµατα, καθώς επίσης και 

διάφορες προσκολλήσεις. Οι διάφορες επιθυµίες τους είναι τόσο πολυάριθµες, και έχουν επίσης 

ανταγωνιστικότητα, ζήλια, και πράγµατα αυτού του είδους. Σκεφτείτε το ο καθένας, εάν αυτό [το 

άτοµο] επρόκειτο να πάει αληθινά στο επίπεδο των Φο, δεν θα λέρωνε το βασίλειο των Φο; Ίσως 

όταν ήσαστε εκεί µε τον Φο να ζηλεύατε κάτι και θα ήσαστε σε διαφωνία µε τον Φο. Αυτό 

απολύτως δεν επιτρέπεται. Εάν δεν είχατε εγκαταλείψει την προσκόλληση της λαγνείας, µε το που 

βλέπατε πόσο όµορφη είναι µια Μεγάλη Μποντισάτβα θα είχατε τότε λαγνεία προς τους Θεούς. 

Αυτό απολύτως δεν µπορεί να υπάρχει στα ουράνια. Κατά συνέπεια, η ανθρώπινη επιστήµη και η 

τεχνολογία δεν θα αναπτυχθούν ποτέ στα επίπεδα των Θεών και των Φο. ∆ηλαδή, οι επιστηµονικές 

και τεχνολογικές µέθοδοι της ανθρωπότητας δεν θα επιτραπεί ποτέ να φθάσουν στο επίπεδο των 

Θεών, αυτό είναι σίγουρο. 

 

Μόλις τώρα µίλησα για την αρχή της αµοιβαίας παραγωγής και της αµοιβαίας παρεµπόδισης. Τώρα 

θα το εξηγήσω περισσότερο. Στη µέση ενός πολύ υψηλού επιπέδου, οι ζωές υπάρχουν κατά τρόπο 

πολύ απλό, και οι σκέψεις τους είναι πολύ απλές, καθαρές, και αγνές. Όµως η σοφία τους είναι 

εξαιρετικά µεγάλη. Τότε πιο κάτω, προκύπτει η ύπαρξη µιας ενιαίας ζωής µε δύο φύσεις, και 

ακόµα πιο κάτω µετατρέπεται σε δύο διαφορετικούς τύπους υλικών στοιχείων. Εφόσον το ουράνιο 

σώµα του σύµπαντος είναι πολύ µεγάλο, καθώς πηγαίνει πιο κάτω ένταση προκύπτει βαθµιαία 

µεταξύ των δύο διαφορετικών τύπων ύλης. Πιο κάτω, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των δύο 

διαφορετικών και συγκρουόµενων τύπων ύλης είναι όλο και περισσότερο εµφανή, και οι µορφές 

ύπαρξης των θετικών και αρνητικών ζωών εµφανίζονται. Πιο κάτω, υπάρχουν Φο (βασιλιάδες του 

Νόµου) και δαίµονες (βασιλιάδες δαιµόνων). Συγχρόνως, εµφανίζονται πολλοί διαφορετικοί τύποι 

αντίθετων στοιχείων, όπως το γιν και γιανγκ, το ταϊτζί, και άλλα. Πιο κάτω, προκαλεί την αρχή της 

αµοιβαίας παραγωγής και της αµοιβαίας παρεµπόδισης, και η συγκρουόµενη φύση των δύο τύπων 

της ύλης αυξάνεται όλο και περισσότερο.  

 

Ειδικά όταν φθάνει στην ανθρώπινη κοινωνία, αυτή η αρχή της αµοιβαίας παραγωγής και της 

αµοιβαίας παρεµπόδισης είναι αρκετά εµφανής. Όταν ένα άτοµο θέλει να ολοκληρώσει µια καλή 

πράξη ή µια κακή πράξη, πρέπει να υπερνικήσετε τις αντίστοιχες συγκρούσεις· µόνο τότε µπορείτε 

να ολοκληρώσετε αυτή την πράξη. Ανεξάρτητα από εάν είναι πρόσωπο, µια οργάνωση, µια εταιρία 

στη σύγχρονη κοινωνία, ή µια κυβέρνηση, εάν θέλετε να ολοκληρώσετε κάτι, πρέπει να 

υπερνικήσετε πολλές προκλήσεις προτού µπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτή την πράξη. Μόνο όταν 

κάποιος πηγαίνει µε τη θέληση των Ουρανών η επιτυχία θα προκύψει φυσικά. ∆ιαφορετικά, δεν θα 

είναι πως κάνετε οτιδήποτε αβίαστα και µόλις το αρχίζετε, πετυχαίνετε. Μιλώντας από τις αλήθειες 

αυτού του επιπέδου των ανθρώπων, οι άνθρωποι έχουν αφήσει τεράστια ποσά καρµικών χρεών 

κάνοντας κακά πράγµατα, έτσι µόλις κάνει ένα άτοµο κάτι θα πρέπει να πληρώσει τα χρέη. Εφόσον 

η αρχή της αµοιβαίας παραγωγής και της αµοιβαίας παρεµπόδισης είναι σχεδόν πανταχού 

παρούσες, είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να κάνουν οτιδήποτε. Τότε τι οφέλη έχει; Οι αλήθειες 
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του Νόµου είναι ισορροπηµένες. Μιλώντας από άλλη γωνία, µόνο µετά από την υπερνίκηση των 

αντίστοιχων συγκρούσεων µια ύπαρξη θα αποκτήσει αυτό που θέλει να πάρει, θα αισθανθεί σαν  

[αυτό το πράγµα] να είναι δύσκολο να προκύψει, και µόνο τότε θα το εκτιµήσει, και µόνο τότε θα 

γνωρίσει την ικανοποίηση που έρχεται µετά από την απόκτησή του και τη χαρά και την ευτυχία που 

έρχονται µετά από την επιτυχία. Εάν δεν υπήρχε αυτή η αντιτιθέµενη φύση, τότε σκεφτείτε το: 

µόλις θέλατε να κάνετε κάτι· θα το κάνατε, µόλις το κάνατε, θα το είχατε τελειώσει· µόλις θέλατε 

να κάνετε κάτι, θα το είχατε κάνει. ∆εν θα έπρεπε να προσπαθήσετε για τίποτε, τα πάντα θα ήταν 

χωρίς κόπο, και τίποτα δεν θα αποδεικνυόταν δύσκολο. Θα αισθανόσασταν ότι η ζωή ήταν χωρίς 

νόηµα. Είναι ακριβώς επειδή µπήκατε στον κόπο να αποκτήσετε κάτι που αισθάνεστε ευτυχείς. 

Αυτός είναι ο τρόπος της ανθρώπινης ύπαρξης. Κατά συνέπεια οι άνθρωποι ζουν έντονα. 

 

Ελπίζω ότι µέσω αυτών των πραγµάτων για τα οποία µόλις µίλησα, όλοι σας να µπορείτε να 

διευρύνετε τη σκέψη σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να πασχίζετε προς τα εµπρός στην καλλιέργεια. 

Όταν αρχίζω να µιλώ για αυτά τα πράγµατα, έχω τόσα πολλά πράγµατα να πω. Μερικές φορές 

θέλω να µιλήσω για διαφορετικά πράγµατα όλα ταυτόχρονα. Εφόσον ο χρόνος είναι πολύ 

σύντοµος, θέλω να το κάνω µε αυτόν τον τρόπο: έχετε έρθει εδώ µε πολλές ερωτήσεις, και αφού µε 

δείτε έχετε πολλές ερωτήσεις που θέλετε να ρωτήσετε, έτσι θα κάνω το καλύτερό που µπορώ να 

δώσω χρόνο σε όλους σας και να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Πρέπει να ακούσετε προσεκτικά. 

Αυτό επίσης µετρά ως διδασκαλία του Νόµου, και θα επικεντρωθεί στις συγκεκριµένες 

καταστάσεις. Έτσι τώρα θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Μπορείτε να σταθείτε όρθιοι να 

ρωτήσετε, αλλά µιλήστε δυνατά έτσι ώστε ο καθένας να µπορεί να σας ακούσει. Μπορείτε επίσης 

να µου δώσετε χαρτάκια.  

 

Μπορείτε να σηκώσετε το χέρι σας ενώ κάθεστε και µετά κάντε την ερώτησή σας. Εάν γράφετε 

πάρα πολλά παίρνει πολύ χρόνο για την ανάγνωση, έτσι γράφοντας στα κοµµάτια χαρτιού φτάστε 

στο σηµείο: ποια είναι η πρώτη σας ερώτησή, µετά ποια είναι η δεύτερη σας ερώτησή. Να είστε 

λίγο πιο σύντοµοι.  

 

Ερώτηση: Τι θα συµβεί σε ένα ηλικιωµένο άτοµο εάν δεν επιτύχει την Ολοκλήρωση; 

 

∆άσκαλος: Αυτός ο µαθητής έκανε µία αντιπροσωπευτική ερώτηση. Μεταξύ των ανθρώπων που 

κάθονται εδώ, υπάρχουν περισσότεροι ηλικιωµένοι. Η ερώτηση που έκανε είναι: τι θα συνέβαινε σε 

αυτούς τους ηλικιωµένους που δεν επιτύχουν την Ολοκλήρωση; Η καλλιέργεια είναι ένα πολύ 

σοβαρό θέµα. ∆εν είναι όπως τα πράγµατα τώρα στην Κίνα, όπου ο καθένας περνά από την πίσω 

πόρτα1 για να κάνει πράγµατα. Αυτό δεν λειτουργεί. Τότε τι θα πρέπει να κάνουν; Μόνο όταν 

καλλιεργείστε αληθινά µε σταθερό τρόπο λειτουργεί.  

 

Απαντώντας αυτήν την ερώτηση, θα ήθελα αρχικά να µιλήσω για µια στιγµή για τη σχέση µεταξύ 

της καλλιέργειας και της εργασίας. Η καλλιέργεια δεν επηρεάζει [αρνητικά] την κανονική σας ζωή. 

Είτε διαχειρίζεστε µια εταιρία στην κοινωνία, είτε είστε ανώτερος υπάλληλος στην κυβέρνηση, 

µπορείτε να καλλιεργηθείτε σε οποιαδήποτε εργασία στον ανθρώπινο κόσµο. Στο παρελθόν, ο 

Ιησούς είπε κάτι: είπε ότι ήταν δυσκολότερο για τους πλούσιους ανθρώπους να φθάσουν στο 

Ουράνιο Βασίλειο από ότι είναι για µια καµήλα να περάσει µέσα από το τρύπα µιας βελόνας. Γιατί 

το είπε αυτό; είναι επειδή πολλοί άνθρωποι δεν µπορούν να αφήσουν την προσκόλληση των 

χρηµάτων. Πραγµατικά, θα σας πω ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε για το πόσα χρήµατα έχετε. 

Ακόµα κι αν το σπίτι της οικογένειάς σας είναι χτισµένο µε σωρούς από χρήµατα και ο δρόµος σας 

είναι στρωµένος µε χρυσό, ανεξάρτητα από το πόσο υψηλός αξιωµατούχος είστε, ή ακόµα και εάν 

είστε ο Πρόεδρος ενός έθνους, µπορείτε ακόµα να είστε καλό άτοµο. Μπορείτε να καλλιεργηθείτε 

στο περιβάλλον που βρίσκεστε και µέσα από τις διαµάχες του κοινωνικού σας στρώµατος. 

Σκεφτείτε το, από εµάς που καθόµαστε εδώ, υπάρχουν άνθρωποι από διαφορετικά κοινωνικά 

στρώµατα. Μερικοί άνθρωποι εργάζονται µόνο για να τρώνε. Μερικές συγκρούσεις θα προκύψουν 
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ανάµεσα σε ανθρώπους που έχουν ελάχιστους πόρους διαβίωσης. Ένα άτοµο από αυτό το 

κοινωνικό στρώµα µπορεί να επιµένει να είναι καλό άτοµο µεταξύ των συγκρούσεων και των 

βασάνων και να φθάσει έτσι στα πρότυπα για καλλιέργεια, φτάνοντας στο τέλος την Ολοκλήρωση. 

Εν τω µεταξύ, άτοµα της µεσαίας τάξης έχουν συγκρούσεις εκείνου του κοινωνικού στρώµατος. 

Προσπαθούν να είναι καλοί άνθρωποι στη µέση των συγκρούσεών τους και να βελτιωθούν σε 

ανώτερα επίπεδα. Με αυτόν τον τρόπο αυτοί, επίσης, µπορούν να είναι επιτυχείς στην εξάσκησή 

τους. Έχω διαπιστώσει ότι τώρα οι άνθρωποι σε οποιοδήποτε κοινωνικό στρώµα µπορούν να 

βελτιωθούν σε ανώτερα επίπεδα και να καλλιεργηθούν. Ο Πρόεδρος ενός έθνους παροµοίως έχει 

τις ανησυχίες του δικού του χώρου και διαµάχες συγκεκριµένες για εκείνο το κοινωνικό στρώµα. 

Συγκρούσεις υπάρχουν µεταξύ κρατών και µεταξύ εθνών, όλη η ανθρωπότητα είναι η ίδια. Για τους 

ανθρώπους, η ζωή στον κόσµο είναι οδυνηρή, και έτσι µπορούν να καλλιεργηθούν. Εδώ λέω στους 

µαθητές να κάνουν βήµα πέρα από τα όρια της θρησκείας κατά την κατανόηση της καλλιέργειας 

και να επιφέρουν την αληθινή καλλιέργεια ενός ανθρώπου.  

 

Έτσι για τους ηλικιωµένους, η άσκηση καλλιέργειας είναι ίδια. Η εξάσκησή µου είναι µία που 

καλλιεργεί και τη φύση και τη ζωή ενός ατόµου· ενώ ασκεί καλλιέργεια κάποιο άτοµο, αυτή θα 

παρατείνει τη ζωή του. Έτσι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος; Αλλά η προϋπόθεση είναι ότι οι 

ηλικιωµένοι πρέπει να είναι ακόµα πιο επιµελείς και να χειριστούν την καλλιέργεια µε σοβαρότητα. 

Εάν οι ηλικιωµένοι για κάποιον λόγο δεν µπορέσουν πραγµατικά να επιτύχουν την Ολοκλήρωση, 

εάν στο τέλος των ζωών τους και προτού πλησιάσουν το θάνατο ορκιστούν ότι "την επόµενη φορά 

πρέπει σίγουρα να καλλιεργηθώ," τότε αυτοί θα φέρουν τον Τροχό του Νόµου και τα πράγµατα 

καλλιέργειας µαζί τους εφόσον µετενσαρκωθούν, και θα συνεχίσουν την καλλιέργειά τους από την 

προηγούµενη ζωή. (Χειροκρότηµα) Άλλη [πιθανότητα] είναι, η ανθρώπινη ύπαρξη είναι απλά πάρα 

πολύ οδυνηρή, και έτσι να µην θελήσουν να έρθουν πάλι. Τότε τι πρέπει να γίνει; Όσο πολύ έχουν 

καλλιεργήσει τόσο πολύ είναι που θα λάβουν. Τότε θα αξιολογηθούν για να καθοριστεί το παρόν 

επίπεδο καλλιέργειάς τους. Εάν είναι σε επίπεδο των ουρανίων µέσα στα Τρία Βασίλεια, τότε θα 

πάνε σε εκείνο το επίπεδο των ουρανίων να γίνουν µια ύπαρξη εκείνου του επιπέδου. Εάν µπορείτε 

να βγείτε από τα Τρία Βασίλεια, αλλά απλά δεν έχετε τη Θέση Επίτευξης της Ολοκλήρωσης, τότε 

θα πάτε σε ένα ουράνιο βασίλειο ή παράδεισο να γίνετε αισθανόµενο ον. Εκείνοι οι παράδεισοι δεν 

είναι όπως οι άνθρωποι τους φαντάζονται - να είναι όλοι Φο και Μποντισάτβες, και τίποτα άλλο. 

Μέσα σε αυτούς είναι αµέτρητα αισθανόµενα όντα, και είναι εξαιρετικά ευηµερούντες και 

θαυµάσιοι παράδεισοι. Ουράνιοι κοινοί αστοί κατοικούν σε αυτούς (χειροκρότηµα), αλλά για τους 

ανθρώπους είναι επίσης Θεοί. ∆εν µπορούν να συγκριθούν µε τους ανθρώπους του Κόσµου, είναι 

απλά ότι δεν έχουν καµία Θέση Επίτευξης. Η ερώτησή σας έχει βασικά απαντηθεί. (Χειροκρότηµα)  

 

 

Ερώτηση: Πώς πρέπει να καταλάβουµε την ιδέα ότι οι µαθητές της αληθινής καλλιέργειας δεν 

έχουν προβλήµατα υγείας; 

 

∆άσκαλος: Στην Κίνα, οι άνθρωποι πολλών περιοχών έχουν ένα ρητό, και όταν οι άνθρωποι είχαν 

προβλήµατα υγείας που ήταν δύσκολα να θεραπευτούν, υπήρξαν άλλοι άνθρωποι που τους έλεγαν: 

"Πρέπει να βιαστείτε και να πάτε να µάθετε Φάλουν Γκονγκ. Θα θεραπευτείτε µε το που αρχίσετε 

την εξάσκηση." Γιατί ήταν έτσι; Ήταν επειδή οι ρυθµίσεις που κάνει η καλλιέργεια του Φάλουν 

Γκονγκ στα σώµατα των ανθρώπων είναι πολύ γρήγορες. Ο σκοπός είναι να τους επιτρέψει να 

αρχίσουν αµέσως την καλλιέργεια µόλις έχουν ρυθµιστεί, έτσι δεν είναι συνολικά όπως το 

καταλαβαίνουν οι καθηµερινοί άνθρωποι. Όταν οι άνθρωποι έρχονται να µάθουν την εξάσκηση, θα 

λάβουν τα καλύτερα αποτελέσµατα εάν δεν κρατήσουν καµία σκέψη της θεραπείας των 

προβληµάτων υγείας τους. Αυτό είναι επειδή η καλλιέργεια απαιτεί οι άνθρωποι να µην έχουν 

προσκολλήσεις, έτσι θα θεραπευτούν χωρίς οποιεσδήποτε επιδιώξεις. Μόλις ένα άτοµο έχει µια 

επιδίωξη, είναι προσκόλληση, και τα αποτελέσµατα θα είναι αντιθέτως κακά. Εάν πείτε, ήρθα απλά 

να θεραπεύσω τα προβλήµατα υγείας µου, τότε έχετε προσκολλήσεις, επειδή η διάδοση του 
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Μεγάλου Νόµου στον κόσµο δεν γίνεται µε τον στόχο της θεραπείας προβληµάτων υγείας, αλλά 

για την σωτηρία των ανθρώπων, η θεραπεία µας των προβληµάτων υγείας είναι η ρύθµιση των 

σωµάτων για αυτούς που είναι να σωθούν. Ο ερχοµός σας λόγω της προσκόλλησης είναι ίδιος µε το 

να κρατάτε αυτό το πρόβληµα υγείας και να µην το αφήνετε, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν 

έχουµε κανέναν τρόπο να εξαλείψουµε το πρόβληµα υγείας.  

 

Οι ιδέες της ανθρωπότητας και οι αλήθειες του σύµπαντος, σε σύγκριση, είναι το αντίστροφο του 

άλλου, καθώς όσο περισσότερο κάποιος επιδιώκει κάτι τόσο το 

 λιγότερο θα το έχει. Μόνο όταν σταµατήσετε να έχετε τέτοιες σκέψεις θα έχετε εγκαταλείψει το 

πρόβληµα υγείας. Ερχόµενος στην καλλιέργεια κάποιος δεν πρέπει να σκέφτεται για τη θεραπεία 

προβληµάτων υγείας· κάποιος δεν µπορεί να έχει επιδιώξεις. Έτσι αυτοί που έχουν προβλήµατα 

υγείας δεν πρέπει να σκέφτονται για τα προβλήµατα υγείας τους όταν κάνουν την εξάσκηση. Όταν 

δεν έχετε προσκολλήσεις, δεν δίνετε προσοχή σε αυτά, και σκέφτεστε µόνο τις ασκήσεις, και όσο 

περισσότερο ασκείστε τόσο καλύτερα θα πάει. Ίσως επιστρέψετε στο σπίτι από την εξάσκηση και 

σε µια νύχτα όλα τα προβλήµατα υγείας να έχουν φύγει. (Χειροκροτήµατα) Οι άνθρωποι σε πολλές 

περιοχές της Κίνας το διαδίδουν αυτό. Αισθάνονται ότι είναι θαυµαστό. Πολλοί άνθρωποι 

µαθαίνουν αυτήν την εξάσκηση, και ο αριθµός των ανθρώπων που µαθαίνουν συνεχίζει να 

αυξάνεται. 

  

Έτσι αυτή είναι η αρχή που σας έλεγα: δηλαδή αυτοί που δεν έχουν καµία επιδίωξη έχουν τα 

γρηγορότερα αποτελέσµατα, ενώ αυτοί µε επιδιώξεις θα έχουν πιθανώς τα πιο αργά αποτελέσµατα. 

Η άποψή µου για τα προβλήµατα υγείας είναι η εξής: όταν κάνω αυτά τα πράγµατα για τους 

µαθητές δεν το αποκαλώ θεραπεία προβληµάτων υγείας. Αποκαλείται καθαρισµός των αρχικών 

σωµάτων των καλλιεργητών. Ο σκοπός του καθαρισµού είναι να χτιστεί µια βάση για την 

καλλιέργειά τους. Αυτοί που φέρνουν προβλήµατα υγείας στα σώµατά τους δεν µπορούν να 

παράγουν γκονγκ. Τι πρέπει να γίνει τότε; Όταν έρχεστε και κάνετε τις ασκήσεις, έρχεστε απλώς 

και τις κάνετε, δεν πρέπει να έχετε οποιεσδήποτε προσκολλήσεις ή επιδιώξεις, και αυτό θα είναι το 

καλύτερο. Με αυτόν τον τρόπο µπορώ να καθαρίσω το σώµα σας - να καθαριστεί σε σηµείο σχεδόν 

ελεύθερο από προβλήµατα υγείας. Αλλά σε µεµονωµένες περιπτώσεις ή κάτω από την περίσταση 

ότι η καλλιέργειά σας δεν θα επηρεαστεί, θα σας αφήσω µε κάποια αίσθηση  ακόµα της εξάλειψης 

του κάρµα και των προβληµάτων υγείας. Γιατί αφήνεται λίγο; γίνεται µε αυτόν τον τρόπο επειδή η 

κατανόηση µερικών καλλιεργητών πρέπει να βελτιωθεί. Σκεφτείτε το, εάν το επιφανειακό σώµα 

ενός ατόµου δεν έχει προβλήµατα υγείας είναι υπερφυσικός, και εάν δεν έχει την αίσθηση της 

εξάλειψης του κάρµα τότε δεν θα είναι καλλιέργεια. Φυσικά θα πιστέψει [στην καλλιέργεια] υπό  

αυτές τις συνθήκες, ποιος δεν θα πίστευε; Θα πιστέψει µέχρι το τέλος. Έτσι µερικά στοιχεία που 

χρησιµοποιούνται στην καλλιέργεια πρέπει να αφεθούν για κάποια άτοµα σύµφωνα µε τις 

περιπτώσεις τους, και γίνεται για να φανεί εάν πιστεύετε. Ο σκοπός είναι να κάνει τους 

καλλιεργητές να προχωρήσουν µέσω της φώτισης στα πράγµατα. ∆εν είναι έτσι; (Χειροκρότηµα)  

 

 Όµως ακόµα υπάρχει ένα άλλο ζήτηµα που θα διευκρινίσω για όλους σας: όταν οι άνθρωποι 

καλλιεργούνται θα αντιµετωπίσουν ακόµα µερικά ενοχλητικά θέµατα και θα υπάρξουν ακόµα 

δυσκολίες. Οι δυσκολίες θα εκδηλωθούν µε δύο τρόπους: ο ένας είναι κάποιες δυσάρεστες 

αισθήσεις που το σώµα θα βιώσει, ο άλλος είναι ότι άλλοι θα προκαλέσουν το θυµό σας. Θα σας 

πω ότι οι αιτίες της σωµατικής ταλαιπωρίας δεν είναι προβλήµατα υγείας, αν και οι εκδηλώσεις 

είναι ίδιες. Πρέπει όλοι να γνωρίζετε ότι το κάρµα εξαλείφεται. Τι είναι η "εξάλειψη του κάρµα"; 

Πραγµατικά, κάνω ολόκληρο το σώµα σας να καθαρίζεται. Τα ανθρώπινα όντα, ενώ 

µετενσαρκώνονται µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων, µετενσαρκώνονται ζωή µετά από ζωή. 

Μερικοί έχουν µετενσαρκωθεί είκοσι και κάτι φορές, και µερικοί έχουν µετενσαρκωθεί τριάντα και 

κάτι φορές ή ακόµα και περισσότερες. Στην µετενσάρκωση τόσων φορών, και στην µετενσάρκωση 

πέρα δώθε µεταξύ των ανθρώπων, κάθε φορά το άτοµο θα δηµιουργήσει µεγάλες ποσότητες κάρµα. 

Φυσικά, σε κάθε ζωή, όταν οι άνθρωποι έχουν προβλήµατα υγείας και υποφέρουν θα εξαλείψουν 
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λίγο [κάρµα], αλλά θα υπάρξει πολύ σε κάθε ζωή, και όταν πολύ έχει συσσωρευτεί κάποιος θα 

αρρωστήσει. Όταν οι άνθρωποι έχουν προβλήµατα υγείας θα αναζητήσουν τους γιατρούς για να 

τους θεραπεύσουν. Όταν οι γιατροί θεραπεύουν προβλήµατα υγείας, φροντίζουν τα πράγµατα µόνο 

στην επιφάνεια του σώµατος. Οι άνθρωποι θα εξαλείψουν κάποιο κάρµα επειδή έχουν υποφέρει 

από την αρρώστια, αλλά η πλειονότητα του κάρµα και η πρωταρχική αιτία της ουσίας που 

προκαλεί το πρόβληµα υγείας είναι σε άλλες διαστάσεις. Οι γιατροί δεν µπορούν να θεραπεύσουν 

[αυτά τα πράγµατα] και η πρωταρχική αιτία της αρρώστιας είναι ακόµα εκεί, έτσι σε κάθε µια από 

τις πολλές ζωές τους, οι άνθρωποι θα παραµείνουν µε κάποιο κάρµα. 

 

 Ξέρετε πώς είναι τα σώµατα των σηµερινών ανθρώπων; Όταν διδάσκω βλέπω τη µαύρη ουσία που 

γεµίζει τον µυελό των οστών µερικών µαθητών. Φυσικά, δεν µπορεί να φανεί σε αυτήν τη 

διάσταση εφόσον το κάρµα υπάρχει σε άλλες διαστάσεις. Τότε τι πρέπει να γίνει; Το ανθρώπινο 

σώµα, από τα µικροκοσµικά σωµατίδια έως τα επιφανειακά σωµατίδια, και εξετάζοντάς τα στρώµα 

µετά το κάθε στρώµα από τα µικρά έως τα µεγάλα και τρισδιάστατα, είναι ακριβώς όπως τα πολλά 

δαχτυλίδια ανάπτυξης σε ένα δέντρο· κανένα στρώµα δεν είναι καθαρό. Θέλω να καθαρίσω το 

σώµα σας από το ενδότατο µέρος του. Εάν δεν καλλιεργηθείτε, κανένας δεν θα κάνει αυτό το είδος 

πράγµατος για σας. Στο παρελθόν, ο Βουδισµός δίδαξε ότι οι άνθρωποι δεν µπορούσαν να 

πετύχουν στην καλλιέργεια σε µια διάρκεια ζωής, ότι οι άνθρωποι δεν µπορούν να καθαριστούν οι 

ίδιοι, και ότι η βελτίωση είναι ακόµα δυσκολότερη. Εάν ένα άτοµο θέλει να καλλιεργηθεί, το άτοµο 

πρέπει να έχει έναν ορθό Νόµο· µόνο τότε θα λειτουργήσει. Εάν θέλετε να καλλιεργηθείτε στον 

Μεγάλο Νόµο, θα πάρω το κάρµα που είναι αποθηκευµένο σε αυτά τα σώµατά σας, τη ρύπανση 

που δηµιουργήθηκε, και τις αιτίες πίσω από όλα αυτά που είναι κακά στα σώµατά σας, και θα τα 

πιέσω έξω. ∆εν θα ήσασταν σε θέση να το υποµείνετε εάν πιεζόταν από το επιφανειακό σας σώµα 

όλο µε τη µία· θα πεθαίνατε. Τότε τί πρέπει να γίνει; Στη διαδικασία της πίεσης προς τα έξω, το 

περισσότερο θα αφαιρεθεί µέσω άλλων διαστάσεων και θα αποµακρυνθεί από το σώµα σας. Μόνο 

µια εξαιρετικά µικρή µερίδα θα πιεστεί έξω µέσω της επιφάνειας του σώµατός σας.  

 

Γιατί φεύγει µέσω της επιφάνειας; Θα γινόταν εάν όλο έφευγε µέσω άλλων διαστάσεων; Κάνοντάς 

το µε αυτόν τον τρόπο δεν συµφωνεί µε τους νόµους του Ουρανού. Με το κέρδος, πρέπει να 

υπάρξει απώλεια. Όταν κάποιος χρωστάει κάτι πρέπει να το ξεπληρώσει. Αυτοί είναι οι Νόµοι των 

Ουρανών. Όταν οι άνθρωποι δηµιουργούν κάρµα πρέπει να το ξεπληρώσουν, και αυτό είναι 

ιδιαίτερα έτσι για τους καλλιεργητές. Πραγµατικά, σας έχω να ξεπληρώσετε πολύ λίγο, το οποίο 

µετρά σαν να το έχετε ξεχρεώσει, και το κάνω αυτό ακριβώς επειδή έχετε την επιθυµία να 

καλλιεργηθείτε. Αν και σας κάνω µόνο να υποµείνετε λίγο στην επιφάνεια, ξαφνικά θα αισθανθείτε 

ακόµα σαν το σώµα σας να βιώνει ένα σηµαντικό πρόβληµα υγείας, και θα είναι απαίσια οδυνηρό. 

Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται πραγµατικά ότι δεν θα ζήσουν για να το ξεπεράσουν. Αυτοί µε 

καλή κατανόηση θα ξέρουν [να σκεφτούν:] "Εφόσον καλλιεργούµαι τι υπάρχει να φοβηθώ; Έχω 

ακούσει τον Νόµο, έχω διαβάσει τα βιβλία, και καταλαβαίνω όλες τις αρχές. Τι να φοβάµαι 

ακόµα;" είναι µια τόσο απλή και στέρεα σκέψη, αλλά είναι πραγµατικά λαµπερότερη από χρυσό. 

∆εν πήρε φάρµακα ούτε είδε γιατρό. Ξαφνικά είναι καλά και µια σηµαντική δοκιµασία έχει περάσει 

και ένα µεγάλο κοµµάτι κάρµα έχει εξαλειφθεί. Η µεγαλύτερη [µερίδα] του κάρµα πιέζεται σε 

άλλες διαστάσεις. Η µερίδα που πιέζεται προς τα έξω στην επιφάνεια είναι πραγµατικά µόνο ένα 

πολύ µικρό κοµµάτι, αλλά αυτό το κάρµα µετράει σαν να έχει εξαλειφθεί, και µετράει σαν να το 

έχετε ξεχρεώσει. Έτσι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της καλλιέργειας µερικοί άνθρωποι θα 

βρεθούν να βιώνουν πόνο στο σώµα, αλλά αυτή η αίσθηση του πόνου είναι διαφορετική από 

οποιοδήποτε πρόβληµα υγείας. Έτσι θα προκύψουν αυτά τα είδη καταστάσεων, και µέσω αυτών ο 

θεµελιώδης βαθµός αποφασιστικότητας θα εξεταστεί. Μέσω των δοκιµασιών θα κριθείτε ως προς 

το εάν µπορείτε να θεωρήσετε τον εαυτό σας ως ασκούµενο, και ως προς το εάν εκείνη τη στιγµή 

πιστεύετε σε αυτόν τον Νόµο. Η καλλιέργεια της φύσης του Φο είναι όντως ένα πολύ σοβαρό θέµα.  

 

Στην καλλιέργεια πέραν του Νόµου του Τριπλού Κόσµου, το σώµα θα καθαριστεί σε υψηλό βαθµό, 
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αυτό επίσης αποκαλείται σώµα του Άρχατ. Το σώµα σε αυτή την περίοδο θα έχει βελτιωθεί ήδη 

στο σηµείο του να είναι ύλη υψηλής ενέργειας, µην έχοντας ούτε καν µέρος συνηθισµένου, 

ανθρώπινου κυττάρου. Από την επιφάνεια θα φαίνεται το ίδιο µε το σώµα ενός καθηµερινού 

ανθρώπου, αλλά θα είναι διαφορετικό. Αυτή την περίοδο δεν θα υπάρχει πλέον κάρµα ασθένειας, 

επειδή τα εγκόσµια προβλήµατα υγείας δεν µπορούν πλέον να έχουν επιπτώσεις σε αυτό το υψηλής 

ενέργειας ύλης διαµορφωµένο σώµα σας. Μόλις φύγετε από τον Νόµο του Τριπλού Κόσµου, όλο 

το κάρµα ασθένειάς σας θα έχει ήδη φύγει. Εντός του Νόµου του Τριπλού Κόσµου καλλιέργειας θα 

υπάρξει δυσφορία που εµφανίζεται στο σώµα ή το άτοµο θα αντιµετωπίσει ένα τροµακτικό, αλλά 

µη απειλητικό θέµα. Όταν συµβεί θα είστε άφοβοι, αλλά θα φοβίσει πολύ τους άλλους. Αυτά τα 

πράγµατα θα συµβούν. Υπάρχουν τόσοι πολλοί µαθητές που καλλιεργούν πραγµατικά τον Μεγάλο 

Νόµο, αλλά κανένα πρόβληµα δεν έχει εµφανιστεί. Εφ' όσον καλλιεργείστε, θα σας προστατεύσω. 

Φυσικά, εάν δεν καλλιεργείστε δεν θα σας φροντίσω· Κάνω αυτά τα πράγµατα για τους 

καλλιεργητές. Έτσι δεν πρέπει να φέρνετε τους ανθρώπους για να θεραπευτούν. Προς το παρόν, 

δεν χειρίζοµαι τις υποθέσεις των καθηµερινών ανθρώπων, και κανένας από σας δεν πρέπει να κάνει 

πράγµατα που βλάπτουν τον Νόµο. Εάν ένα άτοµο δεν καλλιεργείται, πρέπει να υποστεί τις 

συνέπειες όλων αυτών που έχει κάνει. Ανεξάρτητα από το τι αντιµετωπίζει, όλα έχουν τους 

αιτιώδεις λόγους. Αυτή η ερώτηση έχει απαντηθεί.  

 

Ερώτηση: Μπορεί [ο ∆άσκαλος] να καθαρίσει το σώµα του καθενός σήµερα; - ειδικότερα, εκείνα 

τα πράγµατα που αποµένουν από τη µελέτη άλλων εξασκήσεων.  

 

∆άσκαλος: Μην ανησυχήστε για αυτά τα πράγµατα. Μπορώ να σας πω ότι όταν βγείτε έξω εφόσον 

έχετε καθίσει και έχετε ακούσει τη διάλεξη, είναι εγγυηµένο ότι θα έχετε αλλάξει. Μιλώντας για 

αυτό, θέλω να πω σε αυτούς τους µαθητές που δεν είναι επιµελείς: θέλετε να είστε καλλιεργητής 

αλλά δεν έχετε θέσει αυστηρές απαιτήσεις για τον εαυτό σας, µελετώντας και καλλιεργώντας 

περιστασιακά, και έτσι προβλήµατα θα εµφανιστούν στα σώµατά σας. Ο λόγος είναι ότι όταν δεν 

καλλιεργείστε αληθινά, το σώµα θα επιστρέψει στην κατάσταση ενός καθηµερινού ατόµου. Σε 

αυτό το σηµείο θα αναρωτηθείτε, "γιατί το σώµα µου πάντα δεν είναι καλό;" Η καλλιέργεια είναι 

σοβαρή. Γιατί δεν είναι καλό; Αυτό πρέπει να αναρωτηθείτε. Πιστεύετε στον Νόµο; Πιστεύετε ότι 

είστε καλλιεργητής; Είναι ο νους σας σταθερός; Εάν µπορείτε αληθινά να έχετε µια νοοτροπία που 

είναι αποφασισµένη για την καλλιέργεια και µπορείτε να εγκαταλείψετε τα ανθρώπινα 

συναισθήµατα, τότε δεν θα διαρκέσει ούτε ένα δευτερόλεπτο και η ασθένειά σας θα έχει 

εξαφανιστεί. (Χειροκρότηµα). Η αµφιταλάντευση δεν λειτουργεί στην καλλιέργεια. Ο νους σας 

είναι αβέβαιος καθώς προχωράτε στην καλλιέργεια, σκεπτόµενοι: "Είναι αυτός ο Νόµος 

πραγµατικά [όπως ο ∆άσκαλος Τον έχει περιγράψει];" Αυτό είναι το ίδιο µε το να ρωτάτε, "Κάνω 

καλλιέργεια; Είµαι τώρα ένα καθηµερινό άτοµο ή ένας καλλιεργητής;"  

 

Η αληθινή καλλιέργεια του Νόµου του Φο δεν είναι τόσο περιστασιακή όσο οι θρησκείες της 

Τελικής Περιόδου του Νόµου. Η καλλιέργεια είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα. Εάν δεν είστε 

αποφασισµένοι, όλες οι προσπάθειές σας θα είναι µάταιες. Εάν µπορείτε να εγκαταλείψετε τη 

φήµη, τα συµφέροντα, και τα συναισθήµατα, και όµως δεν Ολοκληρωθείτε, στο τέλος ακόµη και 

εγώ θα θεωρήσω ότι είναι άδικο. Για έναν άνθρωπο, η εγκατάλειψη της φήµης, του συµφέροντος, 

και του συναισθήµατος είναι το ίδιο µε την εγκατάλειψη της ίδιας της ζωής. Για ποιό λόγο ζουν οι 

άνθρωποι; ∆εν είναι ακριβώς για τα χρήµατα, τη φήµη, τα ανθρώπινα συναισθήµατα, και ούτω 

καθεξής; Εάν µπορείτε να τα εγκαταλείψετε είστε ακόµα άνθρωποι; (Χειροκρότηµα) Οι άνθρωποι 

ζουν για αυτά τα πράγµατα, µόνο οι Θεοί είναι χωρίς αυτά. (Χειροκρότηµα) Αλλά θα σας πω ότι οι 

Θεοί δεν είναι ακίνητοι όπως τα αγάλµατα, όπως τους φαντάζονται οι άνθρωποι να είναι. Οι 

άνθρωποι δεν το γνωρίζουν, αλλά τα ουράνια είναι στην πραγµατικότητα εξαιρετικά θαυµάσια. 

Γνωρίζουν καλύτερα από τους ανθρώπους πώς να διασκεδάσουν, αλλά τα πράγµατα εκεί είναι 

µεγαλοπρεπή, καλοκάγαθα, και εξαιρετικά θαυµάσια. Ακριβώς επειδή έχουν ένα τέτοιο υψηλό 

επίπεδο, µπορούν να κατέχουν ειδικές ικανότητες. Τα σώµατά τους µπορούν να επιπλεύσουν και να 
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πετάξουν. Παντού είναι όµορφα. Η ανθρώπινη γλώσσα δεν µπορεί να το περιγράψει. Τα ανθρώπινα 

όντα εδώ δεν έχουν τα χρώµατα που υπάρχουν εκεί. Οι εµφανίσεις των Θεών είναι εξαιρετικά 

όµορφες. Είναι τόσο θαυµάσιοι.  

 

Υπάρχουν ηλικιωµένοι ανάµεσά µας που κάθονται εδώ, και φυσικά υπάρχουν επίσης και νέοι. Στην 

καλλιέργεια, το ανθρώπινο σώµα πρέπει να επιστρέψει στα εγγενή, αρχικά χαρακτηριστικά του. 

Καθώς οι άνθρωποι προοδεύουν [στην καλλιέργεια] γίνονται νεώτεροι. Όταν επιστρέφετε αληθινά 

στα εγγενή, αρχικά χαρακτηριστικά σας, θα ανακαλύψετε ότι είστε εξαιρετικά νέοι. Αν και µερικοί 

είναι ηλικιωµένοι, οι κύριες ψυχές τους είναι νέοι ή παιδιά. Ξέρετε, όταν οι ηλικιωµένοι 

ξεµωραίνονται, οι άνθρωποι τείνουν να τους αποκαλούν "µεγάλα παιδιά." Θα συναγωνίζονται µε 

τα παιδιά για φαγητό, και θα παίζουν µαζί µε τα παιδιά. Γιατί; Άλλοι λένε ότι αυτό το άτοµο έχει 

γεράσει, έχουν γεράσει σε σηµείο όπου τίποτα δεν λειτουργεί. Όταν το εξηγείτε µε τη σύγχρονη 

επιστήµη έτσι είναι. Αλλά πραγµατικά, µπορώ να σας πω ότι όταν οι άνθρωποι γεράσουν όλες οι 

προσκολλήσεις τους έχουν εγκαταλειφθεί, και όλα τα ανθρώπινα κίνητρα και οι επιδιώξεις που 

είχαν έχουν φύγει. Τα έχουν εγκαταλείψει όλα, και η αρχική φύση τους έχει επιστρέψει και έχει 

αναδυθεί στην επιφάνεια. Πιθανώς οι κύριες ψυχές τους να είναι παιδιά αρχικά, έτσι θα αρχίσουν 

να συµπεριφέρονται όπως τα µεγάλα παιδιά. Είναι πραγµατικά έτσι, θα έλεγα. Στην καλλιέργεια, 

όσο υψηλότερα πάει κάποιος, τόσο πιο όµορφος και νεώτερος θα είναι. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι 

όταν εξετάζετε τις ζωές ένα επίπεδο κάτω [από εδώ], θα δείτε ότι όταν προσπαθούν να χτενίσουν τα 

µαλλιά τους δεν µπορούν να τα χτενίσουν ίσια, και τα µαλλιά τους είναι ατηµέλητα. Αυτό είναι 

επειδή όσο χαµηλότερα πηγαίνει κάποιος, τόσο πιο άσχηµος γίνεται. Με την καλλιέργεια όσο 

υψηλότερα κάποιος βελτιώνεται, τόσο πιο θαυµάσια γίνονται τα πράγµατα. Όχι µόνο το σώµα δεν 

θα έχει κάρµα ασθένειας, θα γίνει επίσης καθαρότερο και καθαρότερο.  

 

Όσον αφορά "ειδικότερα, αυτά τα πράγµατα που έχουν µείνει από τη µελέτη άλλων µεθόδων," υπό 

τον όρο ότι καλλιεργείστε αληθινά, θα τα τακτοποιήσω αυτά τα πράγµατα για σας. Αυτά τα 

πράγµατα δεν χρειάζεται να σας ανησυχούν, δεν πρέπει να τα σκέφτεστε. Εγκαταλείψτε τα. Εάν 

έρθετε [στον Ντάφα] συγκεκριµένα λόγω αυτού του ζητήµατος, δεν θα λειτουργήσει. Εάν είστε 

πάρα πολύ προσκολληµένοι σε αυτό, το διατηρείτε. Ακόµα κι αν το αφαιρούσα για σας, το µυαλό 

σας θα αισθανόταν ασταθές. Εάν θέλετε να καλλιεργηθείτε αληθινά, θα πάρω όλα τα κακά µακριά 

σας.  

 

Ερώτηση: Τώρα που έχουµε έρθει να ακούσουµε τον Νόµο, θα έχετε Τροχούς του Νόµου να µας 

δώσετε; 

 

∆άσκαλος: Εφόσον είστε καλλιεργητές, θα φροντίσω και αυτούς που έρχονται εδώ να ακούσουν 

τον Νόµο και αυτούς που δεν µπόρεσαν να έρθουν. ∆εν είναι µόνο η εγκατάσταση των Τροχών του 

Νόµου· εφόσον έχετε αρχίσει να καλλιεργείτε τον Μεγάλο Νόµο, πρέπει επίσης ολοκληρωτικά να 

ρυθµίσω τα σώµατα των µαθητών. Έτσι είναι το ίδιο, είτε µε έχετε δει είτε όχι. Εφ' όσον 

καλλιεργείστε γνήσια, ό,τι πρέπει να έχετε θα σας δοθεί. Στην Κίνα, µόνο µερικές δεκάδες χιλιάδες 

άνθρωποι µε άκουσαν να διδάσκω, αλλά τώρα υπάρχουν άνθρωποι που καλλιεργούνται σε όλη την 

Κίνα. Τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν µε έχουν δει, αλλά έχουν όλα αυτά που χρειάζονται για να 

καλλιεργήσουν τον Μεγάλο Νόµο. ∆ιαδίδω έναν τόσο Μεγάλο Νόµο, έτσι εάν το Κύριο Σώµα µου 

τα έκανε όλα, θα ήταν αδύνατο να τα κάνω όλα· δεν θα ήταν δυνατόν να ανταποκριθώ σε κάθε 

πλευρά του κάθε ατόµου. Εγκαθιστώ Τροχούς του Νόµου για σας. Εφ' όσον καλλιεργείστε, 

διαβάζετε το βιβλίο, πιστεύετε ότι ο Νόµος είναι καλός, και θέλετε να καλλιεργήσετε τον Μεγάλο 

Νόµο - εάν έχετε αληθινά αυτές τις σκέψεις - τότε θα ανακαλύψετε ότι το σώµα σας έχει ένα 

διακριτικό αίσθηµα.  

 

∆εν θα σταµατήσω να σας δίνω Τροχούς του Νόµου. Σκεφτείτε το, εάν ένα άτοµο δεν 

καλλιεργείται, τι µπορεί να παράγει εκείνο το σώµα που δεν έχει τους απαραίτητους µηχανισµούς 
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για την καλλιέργεια; Ο Τροχός του Νόµου είναι η ρίζα όλων αυτών που σας δίνω. Και θα εξαλείψω 

το κάρµα για σας, θα τακτοποιήσω για σας όλη την ευγνωµοσύνη και δυσαρέσκεια από τις 

προηγούµενες ζωές σας και σε διάφορα διαστατικά επίπεδα καθώς επίσης και διάφορους τύπους 

βαθιά ριζωµένων δεσµών, θα σας δώσω πολλούς µηχανισµούς και µέσα και έξω από το σώµα σας 

που θα οδηγήσουν τις αλλαγές σε όλο σας το σώµα, και θα εγκαταστήσω πράγµατα στο νταντιέν 

σας και σε άλλα µέρη για σας. Όπως τους σπόρους, πάνω από δέκα χιλιάδες πράγµατα θα 

παραχθούν. Στο µέλλον θα πρέπει επίσης να βγάλω το όνοµά σας από τον κατάλογο ονοµάτων της 

κόλασης. Αυτά µόνο επιτρέπεται να γνωρίζετε, αλλά πολλά, πολλά περισσότερα θα γίνουν για σας, 

και µόνο τότε µπορείτε να καλλιεργηθείτε πραγµατικά, και µόνο τότε µπορείτε να προχωρήσετε 

αληθινά στην καλλιέργεια του Μεγάλου Νόµου.  

 

Μερικές φορές λέω ότι αυτοί οι ψεύτικοι δάσκαλοι του τσιγκονγκ εξαπατούν τους ανθρώπους. 

Πραγµατικά εξαπατούν τους ανθρώπους. Τι κάνουν για σας; Τίποτα. Εάν τα πράγµατα που 

περιέγραψα δεν δοθούν σε κάποιον, πώς θα µπορούσε να εξασκηθεί; Μπορούν [αυτά τα πράγµατα] 

να παραχθούν µέσω της εξάσκησης; Επίσης, εάν δεν έχετε προστασία ενώ καλλιεργείστε θα 

υπάρξει κίνδυνος στη ζωή σας, επειδή οι άνθρωποι πρέπει να ξεπληρώσουν το κάρµα. Εάν δεν 

είχατε προστασία, τι θα κάνατε για τις ζωές στις οποίες οφείλατε στο παρελθόν; Ποιος ανάµεσα 

στους σηµερινούς ανθρώπους δεν οφείλει σε µια ζωή; Περνώντας από ζωή σε ζωή, οι άνθρωποι 

έχουν τόσο πολύ κάρµα σήµερα, και ο ανθρώπινος κόσµος είναι επικίνδυνος. Εάν κάποιος δεν είναι 

υπεύθυνος για τους ανθρώπους τότε βλάπτει τους ανθρώπους, έτσι θα έλεγα ότι [εκείνοι οι 

δάσκαλοι] εξαπατούν τους ανθρώπους. Καλλιεργείτε τον Μεγάλο Νόµο τώρα, έτσι όλα αυτά θα 

λυθούν για σας. Εφ' όσον τον µαθαίνετε αληθινά, θα κερδίσετε.  

 

Σε αυτούς που κάθονται εδώ που έχουν σχετικά µια προχωρηµένη µόρφωση: µην περιορίζεστε από 

τις σύγχρονες θεωρίες. Εάν ένα άτοµο µε το Ουράνιο Μάτι ανοικτό επρόκειτο να εξετάσει το 

βιβλίο Τζούαν Φάλουν, θα διαπίστωνε ότι κάθε χαρακτήρας σε αυτό είναι µια σριβάτσα (卍), και ότι 

κάθε χαρακτήρας είναι ένας Φο. Σκεφτείτε το: πόση δύναµη έχει αυτός ο Νόµος και πόσους Φο 

έχει αυτό το βιβλίο; Επιπλέον, κάθε χαρακτήρας έχει στρώµα επί στρωµάτων από Φο, επειδή αυτό 

το βιβλίο περιέχει αρχές από διαφορετικά επίπεδα του σύµπαντος. Κάθε φορά που διαβάζετε το 

βιβλίο έχοντας βελτιωθεί στην καλλιέργεια, θα διαπιστώσετε ότι το ίδιο χωρίο είναι διαφορετικό 

στην έννοια από αυτό που είχατε διαβάσει στο βιβλίο πριν. Θα έχετε νέες κατανοήσεις, και αυτό θα 

µιλά για ένα άλλο στρώµα έννοιας· µέσα σε κάθε χαρακτήρα υπάρχουν Φο από το κάθε στρώµα, 

από τα αµέτρητα επίπεδα. Φυσικά, οι καθηµερινοί άνθρωποι δεν µπορούν να τους δουν. Έτσι σας 

λέω ότι αυτό το βιβλίο είναι εξαιρετικά πολύτιµο. Στο παρελθόν, µερικοί άνθρωποι το έβαζαν πίσω 

από την πλάτη τους και κάθονταν σε αυτό όταν άκουγαν τις διαλέξεις. Εκείνη την περίοδο, δεν 

είχατε καταλάβει ακόµα τι είναι αυτός ο Νόµος. Όταν Τον καταλάβετε, θα ανακαλύπτατε ότι όλο 

αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Στην καλλιέργεια θα γνωρίζει κάθε σκέψη σας· ακόµη και προτού 

να έχετε σκέψη θα γνωρίζει ποιά σκέψη είστε έτοιµοι να κάνετε. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η 

εκδήλωση µιας ανθρώπινης σκέψης είναι µια εξαιρετικά γρήγορη διαδικασία, αλλά κοιτάζοντας τις 

σκέψεις σας από µία ελαφρώς γρηγορότερη διάσταση, είναι µια εξαιρετικά αργή διαδικασία. 

Προτού να ολοκληρώσετε ακόµη τη σκέψη σας, εκείνη η πλευρά ήδη γνωρίζει· µόλις έχετε µια 

σκέψη, εκείνη η πλευρά γνωρίζει.  

 

Μερικοί άνθρωποι µου λένε: "∆άσκαλε, θα σας δώσω τα δίδακτρα του σεµιναρίου. Κάποιος στην 

οικογένειά µου δεν ήρθε, και θα ήθελα να του δώσετε έναν Τροχό του Νόµου." Φυσικά, δεν 

µπορείτε να τον κατηγορήσετε, εφόσον δεν γνωρίζει ότι σε αυτούς που δεν καλλιεργούνται δεν 

µπορεί να τους δοθεί. Θα σας πω ότι δεν µπορείτε να αγοράσετε έναν ανεξάρτητα από το πόσες 

εκατοντάδες εκατοµµύρια δολάρια ξοδέψετε. Αυτό δεν είναι κάτι που βρίσκεται ανάµεσα στους 

ανθρώπους. Είναι υπερφυσικό - κάτι θείο. Μιλώντας από µία άποψη, η ζωή του είναι πολυτιµότερη 

από την παρούσα σας ζωή. Είναι µια ανώτερη ζωή, έτσι πώς µπορεί να µετρηθεί µε χρήµατα; Αλλά 

εάν ένα άτοµο θέλει να καλλιεργηθεί, µπορώ να του τον δώσω δωρεάν. Και δεν σταµατά σε αυτά 
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τα πράγµατα: τελικά πρέπει να σας προστατεύσω µέχρι την Ολοκλήρωση.  

 

Ερώτηση: Πώς πρέπει να καταλάβουµε τις ζωές που πεθαίνουν πριν από τον καθορισµένο χρόνο 

τους; Τι θα συµβεί σε τέτοιου είδους άτοµα;  

 

∆άσκαλος: Από εδώ και πέρα, όλοι, µην κάνετε ερωτήσεις που δεν έχουν καµία σχέση µε την 

καλλιέργειά σας. Μερικοί άνθρωποι ακόµη µε ρωτούν εάν το κάψιµο χρηµάτων [για τους νεκρούς] 

λειτουργεί ή όχι. Αυτά τα πράγµατα δεν έχουν καµία σχέση µε την καλλιέργεια του Μεγάλου 

Νόµου, και δεν έχω τον χρόνο να απαντήσω σε αυτά. Εκείνοι που πεθαίνουν πριν από τον 

καθορισµένο χρόνο τους συναντούν αξιοθρήνητο τέλος. Αυτό οφείλεται σε µια αλήθεια που 

εξήγησα, δηλαδή, ότι όταν έρχεται ένα άτοµο στον κόσµο, η ζωή του/της έχει κανονιστεί από τους 

Θεούς. Εάν δεν έχουν φθάσει στο τέλος της διάρκειας της ζωής τους και ξαφνικά πεθάνουν, τότε θα 

βρεθούν σε µια εξαιρετικά οδυνηρή δύσκολη θέση. Ποιο είδος οδυνηρής δύσκολης θέσης; Εφόσον 

οι ζωές κανονίζονται, το τι τρώτε και πίνετε, η θέση σας στην κοινωνία, η θέση σας στη ζωή - όλα 

αυτά έχουν κανονιστεί. Όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν τα χάνουν αµέσως όλα αυτά, και εάν δεν 

έχουν φθάσει στο τέλος της διάρκειας της ζωής τους δεν µπορούν να µετενσαρκωθούν. Τα 

αποχωρούντα πνεύµατα θα εισέλθουν τότε σε µια εξαιρετικά ψυχρή και έρηµη διάσταση. ∆εν 

υπάρχει τίποτα εκεί, ακριβώς σαν να είχε πάει ένα άτοµο στον Άρη. Πραγµατικά, ο Άρης έχει 

ανθρώπινη ζωή, µόνο που είναι σε µία άλλη διάσταση. Αυτό που βλέπουµε είναι ακριβώς την 

ψυχρή και έρηµη διάσταση εδώ. Κατόπιν, όταν τίθενται αµέσως σε αυτήν την κατάσταση, δεν 

τρώνε ή δεν πίνουν, και δεν έχουν τίποτα. Είναι σε ακραίο πόνο, αλλά δεν θα πεθάνουν από την 

πείνα. Κατά συνέπεια, θα συνεχίσουν να περιµένουν σε εκείνη τη διάσταση έως ότου έχει 

επιτευχθεί η αληθινή διάρκεια ζωής του ατόµου στον ανθρώπινο κόσµο· µόνο τότε µπορούν να 

µετενσαρκωθούν. Αναφέροµαι στην έννοια "µοναχικά πνεύµατα και περιπλανώµενα φαντάσµατα." 

Στο Βουδισµό έκαναν τη µέθοδο του τσαοντού, ή της απελευθέρωσης των ψυχών από το µαρτύριο. 

Οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι είναι το τσαοντού, µόνο οι άνθρωποι που έχουν 

πεθάνει µε αυτόν τον τρόπο που περιέγραψα χρειάζεται να απελευθερωθούν. Κανονικά, µόλις 

πεθάνουν οι άνθρωποι έχουν ήδη µετενσαρκωθεί. Τι υπάρχει να απελευθερωθεί; Αυτό που 

εννοούσαν µε το τσαοντού ήταν η χειραφέτηση αυτών των ζωών. 

 

Προχωρώντας θα µιλήσω για ένα ζήτηµα, ένα κοινωνικό ζήτηµα. Αυτή τη στιγµή υπάρχουν 

άνθρωποι σε πολλές χώρες που αναφέρουν την ευθανασία. Θα σας πω ότι όταν δεν µπορούν 

µερικοί άρρωστοι άνθρωποι να υποµείνουν το βάσανό τους και θέλουν να πεθάνουν, αυτό είναι 

δικό τους θέµα. Όποιος το κάνει για αυτούς διαπράττει φόνο, και δηµιουργεί το µεγάλο κάρµα που 

προκύπτει από τη δολοφονία· οι Θεοί όλοι το βλέπουν µε αυτόν τον τρόπο. Επιπλέον, βάζουν το 

άτοµο σε µια πιο οδυνηρή κατάσταση, µε το άτοµο να πηγαίνει σε µια διάσταση όπου το βάσανο 

είναι ακόµα χειρότερο. Το άτοµο που ζητά την ευθανασία δεν το καταλαβαίνει. Όταν πάει σε 

εκείνο το µέρος θα το µετανιώσει, εφόσον θα ήταν καλύτερο να ζήσει και να υποφέρει λίγο. Γιατί 

οι άνθρωποι υποφέρουν; Ζώντας σε αυτόν τον κόσµο οι άνθρωποι δηµιουργούν κάρµα. Το κάρµα 

µερικών ανθρώπων είναι µεγάλο, µερικών είναι µικρό. Μερικοί άνθρωποι θα πονούν προτού 

πεθάνουν. Με το να υποφέρουν µπορούν να ξεχρεώσουν ένα µεγάλο µέρος του κάρµα που 

δηµιουργήθηκε σε µια διάρκεια ζωής, και στην επόµενη ζωή θα έχουν µία καλή ζωή, διότι όταν 

µερικοί άνθρωποι ξεχρεώνουν το κάρµα που οφείλουν τη στιγµή του θανάτου δεν θα έχουν [αυτό] 

το κάρµα άλλο. Όµως δεν θέλουν να είναι στον πόνο, δεν θέλουν να το ξεχρεώσουν. Κατά 

συνέπεια όταν γεννιούνται στις επόµενες ζωές τους µπορούν να έρθουν µε άρρωστα σώµατα, ή 

ακόµα µε αναπηρία ή να έχουν µία σύντοµη ζωή. Οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό το 

σηµείο και πιστεύουν µόνο στα "πρακτικά" πράγµατα. Έχω πει ότι οι άνθρωποι έχουν σφραγιστεί 

εξαιρετικά σφιχτά από την ψεύτικη εικόνα που δηµιουργείται από τη σηµερινή επιστήµη. Και γι’ 

αυτό οι άνθρωποι αναφέρουν πράγµατα όπως "έναν ήρεµο και ευχάριστο θάνατο," ή ευθανασία. 

∆εν είναι καθόλου ήρεµος και ευχάριστος.  
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Ερώτηση: Τα άτοµα που καλλιεργούνται πρέπει ακόµα να εργάζονται σκληρά και να προοδεύουν 

µε τις δουλειές και τις σπουδές τους στη συνηθισµένη κοινωνία;  

 

∆άσκαλος: Πρέπει. Μόλις µίλησα για αυτό. Γιατί έτσι; Επειδή όταν άρχισα να διαδίδω τον Νόµο 

είχα ήδη λάβει υπόψη µου αυτήν την ερώτηση, γνωρίζοντας ότι θα υπάρχουν πάρα πολλοί - 

αρκετοί άνθρωποι - που µελετούν [Φάλουν Ντάφα]. Στο µέλλον θα διαδοθεί σε ολόκληρο τον 

κόσµο, διότι είναι µεγάλος - είναι ο Νόµος του σύµπαντος που δίνεται στους ανθρώπους ώστε να 

µπορούν να καλλιεργηθούν. Με περισσότερους ανθρώπους [να Τον µελετούν], θα προέκυπτε ένα 

σηµαντικό πρόβληµα για την κοινωνία: εάν ο καθένας ήταν [να µην έχει τη δουλειά του ή τις 

σπουδές του και] γίνουν µοναχοί και µοναχές, τότε δεν θα κατέρρεε η ανθρώπινη κοινωνία; Έτσι 

αυτή[η προσέγγιση] δεν θα λειτουργούσε. Ακριβώς επειδή σας έχω να καλλιεργείστε στη 

συνηθισµένη κοινωνία, οι καλλιεργητές µπορούν να προσαρµόζονται στην κοινωνία στον µέγιστο 

βαθµό καθώς καλλιεργούνται, και αυτό µπορεί να επιλύσει το πρόβληµα. Συγχρόνως, αυτή η 

προσέγγιση επιτρέπει στο άτοµο σε αυτόν τον ίδιο ή την ίδια να λάβει αληθινά τον Νόµο.  

 

Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε κανονική εργασία στην καθηµερινή κοινωνία. Σε οποιοδήποτε 

κανονισµό διαβίωσης και σε οποιαδήποτε εργασία, ένας καλλιεργητής µπορεί να είναι ένα καλό 

άτοµο. Ένας καλλιεργητής πρέπει να είναι καλό άτοµο οπουδήποτε κι αν είναι. Ως καλλιεργητής, 

όταν πάτε άσχηµα στην καθηµερινή κοινωνία το φταίξιµο είναι σίγουρα δικό σας, εφόσον δεν 

αντιµετωπίσατε τα πράγµατα ως καλλιεργητής και δεν συµπεριφερθήκατε µε υψηλά πρότυπα. Εάν 

δεν πήγατε καλά για τον προϊστάµενο που σας προσέλαβε, ή, εάν είστε µαθητής, εάν δεν 

ολοκληρώσατε την εργασία σας ή δεν είστε προσεκτικοί στο µάθηµα, τότε µπορείτε να πείτε ότι 

είστε καλό άτοµο; Ένα καλό άτοµο, ξέρετε, είναι καλός σε οποιοδήποτε περιβάλλον και να είναι. 

Εάν είστε µαθητής πρέπει να µελετάτε καλά. Εάν είστε υπάλληλος πρέπει να ολοκληρώσετε τη 

δουλειά σας. Σωστά να τοποθετείστε στις σχέσεις που έχετε µε την κοινωνία και µε άλλους - όλοι 

σας είστε σε θέση να σκεφτείτε [τι σηµαίνει αυτό για σας]. Εάν µπορείτε συνεχώς να κάνετε τα 

πράγµατα καλύτερα, τότε οι συγκρούσεις θα είναι λιγότερες και µικρότερες, αν και θα συνεχίζουν 

να προκύπτουν.  

 

Θα σας δοθούν µερικές δοκιµασίες για να βελτιωθείτε. Στην καλλιέργεια, συχνά όταν έρχονται οι 

συγκρούσεις είναι ξαφνικές, αλλά εάν θέλετε να καλλιεργηθείτε δεν θα εµφανιστούν κατά τύχη. 

Αυτό είναι επειδή εάν θέλετε να καλλιεργηθείτε, θα κανονίσω εκ νέου την πορεία της καλλιέργειάς 

σας και της ζωής σας. Είναι έτσι ώστε ο καλλιεργητής να µπορεί να βελτιωθεί, και έτσι όταν 

συναντάτε προβλήµατα συχνά θα προκύψουν ξαφνικά. Θα φανούν τυχαία, και στην επιφάνεια δεν 

θα είναι καθόλου διαφορετικά από τις διαπροσωπικές συγκρούσεις. Σίγουρα δεν θα είναι κάποια 

θεϊκή µορφή που θα έρθει να σας προκαλέσει το πρόβληµα. Μόνο όταν εµφανίζεται ως ανθρώπινα 

όντα να προκαλούν το πρόβληµα αυτό µπορεί να είναι χρήσιµο στη βελτίωσή σας. Τότε πώς πρέπει 

να χειριστείτε αυτά τα προβλήµατα; Πρέπει πάντα να διατηρείτε µια καρδιά ευσπλαχνίας, και 

πρέπει να εξετάζετε τον εαυτό σας όταν αντιµετωπίζετε προβλήµατα. Την προηγούµενη µέρα είπα 

κάτι σε όλους σας: Είπα ότι εάν δεν µπορείτε να αγαπήσετε τον εχθρό σας τότε δεν µπορείτε να 

γίνετε ένας Φο. Πώς µπορεί ένας Θεός ή ένα άτοµο που καλλιεργείται να δει ένα καθηµερινό άτοµο 

ως εχθρό του ή της; Πώς θα µπορούσαν να έχουν εχθρούς; Φυσικά, προς το παρόν δεν µπορείτε να 

το επιτύχετε αυτό. Αλλά θα το πετύχετε βαθµιαία. Στο τέλος θα το πετύχετε, επειδή οι εχθροί σας 

είναι ανθρώπινα όντα ανάµεσα στο πλήθος των συνηθισµένων ανθρώπων. Πώς µπορούν οι 

άνθρωποι να γίνουν εχθροί των Θεών; Πώς µπορεί να είναι αντάξιοι να είναι εχθροί των Θεών; 

  

Ερώτηση: Ο ∆άσκαλος ανέφερε ότι η ανθρώπινη ζωή, από τη γέννηση µέχρι τον θάνατο, 

κανονίζεται από τους Θεούς. Τότε τι αποτέλεσµα θα έχει η έκτρωση στη ζωή ενός εµβρύου;  

 

∆άσκαλος: Ως ένα άτοµο που έχει αρχίσει να καλλιεργείται, πρέπει πρώτα να εγκαταλείψετε όλα 

αυτά που κάνατε στο παρελθόν. Αυτό που έγινε µε άγνοια στο παρελθόν έγινε. Μην σκεφτείτε για 
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τίποτα, απλά εστιαστείτε στην καλλιέργεια. Η συνεχής βελτίωση στην καλλιέργεια είναι η πρώτη 

προτεραιότητα. Όταν είστε αληθινός καλλιεργητής µπορώ να σας βοηθήσω να επιλύσετε 

οτιδήποτε, και µπορώ να επιλύσω οτιδήποτε. Αλλά υπάρχει ένα σηµείο: εάν γνωρίζετε ότι κάτι 

είναι λάθος και το κάνετε ακόµα, αυτό σηµαίνει ότι δεν ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις για έναν 

καλλιεργητή, και αυτό δεν είναι [η συµπεριφορά] ενός καλλιεργητή. 

 

Όσον αφορά την έκτρωση, µπορώ να σας πω ότι έχω δει κάτι: τα πνεύµατα πολλών εµβρύων 

αιωρούνται στον αέρα στα δωµάτια και µπροστά από τις εισόδους πολλών νοσοκοµείων, και 

µερικά στερούνται και τα τέσσερα υποψήφια άκρα τους. Αυτά τα µικρά πνεύµατα δεν έχουν 

πουθενά να πάνε. Είναι πολύ αξιοθρήνητα. Μερικά από αυτά µπορεί να είχαν µια οικογενειακή 

σχέση µε την υποψήφια µητέρα σε µια ορισµένη προηγούµενη ζωή. ∆ώστε προσοχή σε αυτό καθώς 

προχωράτε. Επειδή καλλιεργείστε, µπορώ να σας βοηθήσω να επιλύσετε οτιδήποτε. 

 

Ερώτηση: ∆άσκαλε, γιατί οι ασκήσεις διδάσκονται από τους βοηθούς; ∆εν φοβάστε ότι θα 

υπάρχουν αποκλίσεις;  

 

∆άσκαλος: Είναι έτσι: Απαιτώ οι βοηθοί να πηγαίνουν µε το πώς λέγονται τα πράγµατα στο 

Φάλουν Γκονγκ όταν διδάσκουν τις ασκήσεις. Όταν οι άνθρωποι κάνουν τις ασκήσεις δεν είναι 

δυνατό ο καθένας να µοιάζει σαν να βγήκε από το ίδιο καλούπι, κάνοντάς τες ακριβώς το ίδιο. Οι 

µικρές διαφορές δεν πειράζουν. Αλλά κάνετε το καλύτερό σας να τις κάνετε µε έναν τυποποιηµένο 

τρόπο και σύµφωνα µε τα κύρια σηµεία. Αυτό είναι επειδή οι ασκήσεις στο Φάλουν Γκονγκ είναι 

διαφορετικές από αυτές άλλων εξασκήσεων· όταν σταµατάτε να κάνετε τις ασκήσεις σε άλλες 

µεθόδους, έρχεται σε στάση και πρέπει να τελειώσετε την άσκηση µε έναν καθορισµένο τρόπο. 

Εσείς δεν είστε έτσι. Το Φάλουν Γκονγκ είναι µια εξάσκηση στην οποία ο Νόµος εξευγενίζει τους 

ασκούµενους. Το γκονγκ σας εκλεπτύνει εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Γιατί µπορεί να 

φθάσει σε αυτόν τον βαθµό; Είναι ότι οι µηχανισµοί που έχω εγκαταστήσει για σας είναι 

αυτόµατοι. Τότε γιατί κάνετε τις ασκήσεις; Ενισχύετε τους µηχανισµούς που έχω εγκαταστήσει για 

σας. Λάβετε υπόψη: όταν κάνετε τις ασκήσεις ενισχύετε τους µηχανισµούς που έχω εγκαταστήσει 

για σας, και αυτό που αληθινά σας εξευγενίζει είναι αυτοί οι µηχανισµοί. Οι µηχανισµοί οδηγούν 

το γκονγκ να εξευγενίζει ασταµάτητα τους ασκούµενους εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. 

Η µέθοδος άσκησης του Μεγάλου Νόµου είναι µία στην οποία οι µηχανισµοί οδηγούν στον 

εκλεπτυσµό. Έτσι εάν οι κινήσεις διαφέρουν στο ελάχιστο, δεν θα έχει µια αρνητική επίδραση. 

Αλλά να είστε βέβαιοι να τις κάνετε όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Οι κινήσεις πρέπει ακόµα να 

γίνονται σύµφωνα µε τα πρότυπα.  

 

Ερώτηση: Υπάρχουν πολλές υπανάπτυκτες περιοχές όπου τα βίντεο άσκησης δεν είναι διαθέσιµα. 

Οι κινήσεις διαδίδονται από το ένα άτοµο στο επόµενο, και από εκείνο το δεύτερο άτοµο σε ένα 

τρίτο, έτσι µερικές από τις κινήσεις µας στην τοποθεσία εξάσκησής µας είναι διαφορετικές.  

 

∆άσκαλος: Όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα κάνουν τις ασκήσεις, και οι µαθητές θα 

επισκέπτονται ο ένας τον άλλον, έτσι αυτά τα ζητήµατα θα επιλυθούν γρήγορα. Αυτό είναι επειδή 

για πολλούς ανθρώπους, η απόκτηση του Νόµου είναι πολύ δύσκολη. Γνωρίζω για αυτό. Επίσης, ο 

καθένας αισθάνεται ότι ο Νόµος είναι υπέροχος, και όλοι θέλουν να διαδώσουν τον Νόµο σε 

άλλους και έχουν κάνει ήσυχα πολλή δουλειά. Γνωρίζω για όλα αυτά. Η αξία είναι ανυπολόγιστη.  

 

Ερώτηση: Έχω µια κόρη δυο ετών και έναν γιο δυο µηνών, και παραλίγο να τους έφερνα σήµερα. 

Από πόσο νωρίς µπορώ να τους εισάγω στη µελέτη του Νόµου και τις ασκήσεις, και πώς πρέπει να 

το κάνω;  

 

∆άσκαλος: Στην Κίνα, υπάρχουν παιδιά τριών και τεσσάρων ετών που ασκούν, είναι λιγότερα τα 

τρίχρονα που ασκούνται, αλλά εξαιρετικά πολλά τετράχρονα ασκούνται, και είναι εξαιρετικά 
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σύνηθες. Και δεν πρέπει να σκέφτεστε γι’ αυτόν ή αυτήν ότι είναι παιδί, και δεν µπορεί να 

καταλάβει πράγµατα. Θα σας πω ότι η εγγενής φύση του είναι πιθανώς καλή, και θα καταλάβει 

πράγµατα ακόµη και καλύτερα από τους ενηλίκους. Οι άνθρωποι όλοι λένε ότι τα παιδιά είναι 

ικανά να δεχτούν πράγµατα αρκετά γρήγορα. Γιατί είναι αυτό; Επειδή η εγγενής σοφία τους δεν 

έχει θαφτεί πλήρως, έτσι µερικές φορές τα παιδιά είναι πολύ σαφή στα πράγµατα. Εάν το παιδί έχει 

ένα ιδιαίτερο παρελθόν, η εγγενής σοφία του θα είναι ακόµα καλύτερη.  

 

Ερώτηση: Πώς πρέπει να καταλάβουµε το Ουράνιο Μάτι; Μπορεί το Ουράνιο Μάτι να ανοίξει σε 

διαφορετικά επίπεδα; Και εάν κάποιος αποκτήσει µια βαθύτερη κατανόηση της αλήθειας του 

σύµπαντος µέσω των ασκήσεων, τότε πώς οι Φο κατανοούν την αλήθεια του σύµπαντος;  

 

∆άσκαλος: Όσον αφορά αυτό, θα σας πω ότι ο λόγος που τα ανθρώπινα όντα δεν θα καταλάβουν 

ποτέ την αλήθεια του σύµπαντος είναι ότι οι άνθρωποι είναι σε αυτό το ανθρώπινο επίπεδο. Οι Φο 

µπορούν να κατανοήσουν το σύµπαν, και αυτό οφείλεται στα επίπεδα και τα όρια αντίληψης των 

Φο. Οι Θεοί χαµηλών επιπέδων δεν µπορούν να κατανοήσουν τις υποθέσεις σε πιο υψηλά επίπεδα 

του σύµπαντος. ∆ηλαδή, σε αυτά που οι καλλιεργητές φωτίζονται στα διαφορετικά επίπεδα, ή, για 

παράδειγµα, το τι βλέπει ένα φωτισµένο όν σε διαφορετικά επίπεδα, είναι όλη η αλήθεια του 

σύµπαντος στα συγκεκριµένα επίπεδά τους. Ακόµα δεν µπορούν να δουν τι είναι επάνω από 

αυτούς.  

 

Εκτός αυτού, δεν θα είναι ότι το κάθε άτοµο θα έχει το Ουράνιο Μάτι του ανοιχτό καθώς προχωρά 

µε την καλλιέργεια. Εάν βλέπατε τα πάντα καθαρά όπως ένας Φο, τότε δεν θα ήσαστε σε θέση να 

καλλιεργηθείτε, διότι θα ήταν εξαιρετικά αργό. Εάν το Ουράνιο Μάτι άνοιγε πραγµατικά, τότε οι 

άλλες διαστάσεις που βλέπατε θα ήταν ακόµα πιο πραγµατικές από αυτήν την ανθρώπινη διάσταση, 

και η τρισδιάστατη αίσθηση και οι αντιλήψεις σας των αντικείµενων θα ήταν ακόµα σαφέστερες 

και πιο πραγµατικές από ότι αν βλέπατε τους ανθρώπους. Κάτω από κανονικές συνθήκες, µπορώ 

µόνο να επιτρέψω σε εκείνους τους ασκούµενους που βλέπουν πράγµατα να δουν ένα µέρος από 

ότι είναι σε άλλες διαστάσεις. Αυτοί που µπορούν να δουν µια µεγάλη ποικιλία πραγµάτων θα 

βλέπουν συνήθως θολά, ή θα είναι ικανοί µόνο να δουν πράγµατα σε χαµηλά επίπεδα, εκτός από 

εξαιρετικές συνθήκες. Γιατί είναι αυτό; Εάν οι άνθρωποι µπορούσαν όλοι να δουν πράγµατα 

πραγµατικά καθαρά, ο καθένας θα ερχόταν αµέσως να καλλιεργηθεί, και θα ήταν πολύ 

αποφασισµένοι. Σε αυτή την περίπτωση, ο λαβύρινθος θα είχε ξεπεραστεί, η Φώτιση δεν θα 

υπήρχε, και η καλλιέργεια δεν θα µετρούσε. Μόνο στη µέση του λαβυρίνθου είναι οι άνθρωποι 

ικανοί να καλλιεργηθούν και να φωτιστούν, και µόνο έτσι τα βάσανα µετρούν. Εάν οι άνθρωποι 

µπορούσαν να δουν τα πάντα καθαρά, δεν θα είχαν παράπονα όσο και να υπέφεραν. Γιατί είναι 

δύσκολο για έναν Φο να βελτιώσει το επίπεδό του; ∆εδοµένου ότι µπορεί να δει όλη την αλήθεια, 

πώς µπορεί να βελτιωθεί; Η βελτίωσή του θα είναι πολύ αργή, εφόσον δεν έχει βάσανα. Οι 

άνθρωποι δεν µπορούν να δουν την αλήθεια, και µόνο υπό αυτήν τη µορφή µπορούν να 

καλλιεργηθούν. Το να µην είστε σε θέση να βλέπετε είναι και αυτό το ίδιο ένας τύπος βασάνου. 

Όλα των ανθρώπων είναι βάσανα.  

 

Υπάρχουν άνθρωποι που µε ρωτούν: ∆άσκαλε, κάνω τις ασκήσεις, τότε γιατί υπάρχει το πρόβληµα 

υγείας µου ακόµα; Ρωτούσα: έρχεστε για να θεραπευτείτε; Ή έρχεστε για να καλλιεργηθείτε; Εάν 

έρχεστε για καλλιέργεια, τότε µην δώσετε καµία σκέψη στην ασθένεια. Θα βελτιωθεί µόνο όταν 

σταµατήσετε εντελώς να σκέφτεστε για αυτά τα πράγµατα και δεν έχετε προσκόλληση σε αυτά. 

Εφόσον ακόµα κρατάτε αυτό που ήταν αρχικά το ανθρώπινο συναίσθηµά σας, δεν µπορείτε να 

θεωρηθείτε καλλιεργητής. Πώς θα είναι εάν η ανθρώπινη προσκόλληση ουσιαστικά εξαλειφθεί; 

Μερικοί άνθρωποι έχουν αϋπνία. Αλλά εάν δεν µπορείτε να κοιµηθείτε, δεν είναι µια κατάλληλη 

στιγµή να κάνετε τις ασκήσεις; ∆είτε εάν µπορείτε µετά να κοιµηθείτε. Μπορώ να πω σε όλους ότι 

η διαφορά βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη µία σκέψη, η διαφορά µεταξύ των ανθρώπων και των 

Θεών είναι εκείνη η µία σκέψη. Εάν µπορείτε να την εγκαταλείψετε, είστε καλλιεργητής, εάν δεν 
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µπορείτε, είστε ένα ανθρώπινο ον. 

 

Ερώτηση: Αυτή τη στιγµή υπάρχει µοναστική καλλιέργεια; Σε αυτήν την περίπτωση, µπορώ να 

είµαι µαθητής που καλλιεργείται ως µοναχός ή µοναχή;  

 

∆άσκαλος: Καθώς ο Νόµος συνεχίζει να διαδίδεται, η µεγαλύτερη πλειονότητα των ανθρώπων θα 

καλλιεργηθεί µε αυτόν τον τρόπο, [µένοντας στη συνηθισµένη κοινωνία]. Φυσικά, υπάρχουν 

µερικοί µοναχοί και µοναχές που καλλιεργούν τον Μεγάλο Νόµο. Η καλλιέργεια του Μεγάλου 

Νόµου δεν δίνει σηµασία στις µορφές. Και στην πραγµατικότητα, έτσι βλέπουν τα πράγµατα όλοι 

οι Φο, Τάο, και Θεοί στα ουράνια. Οι Φο δεν θεωρούν τις συνηθισµένες ανθρώπινες µορφές 

σηµαντικές, αλλά αντίθετα την εξάλειψη µε την καλλιέργεια των ανθρώπινων συναισθηµάτων. 

Ανεξάρτητα από το πόσους ναούς χτίσουν οι άνθρωποι, ή ανεξάρτητα από το εάν αυτοί 

προσκυνούν κάθε ηµέρα σε άγαλµα ενός Φο, εάν κάνουν οτιδήποτε θέλουν µε το που βγουν από 

την πόρτα, δεν είναι καλλιέργεια. Εάν καλλιεργείστε µε ολόκληρη την καρδιά σας, οι Φο θα είναι 

ευτυχείς µε το που το δουν αυτό. ∆εν είναι θέµα τυπικοτήτων. Στην αληθινή καλλιέργεια ένας 

δάσκαλος θα σας φροντίσει. Η καλλιέργεια είναι για να εξαλειφθούν µε την καλλιέργεια τα 

συναισθήµατα (τσινγκ) που έχουν τα ανθρώπινα όντα. (Χειροκρότηµα) Πραγµατικά, τα πράγµατα 

θα πάνε στην πραγµατικότητα πιο αργά εάν εσείς διαχωρίσετε τους εαυτούς σας από το περίπλοκο 

πλήθος των ανθρώπων για να κάνετε την καλλιέργειά σας του Μεγάλου Νόµου. Φυσικά, εάν 

θέλετε να γίνετε µοναχός ή µοναχή και να καλλιεργηθείτε, αυτήν τη στιγµή ακόµα δεν έχουµε τις 

συνθήκες για αυτό.  

 

Ερώτηση: Ποια επίδραση έχουν τα φαγητά που τρώµε αφότου µετασχηµατίζεται το ανθρώπινο 

σώµα σε ύλη υψηλής ενέργειας;  

 

∆άσκαλος: Τα φαγητά που τρώγονται θα µετασχηµατιστούν από τους µηχανισµούς στην 

καλλιέργεια. Η καλλιέργεια θα είναι ακόµα κανονική καλλιέργεια. 

 

Ερώτηση: Οι Κινέζοι που γεννήθηκαν στην Αµερική που µπορούν µόνο να µιλήσουν Αγγλικά θα 

είναι ικανοί να καλλιεργηθούν ως την Ολοκλήρωση;  

 

∆άσκαλος: Αυτήν την περίοδο πολλοί µαθητές είναι Καυκάσιοι. Όποια γλώσσα και αν µιλάτε, δεν 

θα έχει επιπτώσεις στην καλλιέργεια. Έκανα µια διάλεξη για Καυκάσιους µαθητές στη Σουηδία. 

Είχαν µια πολύ καλή κατανόηση των πραγµάτων, και η βελτίωσή τους στην καλλιέργεια ήταν πολύ 

γρήγορη. Ο Κινεζικός λαός έχει µια αρχαία ιστορία, και έναν εξαιρετικά βαθύ πολιτισµό. Το 

χαρακτηριστικό του Κινεζικού λαού είναι ότι είναι πολύ εσωστρεφείς, και έχουν πολλά πράγµατα 

µέσα στα κεφάλια τους. Εάν θέλετε να κάνετε τους Κινέζους να καταλάβουν µια αρχή, πρέπει να 

εξηγήσετε το συλλογισµό πολύ λεπτοµερώς. Αλλά οι Καυκάσιοι δεν είναι έτσι. Η φύση τους είναι 

εξωστρεφής και µιλούν µε ειλικρίνεια. Μπορείτε να καταλάβετε πότε είναι θυµωµένοι και πότε 

είναι ευτυχισµένοι. ∆εν έχουν τίποτα µέσα στα µυαλά τους, εφόσον όλα είναι στην επιφάνεια. Η 

διαίσθησή τους είναι ισχυρότερη από αυτή των Κινέζων, και δεν χρησιµοποιούν τη λογική που 

πηγαίνει πάρα πολύ βαθιά. Μόλις κάτι εξηγηθεί λεπτοµερώς το καταλαβαίνουν. ∆εν έχουν πάρα 

πολλά ψυχολογικά εµπόδια, έτσι πραγµατικά καλλιεργούνται πολύ γρήγορα.  

 

Εκείνοι που δεν καταλαβαίνουν Κινέζικα µπορούν να καλλιεργηθούν ακριβώς το ίδιο. Αλλά 

υπάρχει ένα σηµείο: Τα Αγγλικά µπορούν µόνο να µεταφράσουν την επιφανειακή έννοια αυτού 

που λέω. ∆εν µπορεί να µεταφράσει την επιφανειακή έννοια ακριβώς, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τις 

εσωτερικές έννοιες υψηλού επιπέδου. Όταν οι άνθρωποι του µέλλοντος µελετήσουν τον Νόµο, η 

επιφάνεια - τα πράγµατα σε αυτό το επίπεδο των ανθρώπων - θα είναι σηµαντική. Έτσι εάν οι 

άνθρωποι του µέλλοντος δεν καταλαβαίνουν τα Κινέζικα, θα είναι πολύ δύσκολο για αυτούς.  
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Ερώτηση: Οι διαφορετικές φυλές έχουν διαφορετικά Θεϊκά Βασίλεια. Γιατί δεν έχουν οι µαύροι 

άνθρωποι από την Αφρική;  

 

∆άσκαλος: Οι µαύροι άνθρωποι, επίσης, έχουν τους Θεούς που τους δηµιούργησαν. Είναι απλά ότι 

τους ξέχασαν αρκετά νωρίς.  

 

Ερώτηση: Έχουν όλες οι θρησκείες Θεϊκά Βασίλεια;  

 

∆άσκαλος: Μόνο οι ορθές θρησκείες έχουν Θεϊκά Βασίλεια. Εκείνες οι κακές θρησκείες δεν έχουν 

Θεϊκά Βασίλεια. Επίσης, στην Τελική Περίοδο του Νόµου, στην πραγµατικότητα, καµία θρησκεία 

δεν έχει αληθινούς Θεούς να τις φροντίζουν. Οι άνθρωποι δεν παρατηρούν πλέον τι τους ζήτησαν 

οι Θεοί κάποτε, και κάποιοι άνθρωποι στις θρησκείες παίρνουν το προβάδισµα στο να κάνουν κακά 

πράγµατα. Μερικοί άνθρωποι χρησιµοποιούν θρησκευτικές ταυτότητες για να πάρουν στα χέρια 

τους χρήµατα, µερικοί γίνονται πολιτικοί, και µερικοί παίρνουν το προβάδισµα στην αλλοίωση της 

κοινωνίας. Αυτοί οι ίδιοι δεν πιστεύουν στους Θεούς και οι ίδιοι είναι ανίκανοι να καλλιεργηθούν. 

Πηγαίνετε και ρωτήστε εκείνον τον µοναχό ή τη µοναχή: µπορείτε να µε κάνετε να φτάσω την 

Ολοκλήρωση; Μπορείτε να Ολοκληρωθείτε; Κάποτε ρώτησα µερικά άτοµα που ήταν µοναχοί και 

µοναχές για εξήντα και εβδοµήντα και πλέον χρόνια, και δεν τόλµησαν να πουν ότι υπήρχε 

παράδεισος της Υπέρτατης Μακαριότητας. Τότε τι καλλιεργούσαν; Οι πύλες στα Θεϊκά Βασίλεια 

είναι ήδη κλειστές. Τα χαοτικά πράγµατα [που διαδίδουν] δεν µεταδόθηκαν από τους Θεούς, και 

ακόµα λιγότερο µπορούν να µιλήσουν για τα Θεϊκά Βασίλεια.  

 

Ερώτηση: Σε ένα όνειρο είδα τον ∆άσκαλο να µας διδάσκει και να συζητάει µαζί µας. Πώς πρέπει 

να κατανοηθεί αυτό το όνειρο;  

 

∆άσκαλος: Υπάρχουν µερικοί άνθρωποι µε σχετικά καλές βάσεις που µπορούν πράγµατι να έρθουν 

σε επαφή µαζί µου. Τα περισσότερα είναι παιδιά. Κάτω από κανονικές συνθήκες, όταν µε δείτε ενώ 

είστε σε συγκέντρωση (ντινγκ) κατά τη διάρκεια του διαλογισµού, τις περισσότερες φορές δεν θα 

σας µιλήσω. Όταν το κάνω, είναι για να σας δώσω έναν υπαινιγµό. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι ο 

∆άσκαλος τους δίδαξε τις ασκήσεις σε όνειρο. Πρέπει να είστε επιφυλακτικοί σχετικά µε αυτό, και 

πρέπει να διακρίνετε ποιες ασκήσεις πρόκειται να σας διδαχθούν. Εάν ξεπερνούν τις πέντε 

ασκήσεις, σίγουρα πρόκειται να παρέµβει σε εσάς. Εάν τα πράγµατα που ειπωθούν ξεπερνούν τις 

αρχές του Νόµου που διέδωσα, τότε αυτά σίγουρα δεν είναι εγώ, και είναι ψεύτικα. Όποιος 

συναντήσει ψεύτικες [εικόνες] µπορεί να τις διώξει. Μπορείτε να πείτε, "καλλιεργώ το Φάλουν 

Ντάφα και δεν θέλω τα πράγµατά σας." Και εάν δεν φύγει, µπορείτε να φωνάξετε το όνοµά µου.  

 

Ερώτηση: Τα βάσανα µπορούν να εξαλείψουν κάρµα. Μπορεί η υποµονή των προβληµάτων υγείας 

να εξαλείψει κάρµα;  

 

∆άσκαλος: Όσον αφορά το να υποµένετε τα προβλήµατα υγείας, όποτε ένας άνθρωπος υποµένει 

πόνο εξαλείφει κάρµα. Η υποµονή των προβληµάτων υγείας είναι εξάλειψη του κάρµα. Μόλις 

τώρα είπα ότι εάν ένα άτοµο δεν αρρωστήσει ολόκληρη τη ζωή του, είναι καταδικασµένος να πάει 

στην κόλαση αφότου πεθάνει, επειδή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του δηµιουργούσε µόνο κάρµα 

και δεν το ξεχρέωνε. Η ευτυχία είναι αυτό που οι καθηµερινοί άνθρωποι επιδιώκουν. Εάν οι 

καλλιεργητές δεν υποφέρουν λίγο, δεν θα είναι ικανοί να ξεπληρώσουν το κάρµα που 

δηµιούργησαν στο παρελθόν. Επιπλέον, δεν θα είναι ικανοί να ανυψώσουν τη σκέψη τους, και έτσι 

δεν θα είναι καλλιέργεια.  

 

 Ερώτηση: Πότε θα υπάρξουν µαθητές που θα καλλιεργούνται µε µοναστικό τρόπο;  

 

∆άσκαλος: ∆εν λέω ότι δεν θα σας αφήσω να καλλιεργηθείτε ως µοναχός ή µοναχή. Μερικοί 
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µοναχοί που βρίσκονται σε θρησκευτικό τόπο καλλιεργούν τον Μεγάλο Νόµο. Είχαν γίνει µοναχοί 

και δεν µπορούσαν να επιστρέψουν στην εγκόσµια ζωή. Έτσι για µια ορισµένη χρονική περίοδο, 

αυτός το είδος κανονισµού θα υπάρξει. Αλλά εκείνοι που δεν έχουν γίνει µοναχοί ή µοναχές πρέπει 

να καλλιεργηθούν στην κοινή κοινωνία [όπως είναι]. Αυτό που σας έχω δώσει είναι η πορεία της 

καλλιέργειας στην καθηµερινή κοινωνία.  

 

Ερώτηση: Ελπίζω ότι ο ∆άσκαλος µπορεί να ανοίξει το Ουράνιο Μάτι για όλους µας.  

 

∆άσκαλος: Αυτό δεν χρειάζεται να συζητηθεί. Καθώς προχωράτε µε την καλλιέργεια, και 

συνεχίζετε να διαβάζετε το βιβλίο, γίνεται για σας. Όλα όσα χρειάζεται ένας καλλιεργητής θα 

γίνουν για σας, συµπεριλαµβάνοντας το άνοιγµα του Ουράνιου Ματιού σας. Αλλά δεν είναι ότι ο 

καθένας θα επιτρέπεται να δει.  

 

Ερώτηση: Ο σύζυγός µου πέθανε, και µου λείπει τόσο πολύ. Πώς µπορώ να εγκαταλείψω αυτό το 

συναίσθηµα;  

 

∆άσκαλος: Το "να σου λείπει τόσο πολύ" είναι το συναίσθηµα ενός καθηµερινού ατόµου, και µόνο 

όταν το εγκαταλείψετε µπορείτε να καλλιεργηθείτε. Θα σας αναφέρω µία απλή αρχή. Οι άνθρωποι 

είναι όλοι προσκολληµένοι στη συνηθισµένη ανθρώπινη αγάπη για την οικογένεια. Αλλά ξέρετε 

πόσες φορές έχετε µετενσαρκωθεί ανάµεσα στους καθηµερινούς ανθρώπους; Πόσους γονείς, 

αδέλφια, συζύγους-γυναίκες, παιδιά, και συζύγους-άνδρες είχατε; Ενώ µετενσαρκωνόσαστε 

ανάµεσα στους καθηµερινούς ανθρώπους, σε κάθε ζωή σας έχουν λείψει έτσι τα οικογενειακά σας 

µέλη. Μπορείτε να σκέφτεστε για όλους αυτούς όλη την ώρα; Ποιος από όλους είναι το αληθινό 

οικογενειακό σας µέλος; Η αληθινή οικογένειά σας είναι µόνο στο µέρος όπου δηµιουργήθηκε η 

ζωή σας· περιµένουν να επιστρέψετε, αλλά αντίθετα είστε χαµένοι εδώ και είστε προσκολληµένοι 

µε αυτά τα προσωρινά πράγµατα.  

 

Υπάρχει κάτι που ισχύει για όλους σας, και αυτό είναι, είτε µπείτε σε µια οικογένεια, είτε µπείτε 

στον κόσµο, είναι ακριβώς όπως η παραµονή σε ένα ξενοδοχείο: µένετε απλά λίγο για µία βραδιά, 

και έπειτα φεύγετε την επόµενη ηµέρα. Ποιος αναγνωρίζει ποιον στην επόµενη ζωή; Ανάµεσα σε 

εκείνους γύρω σας είναι οι σύζυγοι που αγαπήσατε µε πάθος στις προηγούµενες ζωές σας και άλλα 

οικογενειακά µέλη. Τους αναγνωρίζετε; Σας αναγνωρίζουν; Αυτά που λέω είναι αρχές του Νόµου. 

∆εν εννοώ ότι πρέπει να είστε εχθρικοί στους γονείς σας, αλλά να εγκαταλείψετε αυτό το 

ανθρώπινο συναίσθηµα. Εάν οποιοδήποτε συναίσθηµα σας δένει, δεν µπορείτε να καλλιεργηθείτε. 

Σας δεσµεύει γερά ώστε να σας κρατήσει από την καλλιέργεια, και σας αποτρέπει από το να γίνετε 

ένας Φο. Μιλώντας από αυτήν την άποψη, δεν ενεργεί σαν δαίµονας προς εσάς; ∆εν σας αποτρέπει 

από να γίνετε ένας Φο; Ακόµα δεν καταλαβαίνετε τι παίζεται. Εάν ένα άτοµο που έχει πεθάνει 

ακόµα έχει µια τέτοια επιρροή πάνω σας, τότε είναι ένας λόγος παραπάνω να το εγκαταλείψετε 

αυτό [το ανθρώπινο συναίσθηµα]. Σας εξηγώ τις αρχές. Προσπαθώ να σας βοηθήσω να καταλάβετε 

πράγµατα. Εάν είστε ένα µη καλλιεργούµενο καθηµερινό άτοµο, αισθανόµενο πάντα θλίψη για 

τους ανθρώπους που έχουν πεθάνει, τότε η ζωή σας δεν θα είναι ευτυχισµένη. Η ανθρώπινη ζωή 

είναι πολύ σύντοµη. Από την προοπτική των παραδείσων των Φο, η καθηµερινή κοινωνία είναι 

ακόµα πιο σύντοµη. Όταν δύο Φο συζητούν µπορεί να σας δουν να γεννιέστε, και όταν γυρίσουν, 

µετά από µερικές ακόµα λέξεις, θα δουν ότι ήδη έχετε θαφτεί. Είναι τόσο γρήγορα. Είναι απλά ότι 

οι άνθρωποι, σε αυτό το πεδίο χωροχρόνου των ανθρώπινων όντων, αισθάνονται ότι είναι αρκετά 

αργός.  

 

Ερωτήσεις: Μερικές φορές έχω κάποιες ασυνάρτητες σκέψεις. Γνωρίζω ότι είναι κακές, αλλά είναι 

πολύ δύσκολο να τις αποβάλλω. Είναι δαίµονες; 

 

∆άσκαλος: Γνωρίζετε ότι η ασυνάρτητη σκέψη που έχετε είναι κακή, έτσι προσπαθήστε όσο 
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καλύτερα µπορείτε να την διώξετε. Θα σας πω ότι όταν τα ανθρώπινα όντα ζουν σε αυτόν τον 

κόσµο συχνά δεν είναι το άτοµο το ίδιο που συλλογίζεται - δεν είναι αληθινά αυτό το άτοµο που 

ζει. Εάν κοιτάξετε τους σηµερινούς ανθρώπους, ανεξάρτητα από το ποια χώρα είναι το άτοµο αυτό, 

ασχολούνται όλη την ηµέρα. Πώς ζει; Θα σας πω ότι µε κάποια άτοµα τις περισσότερες φορές δεν 

είναι πραγµατικά αυτό το άτοµο που ζει, σε σηµείο όπου µε µερικούς ανθρώπους δεν είναι 

πραγµατικά καθόλου το ίδιο το άτοµο.  

 

Με τους σύγχρονους ανθρώπους ειδικότερα, γνωρίζουν πραγµατικά πώς ζουν; Στη ζωή του, από τα 

νιάτα µέχρι την ενηλικίωση, ένα άτοµο συσσωρεύει πολλές "εµπειρίες," και αυτές οι "εµπειρίες" 

σχηµατίζουν αντιλήψεις στο µυαλό του ατόµου. Οι άνθρωποι σκέφτονται όταν συναντήσουν 

κάποιο πρόβληµα ότι "εφ' όσον το χειριστώ µε αυτόν τον τρόπο θα λυθεί." Τότε µετά από λίγο, µε 

αυτόν τον τρόπο οι σταθερές ιδέες διαµορφώνονται. Πιστεύετε ότι έχετε χειριστεί πολλά πράγµατα 

καλά, αλλά εσείς οι ίδιοι δεν υπάρχετε άλλο, έχετε µπει σε "λήθαργο." "Εσείς" που ζείτε στην 

καθηµερινή κοινωνία - το σαρκικό σας σώµα - έχει εξουσιαστεί από αυτές τις µετά τη γέννηση 

διαµορφωµένες έννοιες. Κάνοντας αυτό, κάνοντας εκείνο, όλη µέρα είστε σε µια ζάλη και περνάτε 

τις ηµέρες έτσι. Αλλά αυτές οι έννοιες όλες δηµιουργήθηκαν ώστε να σας προστατεύσουν από τη 

ζηµιά. Αλλά εάν δεν πάθετε ζηµιά, δεν µπορείτε να ξεπληρώσετε το κάρµα, θα κερδίσετε µε 

τρόπους που δεν θα έπρεπε, και θα βλάψετε άλλους, κατά συνέπεια θα δηµιουργείτε συνεχώς 

κάρµα. Και αυτό το κάρµα είναι ζωντανό, διότι οι µεταγεννητικές αντιλήψεις και το κάρµα 

σχηµατίζουν κάρµα σκέψης στο µυαλό. Τότε όταν καλλιεργείστε, πρέπει να το εξαλείψετε. Αυτό 

είναι επειδή όταν καλλιεργείστε, δεν µπορείτε να καλλιεργείτε [αυτά τα πράγµατα]. ∆εν θα θέλατε 

να καλλιεργήσετε [αυτά τα πράγµατα] αντί να καλλιεργήσετε τον εαυτό σας, και φυσικά ούτε εγώ 

θα το ήθελα αυτό.  

 

Θα σας κάνω να γίνετε ένας Φο, να καλλιεργηθείτε, και στην καλλιέργεια πρέπει να εγκαταλείψετε 

τις µεταγεννητικές σας αντιλήψεις και να καθαρίσετε το κάρµα σκέψης που σας αντικαθιστά. Τότε 

σκεφτείτε το, εάν θέλετε να καθαρίσετε αυτά τα πράγµατα, αυτά ζουν, και δεν θα το ανεχθούν. 

Ακριβώς επειδή είναι στο µυαλό σας, θα προσπαθήσουν να κάνουν τη σκέψη σας να 

αµφιταλαντεύεται, να κάνουν τη σκέψη σας ασταθή, να σας αναγκάσουν να µην µελετήσετε τον 

Νόµο, να µην πιστέψετε στον Νόµο, και θα σας ωθήσουν να κάνετε αυτό ή εκείνο, στο σηµείο 

όπου θα κάνετε εν αγνοία σας λάθη. Σχηµατίσατε αυτό το κάρµα βλαστηµώντας ανθρώπους και 

σκεπτόµενοι άσχηµα πράγµατα στο παρελθόν προτού αρχίσετε την καλλιέργεια. Λοιπόν, τότε το 

κάρµα σκέψης θα προβληθεί στις σκέψεις σας µε υβριστικές λέξεις, αναγκάζοντάς σας να µην 

πιστέψετε στον Νόµο, ή ακόµα να βλαστηµήσετε εµένα. ∆εν το µετρώ ως λάθος σας εφόσον δεν 

είστε εσείς που µε βλαστηµάτε, διαφορετικά η αµαρτία σας θα ήταν τεράστια. Το κάρµα σκέψης 

σας µε βλαστηµάει, αλλά στην καλλιέργεια πρέπει να το εξαλείψετε ειδάλλως µετρά σαν να έχετε 

κάνει εσείς την βλαστήµια. Εποµένως, εφ' όσον το καθαρίσετε και το απορρίψετε, θα γνωρίζετε ότι 

δεν είστε εσείς που βλαστηµάτε και είναι µόνο το κάρµα που ενεργεί, δαίµονες που ενεργούν. 

Ενώνουµε τις προσπάθειες να το εξαλείψουµε και να σας κάνουµε να συνέλθετε. Προς το παρόν η 

πλειονότητα των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον κόσµο δεν είναι πραγµατικά οι ίδιοι που ζουν. 

Ζουν χάριν του τρόπου σκέψης τους και των µεταγεννητικών διαµορφωµένων ιδεών τους.  

 

Ερώτηση: Τι είναι τα ουράνια φαινόµενα; Σε ποιο επίπεδο δεν επιτρέπονται οι καλλιεργητές να 

λάβουν υπαινιγµούς από τα ουράνια φαινόµενα;  

 

∆άσκαλος: Τα ουράνια φαινόµενα δεν θα δώσουν οποιουσδήποτε υπαινιγµούς για τους 

ανθρώπους. Προς το παρόν µόνο εκείνα τα ζώα που έχουν αποκτήσει νοηµοσύνη, κατά τη διάρκεια 

αυτής της χρονικής περιόδου όταν αυτό το µέρος της ανθρωπότητας έχει γίνει κακό, θα κάνουν 

πράγµατα για να ελέγξουν τους ανθρώπους. Οι Θεοί στους ουρανούς έχουν εγκαταστήσει για την 

ανθρωπότητα έναν πολύ µεγάλο δίσκο που περιστρέφεται. Πάνω του βρίσκονται ποιες καταστάσεις 

θα προκύψουν για την ανθρώπινη κοινωνία και πότε. Αφότου περιστρέφεται σε έναν ορισµένο 
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χρόνο, κάποιο συγκεκριµένο συµβάν θα προκύψει ασυναίσθητα για την ανθρωπότητα. Και αυτό 

είναι που αναφέρεται ως "αλλαγή στα ουράνια φαινόµενα."  

 

Ερώτηση: Ποιο είναι το κριτήριο για "τη µετεµψύχωση;"  

 

∆άσκαλος: Έχει κριτήριο η µετεµψύχωση; Με τη µετεµψύχωση, µια ζωή µπορεί να είναι 

άνθρωπος σε αυτήν τη διάρκεια ζωής και ένα ζώο στην επόµενη, ή ίσως µετενσαρκωθεί σε φυτό. 

Εν πάση περιπτώσει, κάποιος µπορεί να µετενσαρκωθεί σε οτιδήποτε. Στο τι µετενσαρκώνεται 

κάποιος εξαρτάται από το ποσό του κάρµα του.  

 

Ερώτηση: Μπορεί κάποιος να προβλέψει το µέλλον µε τη δύναµη της γνώσης του παρελθόντος και 

µέλλοντος;  

 

∆άσκαλος: Μπορεί κάποιος να προβλέψει το µέλλον µε τη δύναµη της γνώσης του παρελθόντος 

και µέλλοντος; Με τη δύναµη της γνώσης του παρελθόντος και µέλλοντος, κάποιος µπορεί να ξέρει 

ολόκληρη τη ζωή ενός ατόµου ή πολλαπλάσιες ζωές, ίσως ακόµα και περισσότερο. Μερικοί 

άνθρωποι γνωρίζουν ακόµη και από που προήλθαν. Μπορούν επίσης να γνωρίζουν πώς είναι το 

µέλλον του ατόµου. Ένα άτοµο δεν γνωρίζει µόνο για τον εαυτό του, αλλά µπορεί επίσης να 

γνωρίζει και για άλλους. Αυτή είναι η δύναµη της γνώσης του παρελθόντος και µέλλοντος.  

 

Ερώτηση: Πόσο µακριά στο παρελθόν µπορούν οι Φο και οι Μποντισάτβες να γνωρίζουν 

πράγµατα; Πόσο µακριά στο µέλλον;  

 

∆άσκαλος: Μόνο όταν ένα άτοµο δεν έχει καµία παράλειψη µπορεί να καλλιεργηθεί σε Φο ή σε 

Μποντισάτβα, και ένα άτοµο χωρίς παραλείψεις γνωρίζει τα πάντα. ∆εν µπορείτε να πάρετε αυτά 

τα πράγµατα να είναι γνώση και να τα αναζητάτε, και δεν µπορώ να απαντήσω και να εξηγήσω 

αυτές τις ερωτήσεις. Μερικοί άνθρωποι µε ρωτούν συχνά: πώς ζουν οι Φο; Θα σας πω ότι οι 

άνθρωποι δεν µπορούν απολύτως να γνωρίζουν πώς ζουν οι Φο. Εάν θέλετε να γνωρίζετε πώς ζουν 

οι Φο, τότε καλλιεργηθείτε σε Φο. Μερικοί άνθρωποι έχουν δει τον Παράδεισο της Υπέρτατης 

Μακαριότητας, τον Παράδεισο του Φάλουν, ή άλλους παραδείσους. Έτσι εµφανίζεται σε σας στο 

επίπεδό σας. Εάν θέλετε να δείτε πλήρως την αληθινή κατάσταση των πραγµάτων εκεί, πρέπει να 

επιτύχετε τα πρότυπα ενός Φο· µόνο τότε µπορείτε να δείτε την αληθινή εικόνα του. Είναι ακριβώς 

όπως αυτός ο Νόµος: όταν Τον εξετάσετε από αυτό το επίπεδο είναι οι αρχές του Νόµου αυτού του 

επιπέδου, και όταν Τον εξετάζετε από ένα άλλο επίπεδο είναι οι αρχές του Νόµου εκείνου του 

επιπέδου. ∆εν µπορεί να αποκαλύψει την αληθινή εικόνα των πραγµάτων σε υψηλά επίπεδα σε 

εκείνους που είναι σε χαµηλά επίπεδα. Αυτό είναι µια αρχή του Κόσµου.  

 

Ερώτηση: Τι τέλος θα έχουν τελικά εκείνοι οι Φο που δηµιουργήθηκαν µέσω της λατρείας;  

 

∆άσκαλος: Θα καθοριστεί από το σε ποιο βαθµό είναι καλοί ή κακοί. Εκείνοι που φέρνουν 

αναταραχή στην κοινωνία και στον Κόσµο θα αποµακρυνθούν. Φυσικά, υπάρχουν καλοί που θα 

τους δοθεί µια έξοδος, και θα µετενσαρκωθούν. Όλα έχουν κανονισµούς.  

 

Ερώτηση: Υπάρχει µια συστηµατική µέθοδος για την καλλιέργεια του σίνσινγκ;  

 

∆άσκαλος: Ο Νόµος που σας έχω δώσει είναι ο πιο συστηµατικός. ∆εν υπάρχει τίποτα πιο 

συστηµατικό. Πηγαίνετε και διαβάστε το Τζούαν Φάλουν.  

 

Ερώτηση: "Κατεβάστε το µαχαίρι του χασάπη, και γίνετε ένας Φο επιτόπου." Αυτό λέγεται στο 

Βουδισµό. Τι λέγεται στη σχολή του Φάλουν;  
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∆άσκαλος: Αυτά τα λόγια δεν είναι του Σακιαµούνι. Ειπώθηκαν από ανθρώπους αργότερα. [Λόγω 

των πραγµάτων όπως κι αυτό] είναι δύσκολη η καλλιέργεια στον Βουδισµό στην Τελική Περίοδο 

του Νόµου. Λόγια που δεν είναι του Βούδα θεωρούνται ότι είναι τα λόγια Του. Οι σύγχρονοι 

άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι συµβαίνει, διότι δεν είναι αυτά οι αλήθειες ενός Φο. Απλά αφήνετε το 

µαχαίρι σας και ανεξάρτητα από το πόσους ανθρώπους έχετε σκοτώσει γίνεστε ένας Φο - πώς 

µπορεί να είναι έτσι; Οι καλοί άνθρωποι πρέπει ακόµα να καλλιεργηθούν. ∆εν είναι αλήθεια αυτό; 

Φυσικά, η έννοια που ενσωµατώνεται στο ρητό είναι πιθανώς ότι από εδώ και πέρα να µην κάνετε 

κακές πράξεις· ίσως έχει αυτήν την έννοια, δηλαδή να αρχίσετε την καλλιέργεια. Αλλά υπολείπεται 

πολύ από τους Φο.  

 

Ερώτηση: Μπορείτε να εξηγήσετε περισσότερο "το σώµα θα µεγεθυνθεί;"  

 

∆άσκαλος: Οι σκέψεις των καλλιεργητών και η χωρητικότητα και ο όγκος του σώµατός τους θα 

επεκταθούν. Έτσι µερικές φορές όταν κάνετε την ορθή στάση θα αισθανθείτε σαν να έχετε γίνει 

ψηλοί και µεγάλοι. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι θα αισθανθούν σαν να έχουν γίνει πολύ µικροί, διότι 

εκείνο το σώµα που έχει καλλιεργηθεί πλήρως µπορεί να γίνει µεγάλο ή µικρό. Τα σώµατα των 

καλλιεργητών πράγµατι θα µεγεθυνθούν. ∆ιαφορετικά, σε υψηλά επίπεδα δεν θα ήσαστε σε θέση 

να αντέξετε την κατανόηση της πραγµατικότητας του Κόσµου. Στην καλλιέργεια το σώµα κάποιου 

γίνεται µεγαλύτερο και µεγαλύτερο σε κάθε διάσταση. Το σαρκικό µου σώµα που κάθεται εδώ 

είναι µόνο τόσο µεγάλο όσο το βλέπετε, αλλά τα σώµατά µου στην άλλη πλευρά γίνονται όλο και 

µεγαλύτερα, το ένα µετά το άλλο. Είναι τόσο µεγάλα που αυτοί που κάθονται εδώ και που έχουν το 

Ουράνιο Μάτι τους ανοιχτό το καλύτερο που µπορούν να δουν είναι µόνο τα κατώτατα σηµεία των 

δακτύλων των ποδιών µου, όχι τις κορυφές τους. Και αυτό δεν είναι ακόµα το µεγαλύτερο. Φυσικά, 

δεν επιδεικνύοµαι· δεν υπάρχουν καθόλου ψευτιές µεταξύ ενός δασκάλου και των µαθητών του. 

Μπορώ να σας πω ότι οι όγκοι των σωµάτων των καλλιεργητών όντως µεγεθύνονται. Θυµάµαι ότι 

ένας Ινδός Γιόγκι είχε έναν πίνακα, και µέσα στον πίνακα "ο Κόσµοτιµηµένος" (Μπαγκαβάν) 

µιλούσε στους µαθητές του, λέγοντας, "Ρίξτε µια µατιά, όλοι οι Θεοί είναι στη µέση του σώµατός 

µου." Η µυριάδα των Θεών στον πίνακα ήταν όλοι µέσα στο σώµα του. Στην καλλιέργεια, ο σκοπός 

είναι να καλλιεργηθείτε σε έναν Θεό. Το µέγεθος ενός Θεού είναι το µέγεθος του επιπέδου αυτού 

του Θεού και το ύψος της θέσης επίτευξής του. Κατά συνέπεια τα θεία σώµατα προσαρµόζονται 

στις Θέσεις Επίτευξής τους και στα επίπεδα τους.  

 

Ερώτηση: Θα ήθελα να ρωτήσω: Σε αυτό το ταξίδι στην Αµερική θα προγραµµατίσετε να κάνετε 

ένα σεµινάριο εννιαήµερης διάλεξης του Νόµου;  

 

∆άσκαλος: Όχι δεν θα κάνω. Ο λόγος είναι ότι αυτός ο Νόµος έχει εξηγηθεί εντελώς. Από τότε που 

εκδόθηκε το Τζούαν Φάλουν δεν έχω µιλήσει µε συστηµατικό τρόπο. Αυτό είναι επειδή καθώς 

µιλάω περισσότερο δεν θα ακολουθήσω το Τζούαν Φάλουν κατά λέξη καθώς µιλώ. Όταν κάνω µια 

διάλεξη δεν έχω χειρόγραφο. Μιλώ σύµφωνα µε τις διαφορετικές καταστάσεις των µαθητών, και 

εξετάζω την ίδια ερώτηση από διαφορετικές γωνίες, έτσι είναι διαφορετικά κάθε φορά. Κατά 

συνέπεια εάν κάνω πάλι σεµινάρια και συστηµατικά διδάξω τον Νόµο θα παρέµβει µε τους 

µαθητές που καλλιεργούνται σύµφωνα µε το Τζούαν Φάλουν. Αυτό είναι επειδή έχω ανακαλύψει 

ότι ακόµη και µόνο µε µία ερώτηση, όσο περισσότερο µιλώ για αυτήν, τόσο πιο ψηλά πηγαίνω, 

εφόσον θέλω όλο και περισσότερο να κάνω τους µαθητές να καταλάβουν (χειροκρότηµα), έτσι τα 

πράγµατα που θα ειπωθούν θα παρεµποδίσουν την καλλιέργεια των µαθητών. Ο Νόµος έχει 

τυπωθεί ήδη, και έτσι δεν µπορώ να δώσω πάλι τις συστηµατικές διαλέξεις. Αλλά εφ' όσον 

καλλιεργείστε σύµφωνα µε το Τζούαν Φάλουν θα είναι το ίδιο. Η απάντηση στις συγκεκριµένες 

ερωτήσεις που έχετε καθώς καλλιεργείστε όπως κάνουµε σήµερα είναι εντάξει.  

 

Ερώτηση: Με τόσους πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσµο, πώς ο ∆άσκαλος γνωρίζει ποιος 

καλλιεργείται;  



 33

 

∆άσκαλος: Οι σκέψεις και οι κατανοήσεις της καλλιέργειας στα υψηλά επίπεδα είναι διαφορετικές 

από αυτές στα χαµηλά επίπεδα. Είναι διαφορετικό από αυτό που έχετε φανταστεί µε ανθρώπινες 

σκέψεις. Κατά την διάρκεια της καλλιέργειας, όταν φθάσουν οι άνθρωποι σε ένα ορισµένο επίπεδο, 

µπορούν να παράγουν Σώµατα του Νόµου, και να παράγουν ακόµη και αµέτρητα Σώµατα του 

Νόµου. Τα Σώµατα του Νόµου θα βοηθήσουν το Κύριο Σώµα (επίσης αποκαλούµενο το Κύριο 

Πρεσβύτερο) να ολοκληρώσει τα καθήκοντα της καθοδήγησης και της προστασίας των µαθητών· 

κάνουν πολλά συγκεκριµένα πράγµατα. Τα Σώµατα του Νόµου είναι η εκδήλωση της σοφίας µου. 

Αυτό το είδος σοφίας έχει τη θεία µορφή του. Για να θέσω απλά, είναι ο εαυτός µου. Εποµένως, τα 

Σώµατα του Νόµου µου φέρουν τη γενική εικόνα και τη σκέψη του εαυτού µου. Μπορούν να 

κάνουν οτιδήποτε, αλλά δεν έχουν καµία διαφοροποίηση από το Κύριο Σώµα. Αλλά κάτω από αυτό 

το επίπεδο κανένας δεν µπορεί να δει αυτές τις εσωτερικές συνδέσεις, µόνο αφού ξεπεράσει 

κάποιος αυτό το επίπεδο µπορεί να το δει. Όσον αφορά τις λεπτοµέρειες των πραγµάτων, τα 

κάνουν το ίδιο όπως θα τα έκανα εγώ προσωπικά, επειδή είναι µια απτή ενσωµάτωση των σκέψεών 

µου.  

 

Ερώτηση: Πώς σχετίζεται το "Μην έχοντας οποιεσδήποτε επιδιώξεις και κερδίζοντας φυσικά" µε το 

"µην έχοντας κανένα τρόπο να µείνετε και από εκεί έρχεται η καρδιά κάποιου;"  

 

∆άσκαλος: Όσον αφορά την εξήγηση των Bουδιστικών ιερών κειµένων στην καλλιέργεια του 

Μεγάλου Νόµου, πιστεύω ότι δεν είναι πάρα πολύ κατάλληλο. Μιλώντας σε µικρότερο πλαίσιο, 

αυτά που λέει ο Σακιαµούνι είναι πράγµατα από τη δική του σχολή. Αυτά που έχουµε εδώ είναι 

πράγµατα από την δική µου σχολή. Υπάρχει ένα πρόβληµα εδώ της µη εξάσκησης δύο τρόπων 

καλλιέργειας. Μιλώντας από µια µεγαλύτερη έννοια, όλοι οι Νόµοι προέρχονται από τον Μεγάλο 

Νόµο, και υπάρχουν πολλά περίπλοκα στοιχεία που δεν τα γνωρίζετε. Έτσι δεν ήµουν ποτέ 

πρόθυµος να εξηγήσω τους όρους και τις έννοιες στο Βουδισµό. Μερικές φορές θα πω λίγα λόγια, 

ή θα δώσω ένα παράδειγµα, αλλά αυτό είναι απλά η διδασκαλία του Νόµου µου. Θα σας 

συµβούλευα όλους ότι εάν υπάρχουν θρησκευτικά πράγµατα στο νου σας πρέπει, τώρα που 

καλλιεργείτε το Φάλουν Ντάφα, να τα αφήσετε γρήγορα και να καθαριστείτε. ∆ιαφορετικά θα σας 

παρεµποδίσουν σοβαρά. Επιπλέον, θα χρησιµοποιήσετε πράγµατα από τον Βουδισµό για να 

κρίνετε το τι λέω, και δεν θα είστε σε θέση να καλλιεργηθείτε. Στον Βουδισµό επίσης µιλούν για τη 

µη εξάσκηση δύο τρόπων καλλιέργειας. Τώρα είναι η Ακατάστατη Περίοδος του Νόµου της 

Τελικής Περιόδου του Νόµου. Πρέπει όλοι να είστε προσεκτικοί. Μιλώντας για τη µη άσκηση δύο 

τρόπων καλλιέργειας, πραγµατικά, πόσοι άνθρωποι στις θρησκείες µπορούν αληθινά να 

καταλάβουν την έννοια αυτού; Υπάρχουν άνθρωποι στις θρησκείες που καλλιεργούν σχεδόν τα 

πάντα. Οι µοναχοί καλλιεργούν τον Βουδισµό Ζεν και τον Ταντρισµό συγχρόνως, και διαβάζουν 

όλων των ειδών τα ιερά κείµενα. Και στον Βουδισµό της Αγνής Γης µιλούν για πράγµατα του 

Βουδισµού Ζεν. Αλλά όταν καλλιεργείστε σε µία σχολή, πρέπει να διαβάζετε τα ιερά κείµενα 

εκείνης της σχολής· και δεν είναι όλα τα ιερά κείµενα αυτά που είπε ο Σακιαµούνι. Εάν διαβάσετε 

την Αβαταµσάκα σούτρα, όταν ολοκληρώσετε την καλλιέργεια θα πάτε στον Παράδεισο 

Αβαταµσάκα. Εάν διαβάσετε τη σούτρα Αµιτάµπα, θα πάτε στον παράδεισο της Απόλυτης 

Μακαριότητας. Κατά τη διάρκεια του χρόνου οι άνθρωποι έχουν πιστέψει ότι όλα τα ιερά κείµενα 

είναι του Σακιαµούνι. Αλλά µόλις αρχίζετε να ανακατεύετε τους τρόπους καλλιέργειας κανένας Φο 

δεν θα σας φροντίσει άλλο. Η πίστη των σύγχρονων ανθρώπων στον Φο µοιράζονται όλες µία 

άποψη: πιστεύουν ότι όλοι είναι Φο, έτσι δεν είναι εντάξει η λατρεία σε οποιονδήποτε από αυτούς; 

Και εφόσον είναι όλα βιβλία από τους Φο, δεν είναι εντάξει να διαβάζεται οποιοδήποτε από αυτά; 

Αυτές είναι ανθρώπινες απόψεις.  

 

Ξέρετε, γιατί µπορεί ένα άτοµο να πάει στον Παράδεισο του Φάλουν ή να λάβει έναν Τροχό του 

Νόµου και άλλα πράγµατα που αξίζει από αυτή την σχολή µε την ανάγνωση του Τζούαν Φάλουν; 

Τα ιερά κείµενα των θρησκειών είναι τα ίδια - καλλιεργείστε σε εκείνη τη σχολή, έτσι λαµβάνετε 
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τα πράγµατα από εκείνη τη σχολή. Τότε οι Θεοί από εκείνον τον τρόπο καλλιέργειας θα 

τοποθετήσουν στο σώµα σας τα πράγµατα από εκείνη τη σχολή. Τότε εάν διαβάζετε επίσης τα ιερά 

κείµενα από αυτή τη σχολή, και αυτή η σχολή θα σας δώσει επίσης τα πράγµατα από αυτή τη 

σχολή, και εάν τα πράγµατα από όλες τις σχολές έρθουν, τότε το σώµα σας θα είναι άνω-κάτω. 

Πώς θα καλλιεργηθείτε; Παραδείγµατος χάριν, εάν ένα κοµµάτι από ένα πλυντήριο ρούχων 

τοποθετούνταν σε µια τηλεόραση, τότε όπως το βλέπω εγώ, αυτή η τηλεόραση δεν θα ήταν ικανή 

να δείξει τίποτα. δεν είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο όσο οι άνθρωποι πιστεύουν.  

 

Η καλλιέργεια είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός και περίπλοκος τύπος εξέλιξης για την ανύψωση του 

γκονγκ και της ύπαρξης κάποιου. Είναι ακριβέστερο από οποιοδήποτε όργανο ακρίβειας της 

ανθρωπότητας. Έτσι, τα πράγµατα καλλιέργειας δεν µπορούν να αναµιχθούν µαζί, και δεν θα 

αναµιχθούν µαζί. Μόλις κάποιος κάνει πράγµατα µε αυτόν τον τρόπο, και µόλις οι Φο δουν ότι 

καλλιεργείτε και αυτό και εκείνο, δεν θα σας δώσουν τα πράγµατα από τη σχολή τους. Αυτό είναι 

πρόβληµα του σίνσινγκ κάποιου από το µέρος του καλλιεργητή. Τα πράγµατα ενός Ταθαγκάτα Φο 

είναι καλλιεργηµένα υποφέροντας µέσα από πολλές ζωές σκληρής καλλιέργειας, και αποτελούν τον 

Παράδεισό του. Ο Παράδεισός του αποτελείται από εκείνα τα στοιχεία καλλιέργειας. Είστε µόνο 

ένας άνθρωπος, και θέλετε έτσι απλά να τα αλλάξετε; Επιπλέον, η καλλιέργεια δύο τρόπων 

καλλιέργειας είναι ισοδύναµη µε το να κάνετε ζηµιά στους Νόµους δύο Φο, και η καλλιέργεια 

τριών τρόπων καλλιέργειας είναι ισοδύναµη µε το να βλάπτετε τους Νόµους τριών Φο. ∆εν είναι 

αυτό αµαρτία; Μερικοί άνθρωποι λένε ότι δεν το γνώριζαν. Λοιπόν, είναι ακριβώς επειδή δεν 

γνωρίζατε που οι Φο δεν θα σας έδιναν τίποτα, δεν σας αφήνουν να διαπράξετε αυτήν την αµαρτία. 

Αυτός είναι ο θεµελιώδης λόγος για τη µη εξάσκηση δύο τρόπων καλλιέργειας. Οι άνθρωποι δεν 

γνωρίζουν, και πιστεύουν ότι όσο περισσότερο µελετούν [αυτό τον µικτό τρόπο] τόσο περισσότερο 

µπορούν να διευρύνουν τη γνώση τους. Είναι προσκόλληση.  

 

Η καλλιέργεια µιας σχολής είναι µόνο η καλλιέργεια εκείνης της σχολής: Ο Βουδισµός Ζεν είναι 

Βουδισµός Ζεν, η Αγνή Γη είναι Αγνή Γη, το Χουαγιάν είναι Χουαγιάν, το Τιαντάι είναι Τιαντάι, 

και ο Ταντρισµός είναι ο Ταντρισµός. Και µεταξύ των µεθόδων του Ταντρισµού, η καλλιέργεια δεν 

µπορεί ούτε εκεί να αναµιχθεί· η κόκκινη σέχτα του είναι η κόκκινη σέχτα, και η άσπρη σέχτα του 

είναι η άσπρη σέχτα. Αυτό είναι κάτι που ένα άτοµο δεν µπορεί απολύτως να ανακατέψει. Η 

καλλιέργεια είναι το πιο σοβαρό, σοβαρό πράγµα. ∆εν υπάρχει τίποτα στον ανθρώπινο κόσµο 

σοβαρότερο. Επειδή είναι πολύ µεγαλοπρεπής, πρέπει σίγουρα να αντιµετωπιστεί πολύ σοβαρά. 

Φυσικά, δεν θα σας κάνω να µελετήσετε Φάλουν Γκονγκ. Εάν θεωρείτε ότι µπορείτε να 

Ολοκληρωθείτε σε κάποια άλλη σχολή του Βουδισµού, τότε µελετήστε την. Αλλά εάν δεν εξηγήσω 

τα πράγµατα µε σαφήνεια τότε είµαι ανεύθυνος σε σας. Επειδή έχετε την προκαθορισµένη σχέση 

να κάθεστε εδώ, θα σας πω: οι θρησκείες είναι στην Τελική Περίοδο του Νόµου και ακόµη και για 

τους µοναχούς και τις µοναχές είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν. Μπορείτε να ρωτήσετε αυτούς 

τους µοναχούς ή µοναχές: µπορείτε να Ολοκληρωθείτε; Γνωρίζω τα πάντα, και όσο για τους 

µοναχούς και µοναχές στον κόσµο, ή σε όλο τον κόσµο, εκείνοι που µπορούν να αφήσουν τον 

Νόµο του Τριπλού Κόσµου, εκείνοι που µπορούν να επιτύχουν την Πρώτη Επίτευξη του επιπέδου 

ενός Άρχατ, είναι πολύ λίγοι. Επιπλέον, έχουν ακόµα ένα πόδι στην πόρτα και ένα πόδι έξω - είναι 

ακόµα καλλιέργεια της βοηθητικής ψυχής. Πραγµατικά, περιµένουν τον Φο να έρθει. Τον θέλετε να 

σας σώσει. Αλλά πού να σας σώσει; Εάν το άτοµο είναι ένας Άρχατ, πρέπει ακόµα να καλλιεργηθεί 

στον Παράδεισο του Φο, και είτε ο Φο τον θέλει είτε όχι εξαρτάται από τον Φο. Πού µπορεί να σας 

σώσει;  

 

Ερώτηση: Ο ∆άσκαλος είπε ότι η εξάσκηση των ασκήσεων σε υψηλά επίπεδα είναι απολύτως 

αυτόµατη. [Είναι αυτό σωστό];  

 

∆άσκαλος: Στην Κίνα, όταν το τσιγκόνγκ πρωτοεµφανίστηκε υπήρξαν άνθρωποι που είπαν ότι το 
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τσιγκόνγκ δεν µπορούσε να επιτρέψει σε κάποιον να Ολοκληρωθεί, διότι η διάδοση του τσιγκόνγκ 

εκείνο τον καιρό όλη ανήκε στο επίπεδο της θεραπείας προβληµάτων υγείας και καλής φυσικής 

κατάστασης. Μόλις τώρα είπα κάτι, δηλαδή, ότι το τσιγκόνγκ προετοίµαζε στην πραγµατικότητα 

τον δρόµο για να διαδώσω το Φάλουν Ντάφα. Εάν το τσιγκόνγκ δεν είχε αρχίσει να διαδίδεται, θα 

ήταν πολύ δύσκολο να διαδώσω τον Μεγάλο Νόµο σήµερα. Εάν µπορώ να Τον διαδώσω στην 

πλέον αυστηρή κοινωνία σήµερα, κατόπιν όταν διαδοθεί [περαιτέρω] στο µέλλον δεν θα πρέπει να 

αντιµετωπίσει προβλήµατα.  

 

Μερικοί άνθρωποι λένε ότι τσιγκόνγκ είναι ένας τρόπος που έχει πρόθεση (γου γουέι), και ο 

Σακιαµούνι είπε ότι οι τρόποι που είχαν πρόθεση ήταν απατηλοί και δεν θα µπορούσαν να 

επιτρέψουν σε κάποιον να Ολοκληρωθεί. Πραγµατικά, εκείνοι που το λένε αυτό [για το τσιγκόνγκ] 

δεν γνωρίζουν τι σηµαίνει "έχοντας πρόθεση". Λένε ότι οι κινήσεις των ασκήσεων περιλαµβάνουν 

πρόθεση. Όµως πολλές Ταοιστικές πρακτικές έχουν κινήσεις, και οι Μεγάλοι Ταοϊστές που 

καλλιεργούνται µέσω αυτών είναι αρκετά υψηλοί - το Μεγάλο Τάο της Αρχής έχει καλλιεργήσει 

πολλά όντα ακόµα υψηλότερα από τους µέσους Θεούς και Φο. ∆εν είναι ότι η πραγµατοποίηση των 

ασκήσεων έχει πρόθεση. Οι πρακτικές της Ταντρικής, εν τω µεταξύ, έχουν τους ανθρώπους να 

εκτελούν µάντρας. Οι µοναχοί στην Κίνα εκτελούν διάφορα µάντρας, και κάνουν µια εξάσκηση 

του διπλού και µονού διπλώµατος των ποδιών. ∆εν είναι αυτές κινήσεις; Είναι κάτι που έχει ή που 

δεν έχει πρόθεση απλά θέµα των πόσων ασκήσεων υπάρχουν; Αυτό δεν είναι το τι σηµαίνει 

"έχοντας πρόθεση". "Έχοντας πρόθεση" αναφέρεται στις προσκολλήσεις ενός ατόµου που έχει σε 

πράγµατα καθώς προχωρά στην καλλιέργεια και δεν τις εγκαταλείπει. Άνθρωποι σαν κι αυτούς 

µιλούν για ανθρώπινα πράγµατα, και έπειτα υπάρχουν µερικοί που ψάχνουν για µεθόδους, 

δεξιότητες, και µαγικές τέχνες, λανθασµένα πιστεύοντας ότι αυτά µπορούν να βοηθήσουν ένα 

άτοµο να ανυψωθεί. ∆εν παίρνουν την εγκατάλειψη των προσκολλήσεων µέσω της καλλιέργειας να 

είναι θεµελιώδες, και επιδιώκουν δευτερεύουσες δεξιότητες, και κάνουν πράγµατα µε πρόθεση. 

Μερικοί µοναχοί και µοναχές προσπαθούν να κάνουν χρήµατα, να χτίσουν περισσότερους ναούς, 

να ωφελήσουν την κοινωνία, και να συµµετέχουν στην πολιτική, και αυτό είναι η σηµασία του 

έχοντας πρόθεση. Η καλλιέργεια για αυτά τα πράγµατα είναι πραγµατικά απατηλή, και όποιος τα 

κάνει έχει χάσει την οπτική της δικής του καλλιέργειάς. Μπορούν εκείνα τα πράγµατα να 

επιτρέψουν σε κάποιον να Ολοκληρωθεί; "Θα χτίσω τόσους πολλούς ναούς για τον Φο και θα 

πάρω το δρόµο της πίσω πόρτας - θα µου επιτρέψει να ανέβω." Πώς θα µπορούσε να είναι έτσι 

όµως; Εάν εκείνα τα δικά σας συναισθήµατα των καθηµερινών ανθρώπων δεν είχαν εξαλειφθεί, δεν 

θα τολµούσατε να µείνετε στο επίπεδο ενός Θεού ακόµα κι αν σας έβαζαν εκεί. Εν συγκρίσει µε 

τους ασύγκριτα ιερούς, αξιοπρεπείς, και αγνούς Θεούς και Φο, θα ντρεπόσασταν τόσο που δεν θα 

τολµούσατε να παρουσιάσετε το πρόσωπό σας πουθενά. Οι ίδιοι θα συνειδητοποιούσατε ότι δεν θα 

έπρεπε να είστε εκεί, επειδή το επίπεδο σκέψης σας θα ήταν πολύ κατώτερο, και εσείς οι ίδιοι θα 

πηγαίνατε κάτω. Οι κινήσεις άσκησης δεν ισοδυναµούν µε το να έχετε πρόθεση, το να έχετε 

ανθρώπινες προσκολλήσεις είναι πραγµατικά το "έχοντας πρόθεση."  

 

Έχω πει ότι στην καλλιέργεια οι νοητικές δραστηριότητες µπορούν εύκολα να προκαλέσουν 

προβλήµατα, και έτσι πρέπει να προσπαθήσετε το καλύτερό σας να µην έχετε σκέψεις, να µην έχετε 

προθέσεις. Όλα τα αντικείµενα και οι ουσίες είναι ζωντανά και έχουν ζωή σε άλλες διαστάσεις. 

Όσον αφορά τους µηχανισµούς καλλιέργειας που σας έχω εγκαταστήσει, καθώς εκτελείτε τις 

ασκήσεις ενισχύετε εκείνους τους µηχανισµούς. Όταν ο µηχανισµός ενισχύεται µέχρι ένα σηµείο, 

θα περιστρέφεται αυτόµατα. Όταν κάνετε τις ασκήσεις στο µέλλον, κάθε φορά που τις κάνετε εννέα 

φορές [οι µηχανισµοί] θα ενισχυθούν και θα γίνουν όλο και ισχυρότεροι. Τελικά θα διαπιστώσετε 

ότι δεν χρειάζεται να µετράτε και απλά κάνετε τις ασκήσεις σας, όταν φτάσετε στην ένατη φορά [οι 

µηχανισµοί] οι ίδιοι θα ωθήσουν τον Τροχό του Νόµου, και στην ένατη φορά από µόνα τους θα 

πάνε στο Τζιέ Γιν. Σε αυτό το σηµείο δεν θα χρειάζεται καν να µετράτε άλλο.  

 

Ερώτηση: Μπορεί ο καθένας να γνωρίζει πότε έχει υπερβεί τον Νόµο του Τριπλού Κόσµου;  
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∆άσκαλος: Μερικοί άνθρωποι έχουν εξαιρετικά υψηλές βάσεις, και έτσι προκειµένου να εγγυηθεί 

ότι µπορούν να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις, τίποτα δεν µπορεί να ειπωθεί σε αυτούς. Εάν 

τους ειπωθεί ακόµα και λίγο, θα βλάψει την πορεία τους και θα τους καταστήσει ανίκανους να 

επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις. Κατά συνέπεια, πρέπει να καθορίσουµε τα πράγµατα 

βασισµένα στις διαφορετικές καταστάσεις του κάθε ατόµου. Υπάρχουν φορές, όµως, που µπορεί να 

µαθευτεί, και ορισµένα άτοµα µπορούν να ξέρουν.  

 

Ερώτηση: Στο µέλλον, οι µοναστικοί µαθητές που καλλιεργούνται σε θρησκευτικό περιβάλλον θα 

πρέπει να πάνε και να ικετεύσουν για ελεηµοσύνες ανάµεσα στους καθηµερινούς ανθρώπους. "Το 

µέλλον" αναφέρεται σε αυτήν την περίοδο ανθρωπότητας ή ενός προηγούµενου καιρού;  

 

∆άσκαλος: Οι µοναχοί και οι µοναχές είναι διαφορετικοί από τους καθηµερινούς ανθρώπους. Τους 

λέω να καλλιεργηθούν, όπως γίνεται από άλλους µαθητές του Μεγάλου Νόµου, και για να 

επικυρώσουν µια ακόµα µεγαλύτερη Θέση Επίτευξης· και αυτό µε αυτόν τον τρόπο τους παρέχει  

ένα περιβάλλον στο οποίο µπορούν να δηµιουργήσουν ακόµα µεγαλύτερη Ισχυρή Αρετή.  

 

Ερώτηση: Πώς µπορούν οι άνθρωποι να γνωρίζουν εάν έχουν ή δεν έχουν Σώµατα του Νόµου που 

τους προστατεύουν ή Τροχούς του Νόµου µέσα στα σώµατά τους;  

 

∆άσκαλος: Όσον αφορά τον Τροχό του Νόµου, µερικοί άνθρωποι είναι ευαίσθητοι και µπορούν να 

τον αισθανθούν, και µερικοί δεν είναι ευαίσθητοι και έτσι δεν µπορούν να τον αισθανθούν. ∆εν 

είναι ότι ο καθένας µπορεί να τον αισθανθεί. Για εκείνους που µπορούν να αισθανθούν την 

περιστροφή του Τροχού του Νόµου, µόλις σταθεροποιηθεί ο Τροχός του Νόµου στα σώµατά τους 

θα είναι δύσκολο να γίνει αισθητός. Είναι όπως ο κτύπος της καρδιάς σας: εάν δεν αγγίζετε εκεί 

µπορείτε να αισθανθείτε την καρδιά σας να κτυπά; Όταν γίνεται ένα µέρος του σώµατός σας δεν θα 

είστε σε θέση να το αισθανθείτε, αλλά µερικοί άνθρωποι δεν το αισθάνθηκαν ούτε στην αρχή. Είναι 

επειδή τα σώµατά τους δεν είναι ευαίσθητα. ∆εν πειράζει. Τα σώµατα των ανθρώπων είναι 

εξαιρετικά περίπλοκα, και το κάθε άτοµο είναι διαφορετικό.  

 

Ερώτηση: Υποθέστε ότι ένα νεαρό άτοµο επρόκειτο να καλλιεργηθεί ως την Ολοκλήρωση και 

πήγαινε αµέσως σε ένα Ουράνιο Βασίλειο. Τότε δεν θα µπορούσε να εκπληρώσει τις τελικές 

ευθύνες που χρωστούσε στους γονείς ή στα παιδιά του. Τότε δεν θα δηµιουργούσε δυσκολίες για 

άλλους; 

 

∆άσκαλος: Είναι ακριβώς επειδή αυτή τη στιγµή δεν έχετε Ολοκληρωθεί και επειδή δεν κατέχετε 

αυτό το υψηλό επίπεδο σκέψεων που χρησιµοποιείτε καθηµερινές σκέψεις για να σκεφτείτε αυτήν 

την ερώτηση. Μόλις φθάσει ένα άτοµο σε εκείνο το επίπεδο, η κατανόησή του των πάντων θα είναι 

διαφορετική. Λόγω της Ισχυρής Αρετής που δηµιουργείται κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς του, 

όλα γύρω του θα έχουν αλλάξει. Πραγµατικά, ο καθένας έχει τη µοίρα του, και κανένας δεν µπορεί 

να αποφασίσει για τη µοίρα των άλλων. Μερικοί άνθρωποι λένε, "θέλω απλά να κάνω τα παιδιά 

µου να ζήσουν καλά." Εάν τα παιδιά σας δεν έχουν ευλογίες, όση καλή τύχη και να τους αφήσετε, 

θα τη σπαταλήσουν όλη, ή θα καεί όλη, θα χαθεί, ή θα κλαπεί. Εάν έχουν καλή τύχη, από την άλλη, 

τότε µπορούν να την κληρονοµήσουν. Ο καθένας έχει τη µοίρα του, και κανένας δεν µπορεί να 

χειριστεί αυτήν ενός άλλου ατόµου. Ακόµα κι αν είναι η οικογένειά σας, είναι η οικογένειά σας σε 

αυτήν την ζωή, αλλά στην επόµενη ζωή ίσως να είναι η οικογένεια κάποιου άλλου ατόµου και 

επιπλέον, στην τελευταία ζωή ίσως να ήταν η οικογένεια κάποιου άλλου, επίσης. Έτσι ο καθένας 

έχει τη µοίρα του. Τότε εάν θέλουµε άλλους να είναι κατά έναν ορισµένο τρόπο, σίγουρα δεν θα 

λειτουργήσει, επειδή οι ανθρώπινες ζωές δεν κανονίζονται από τους ανθρώπους, αλλά από τους 

Θεούς. ∆εν υπάρχει κανένα τέτοιο πράγµα όπως εάν θα τους αφήσετε να υποφέρουν, εφόσον αυτά 

τα πράγµατα έχουν κανονιστεί από καιρό. Κανένα από αυτά τα πράγµατα δεν είναι όπως τα 
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σκέφτεστε. Εάν δεν είστε σε εκείνο το επίπεδο, θα εξετάζετε τα ζητήµατα όπως οι καθηµερινοί 

άνθρωποι. Πραγµατικά, [φανταστείτε] πόση Ισχυρή Αρετή περιλαµβάνεται στην καλλιέργεια σε 

έναν Θεό ή Φο. Το αποτέλεσµα θα κανονιστεί καθώς προχωράτε στην καλλιέργεια. 

  

Ερώτηση: Όταν εκτελώ τις ασκήσεις, το κεφάλι µου κουνιέται γύρω.  

 

∆άσκαλος: Πράγµατα όπως αυτά είναι καλά φαινόµενα. Όταν τα ενεργειακά κανάλια ενός ατόµου 

ανοίγονται, το κεφάλι του θα ταλαντευθεί από την ενέργεια. Πραγµατικά, όταν εκτελεί ένα άτοµο 

τις ασκήσεις, πολλά φαινόµενα θα προκύψουν, πάνω από δέκα χιλιάδες από αυτά. Ό,τι και να 

προκύψει, πρέπει να το χειριστείτε σωστά. Η πορεία της καλλιέργειας είναι γεµάτη µε δοκιµές της 

κατανόησης ενός καλλιεργητή. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που αποτελούν το γκονγκ. Η επιφάνεια 

ενός ατόµου είναι η πιο ευαίσθητη στην ηλεκτρική ενέργεια. Στα αρχικά στάδια, όταν το γκονγκ 

αρχίζει να επιδρά, θα αισθανθείτε ανήσυχοι όποτε κινείται ακόµα και λίγο. Μερικές φορές όταν 

καλλιεργείτε καλά πράγµατα θα υποψιαστείτε ότι είστε άρρωστοι, [και θα αναρωτηθείτε] γιατί 

αισθάνεστε αδιάθετοι. Εάν το χειρίζεστε έτσι, πώς πρόκειται να καλλιεργηθείτε; Είστε 

καλλιεργητής. Πρέπει να τα θεωρήσετε όλα καλά πράγµατα, και είναι πραγµατικά καλά. Όταν τα 

ενεργειακά κανάλια ανοίγονται, θα αισθανθείτε αδιάθετοι, και θα αισθανθείτε τον πόνο σε 

διαφορετικά σηµεία. Οι αλλαγές στο σώµα δεν είναι απαραιτήτως ευχάριστες. Μερικές φορές θα 

φανεί πως πολλά έντοµα περπατάνε στο σώµα σας, εφόσον υπάρχουν πάνω από δέκα χιλιάδες 

ενεργειακά κανάλια. Και δεν είναι µόνο αυτά τα κανάλια, γιατί διασταυρώνονται, και κατά 

περιόδους ολόκληρο το σώµα θα αισθανθεί σαν να περνά ένα ηλεκτρικό ρεύµα από αυτό, ή σαν να 

είναι κρύο, ζεστό, µουδιασµένο, βαρύ, περιστρεφόµενο, και τα λοιπά. Υπάρχουν τόσες πολλές 

καταστάσεις, και όλες θα κάνουν το σώµα σας να αισθανθεί αρκετά αδιάθετο. Αλλά αυτά είναι 

καλά πράγµατα. Είναι το αποτέλεσµα της ενέργειας και των αλλαγών που πραγµατοποιούνται στο 

σώµα. Εάν πρόκειται να µιλήσουµε για συγκεκριµένες αισθήσεις [όπως αυτή στην ερώτησή σας], 

υπάρχουν απλά τόσα πολλά από αυτά. Όλοι σας πρέπει να τα πάρετε αυτά σαν να είναι καλά 

πράγµατα, και είναι πραγµατικά καλά πράγµατα.  

 

Ερωτήσεις: Τα Φωτισµένα Όντα είναι πάρα πολύ ανεµπόδιστα. Ο ∆άσκαλος διαδίδει τον Μεγάλο 

Νόµο και µπορεί να είναι υπεύθυνος στα πλήθη των µαθητών. Πώς θα έπρεπε να ερµηνεύσουµε το 

"πάρα πολύ ανεµπόδιστα";  

 

∆άσκαλος: Εάν είναι να σας σώσω, το να είµαι ανεµπόδιστος είναι εκτός συζήτησης. Υποµένω τις 

αµαρτίες για σας, και µερικές φορές εξαλείφω κάρµα για σας (χειροκρότηµα). Ήταν παρόµοιο µε 

τον Βούδα Σακιαµούνι και τον Ιησού, δεν ήταν; Μερικοί άνθρωποι λένε: ∆άσκαλε, µε τις µεγάλες 

ικανότητες που έχετε, πώς µπορείτε να έχετε ακόµα προβλήµατα; Πραγµατικά, τα προβλήµατα 

είναι όλα δικά σας. Παραδείγµατος χάριν, αφού έχει εξαλειφθεί το κάρµα µερικών µαθητών, λίγη 

δυσκολία αφήνεται για αυτούς και πρέπει να την υπερνικήσουν, αλλά δεν µπορούν ακόµα να το 

χειριστούν. Αλλά δεν µπορείτε να καταστρέψετε το άτοµο επειδή δεν υπερνίκησε εκείνη την 

ποσότητα δυσκολίας, και έτσι την υποµένω για αυτόν. Είναι κατ' αυτό τον τρόπο που τα 

προβλήµατα παρεµβαίνουν σε µένα.  

 

Η σωτηρία των ανθρώπων είναι τροµερά δύσκολη και κοπιαστική. Γνωρίζω γιατί ο Ιησούς 

καρφώθηκε σε σταυρό. Γνωρίζω επίσης γιατί ο Σακιαµούνι δεν είχε καµία επιλογή αλλά να φύγει 

µέσω της Νιρβάνα, και γνωρίζω γιατί ο Λάο Τζι έπρεπε βιαστικά να γράψει πέντε χιλιάδες λέξεις 

και να φύγει. Η διάδοση ενός ορθού νόµου είναι τόσο δύσκολη. Εάν ένα άτοµο διαδώσει 

ανορθόδοξα πράγµατα κανένας δεν θα παρέµβει. Αφότου τελειώσει προκαλώντας αναστάτωση θα 

πάει στην πραγµατικότητα κάτω στην κόλαση και θα καταστραφεί, γιατί έχει προκαλέσει 

πραγµατικά ζηµιά στον εαυτό του.  

 

Ερώτηση: Πώς οι ουράνιοι δαίµονες υψηλού επιπέδου γνωρίζουν για µεγάλα και µικρότερα 
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φωτισµένα όντα, και ποιος περιορίζει αυτήν την οµάδα δαιµόνων; 

 

∆άσκαλος: Οι Θεοί έχουν ακόµα ανώτερους Θεούς που τους επιβλέπουν, και εκείνοι οι ακόµα 

ανώτεροι έχουν ακόµα πιο ανώτερους [Θεούς που τους επιβλέπουν]. Οι δαίµονες είναι µια 

εκδήλωση των θετικών και αρνητικών όντων στο σύµπαν. Η κατανόηση σε υψηλά επίπεδα δεν 

είναι όπως αυτή σε χαµηλά επίπεδα. Όταν κάποιος επιτυγχάνει το επίπεδο του Άρχατ, όλες οι 

ανθρώπινες σκέψεις κάποιου θα έχουν φύγει. Αφότου κάποιο άτοµο πεθάνει και όταν βγει από το 

σώµα (το σαρκικό σώµα), όλα τα πράγµατα που έχουν γίνει στη ζωή του ατόµου - 

συµπεριλαµβανοµένων των πραγµάτων όταν ήταν τριών ετών - θα είναι ζωντανά ακριβώς µπροστά 

στα µάτια του, σα να τα έκανε ακριβώς ένα λεπτό πριν. Αυτό είναι επειδή όταν αφήνετε αυτή τη 

διάσταση και το χρόνο, θα είναι διαφορετικά από εδώ σε αυτή τη διάσταση και τον χρόνο. Όλα θα 

φανούν σαν να έγιναν ακριβώς µια στιγµή πριν. Σε αυτή την περίοδο, όλα όσα έκανε ένα άτοµο στη 

ζωή, είτε σωστά είτε λάθος, θα είναι γνωστά από αυτό το άτοµο. Και εκείνη τη στιγµή θα το 

µετανιώσει. Εκείνη τη στιγµή το περιορισµένο µέρος της σκέψης του ατόµου θα ξεκλειδωθεί, αλλά 

η σκέψη του θα είναι διαφορετική από τη σοφία ενός Φο εφόσον [η σοφία] του Φο προκύπτει από 

ακόµα µεγαλύτερες ικανότητες.  

 

Ερώτηση: Πώς συντηρούνται τα Σώµατα του Νόµου του ∆ασκάλου;  

 

∆άσκαλος: Τα Σώµατα του Νόµου είναι εγώ. Πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν στον Βουδισµό 

καίνε λιβάνι, ψέλνουν το όνοµα του Φο, προσκυνούν, διαβάζουν ιερά κείµενα, και λατρεύουν τον 

Φο κάθε µέρα. Οι τελετουργίες είναι πολύ σοβαρές. Αλλά εάν, αφότου τελειώσουν την 

τελετουργία, επιστρέψουν στους παλιούς τρόπους τους, τότε είναι άχρηστο. Οι άνθρωποι δεν 

καταλαβαίνουν πλέον πώς να λατρέψουν και να σεβαστούν έναν Φο. Στην καλλιέργεια ένας 

καλλιεργητής παίρνει τη δυσκολία ως χαρά, εξαγνίζει όλες τις προσκολλήσεις του, είναι 

συµπονετικός και κοιτάζει να κάνει πρόοδο, και χωρίς να σταµατήσει την επιµελή πρόοδο στην 

καλλιέργεια - και αυτό, θα σας πω, θα µε κάνει πιο ευτυχισµένο από το να κάνετε οποιαδήποτε 

τελετουργία. Αυτό είναι επειδή δεν έχω καµία άλλη απαίτηση για τους ανθρώπους καθώς διαδίδω 

αυτόν τον Νόµο. Απλά θέλω να λάβετε τον Νόµο, αυτό που θέλω είναι ακριβώς να αφαιρέσω τα 

καθηµερινά ανθρώπινα συναισθήµατα που έχετε, και στο τέλος να σας σώσω.  

 

Φυσικά, τα Σώµατα του Νόµου των Φο επίσης χρειάζονται τροφή. ∆εν είναι όπως αυτά που λένε οι 

άνθρωποι: Οι Φο δεν τρώνε. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι οι Φο δεν τρώνε σιτηρά. Είτε το άτοµο το 

γνωρίζει πραγµατικά είτε απλά το προσποιείται, παρ΄ όλα αυτά τα λόγια είναι σωστά. Οι Φο δεν 

τρώνε ανθρώπινα σιτηρά. Αλλά, τρώνε τις τροφές στα επίπεδά τους. Οι Θεοί δεν θα πεθάνουν από 

την πείνα εάν δεν φάνε, αλλά θα πεινάσουν και θα αδυνατίσουν, έτσι πρέπει επίσης να φάνε. 

Ωστόσο δεν τρώνε επιφανειακή ύλη, αλλά µάλλον ουσίες απαρτιζόµενες από περισσότερα 

µικροσκοπικά σωµατίδια. Το θυµίαµα έχει επίσης πραγµατική σηµασία. Σήµερα εάν ρωτήσετε έναν 

µοναχό γιατί θέλει να κάψει λιβάνι, θα πει ότι πρόκειται να δείξει σεβασµό στον Φο. Αλλά γιατί 

πρέπει ο σεβασµός στον Φο να υπαγορεύει το κάψιµο λιβανιού; Το να κάνετε άλλα πράγµατα δεν 

λειτουργεί; Πραγµατικά, ο καπνός που παράγεται από το κάψιµο του λιβανιού είναι επίσης ύλη. 

Και η ύλη που συνθέτει τον καπνό δεν είναι µόνο µία επιφανειακή ουσία: ο καπνός έχει επίσης 

άλλες υλικές µορφές. Οι Θεοί και οι Φο εξελίσσουν πράγµατα από εκείνα τα πράγµατα, τα οποία 

χρησιµοποιούνται έπειτα για να ενισχύσουν τους µαθητές.  

 

Ερώτηση: Τα Σώµατα του Νόµου και ενσαρκώσεις ...;  

 

∆άσκαλος: ∆εν έχω µιλήσει ποτέ για τις ενσαρκώσεις. Πολλά πράγµατα για τα οποία µίλησε ο 

Βούδας Σακιαµούνι ήταν πάρα πολύ σωστά, αλλά δεν είναι όλα όσα λέγονται στο Βουδισµό τα 

αρχικά λόγια ή οι ιδέες του Βούδα Σακιαµούνι. Τα ιερά κείµενα του Βουδισµού δεν είχαν ενωθεί 

µέχρι πεντακόσια χρόνια αφότου ο Βούδας Σακιαµούνι άφησε τον κόσµο. Πεντακόσια χρόνια ... 
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σκεφτείτε το, η Αµερική δεν υπήρχε ακόµη πεντακόσια χρόνια πριν. Εάν µόνο τώρα κάτι που 

ειπώθηκε πεντακόσια χρόνια πριν ταξινοµήθηκε, πόσο µεγάλες θα ήταν οι αντιφάσεις µεταξύ αυτής 

της έκδοσης και [της έκδοσης] εκείνου του καιρού; [Θα υπήρχαν διαφορές] στα περιβάλλοντα, τους 

χρόνους, τις τοποθεσίες, και στο ποιες περιστάσεις στόχευαν τα λόγια, έτσι οι αντιφάσεις θα ήταν 

τεράστιες. Ο Νόµος που διαδίδω δεν είναι Βουδισµός. ∆εν έχω µιλήσει ποτέ για ενσαρκώσεις· Έχω 

µιλήσει µόνο για τα Σώµατα του Νόµου. Ενσωµατώνω τη σκέψη των σηµερινών ανθρώπων και τον 

πολιτισµό της σηµερινής ανθρωπότητας καθώς µιλώ.  

 

Ερώτηση: Ο Αϊνστάιν είπε ότι η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή. Είναι αυτό εφαρµόσιµο στις 

διάφορες διαστάσεις;  

 

∆άσκαλος: Αυτή η αρχή που ο Αϊνστάιν κατάλαβε είναι µια αρχή µέσα στη σφαίρα της 

ανθρωπότητας. Προς το παρόν η ανθρώπινη κατανόηση φθάνει τόσο ψηλά. Όµως όταν υπερβείτε 

το επίπεδο της ανθρωπότητας, θα διαπιστώσετε ότι τα πράγµατα του Αϊνστάιν που ανακάλυψε δεν 

είναι πλέον απόλυτα, εφόσον τα διαφορετικά επίπεδα έχουν διαφορετικές αρχές και τις αντίστοιχες 

µορφές ύλης. Όσο ανεβαίνετε τόσο πιο κοντά είστε στην αλήθεια, και όσο πιο ψηλά τόσο πιο 

σωστά. Όταν σε υψηλά επίπεδα κοιτάτε πίσω, καµία από τις κατανοήσεις κατωτέρω [από εκείνο το 

επίπεδο] δεν είναι οι θεµελιώδεις αρχές του σύµπαντος, ή τουλάχιστον, δεν είναι πολύ κοντά στις 

θεµελιώδεις αρχές. Ένα άτοµο που τολµά να καταλάβει την αλήθεια τολµά να ξεπεράσει τους 

σταθερούς κανόνες που καθορίζονται από τους ανθρώπους πριν από αυτόν. Εάν είστε µέσα στους 

κανόνες τους, όπως και να προχωράτε στην έρευνά σας πάντα θα τους ακολουθείτε. Εάν 

ξεπεράσετε αυτούς τους κανόνες, είστε ένα βήµα πιο κοντά στην αλήθεια.  

 

Όταν οι άνθρωποι υπερβούν την παρούσα κατανόηση οι άνθρωποι θα ανακαλύψουν ότι οι 

κατανοήσεις του παρελθόντος δεν ήταν απόλυτες αλήθειες. Ο Αϊνστάιν είπε ότι η ταχύτητα του 

φωτός είναι η υψηλότερη ταχύτητα, αλλά θα σας πω ότι η δύναµη των σκέψεων των ανθρώπων σε 

αυτό το ίδιο επίπεδο είναι γρηγορότερη του φωτός. Επιπλέον, στα ακόµα πιο υψηλά επίπεδα που 

ξεπερνούν αυτό το επίπεδο, λόγω των χρονικών διαφορών, οι πιο αργές ταχύτητες [σκέψεων] είναι 

γρηγορότερες από τις γρηγορότερες ταχύτητες σε χαµηλότερα επίπεδα. Τα όντα έχουν επίπεδα, και 

τα διαφορετικά επίπεδα έχουν τους διαφορετικούς χρόνους και τις διαστατικές µορφές. Όλα τα 

αισθανόµενα όντα και η ύλη υπόκεινται στους περιορισµούς των διαφορετικών χρόνων και των 

διαστάσεων. Όσο υψηλότερο το επίπεδο τόσο γρηγορότερες οι ταχύτητες· δηλαδή οι πιο αργές 

ταχύτητες σε υψηλά επίπεδα είναι πολύ γρηγορότερες από την ταχύτητα του φωτός σε χαµηλά 

επίπεδα όπως το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Η δύναµη ενός Φο είναι µεγαλύτερη από ενός 

ανθρώπου, και ακόµα υψηλότεροι Φο είναι ακόµα µεγαλύτεροι, υπερβαίνοντας κατά πολύ την 

ταχύτητα του φωτός που οι άνθρωποι καταλαβαίνουν.  

 

Η οµιλία µου για αυτά τα πράγµατα είναι για να πω σε όλους σας ότι η ανθρωπότητα έχει τις αρχές 

του επιπέδου της ανθρωπότητας και του φυσικού Κόσµου που οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν, 

αλλά αυτά είναι µόνο κατανοήσεις των ανθρώπων και δεν είναι σίγουρα η αλήθεια του σύµπαντος. 

Μην τα θεωρήσετε απόλυτα, εφόσον είναι η κατανόηση µόνο σε αυτό το επίπεδο. Γιατί ο 

Σακιαµούνι είπε ότι δεν υπάρχει κανένας Νόµος που είναι οριστικός; Και γιατί στο τέλος είπε, "Σε 

ολόκληρη τη ζωή µου δεν έχω διδάξει κανένα Νόµο;" Επειδή όταν φωτίστηκε ακόµα δεν είχε 

φθάσει στο επίπεδο του Ταθαγκάτα. Ήξερε ότι καλλιεργούταν προς τα πάνω, και µόνο στο τέλος, 

στα τελευταία του χρόνια, έφθασε στο πολύ υψηλό επίπεδο του Ταθαγκάτα. Στα σαράντα εννέα του 

χρόνια της διάδοσης του Νόµου δίδασκε ασταµάτητα την κατανόησή του για το σύµπαν από το 

χαµηλό στο υψηλό. Γνώριζε ότι τα πράγµατα που δίδαξε πριν δεν ήταν οι υψηλότερες αρχές, και 

όταν βελτιώθηκε πάλι, ήταν και πάλι σε πιο υψηλό επίπεδο από αυτό που δίδαξε προηγουµένως. 

Τότε ακόµα και µετά από αυτό, αυτά που δίδαξε δεν ήταν οι τελικές, απόλυτες αρχές, έτσι γνώριζε 

ότι αυτά που είχε µόλις διδάξει ήταν πάλι λανθασµένα, εφόσον είχε βελτιωθεί πάλι. Ο Σακιαµούνι 

γνώριζε ότι ο Νόµος που δίδαξε καθ' όλη τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του δεν ήταν ο 
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υψηλότερος Νόµος του σύµπαντος, ότι δεν ήταν η υψηλότερη αλήθεια του σύµπαντος, έτσι στα 

τελευταία του χρόνια είπε, " Σε ολόκληρη τη ζωή µου δεν έχω µιλήσει για κανένα Νόµο." Όµως 

ακόµα επίσης γνώριζε ότι αν και οι αρχές του Νόµου σε διαφορετικά επίπεδα δεν είναι οι 

υψηλότερες αρχές, είναι αρχές τις οποίες τα όντα σε διαφορετικά επίπεδα πρέπει να τηρήσουν - ή 

µε άλλα λόγια, [γνώριζε ότι] σε εκείνο το επίπεδο είναι αρχές. Όσο πιο ψηλά είναι οι αρχές σε 

διαφορετικά επίπεδα, τόσο πιο κοντά είναι στις τελικές αρχές. Αλλά οι Θεοί στο σύµπαν δεν 

µπορούν να δουν τις τελικές τελευταίες αρχές του Νόµου, έτσι επίσης λένε ότι δεν υπάρχει κανένας 

Νόµος που είναι οριστικός. 

 

Οι αρχές που ο Αϊνστάιν κατανόησε είναι στην πραγµατικότητα οι υψηλότερες µεταξύ των 

καθηµερινών ανθρώπων. Εάν ο Αϊνστάιν είχε την ευκαιρία να συνεχίσει την έρευνα, εάν είχε την 

ευκαιρία να ανακαλύψει ακόµα υψηλότερες αρχές, τότε θα είχε ανατρέψει τις δικές του 

κατανοήσεις. Και στην πραγµατικότητα, ανακάλυψε ότι στις θρησκείες υπάρχουν ακόµα 

υψηλότερες κατανοήσεις. Γιατί ο Αϊνστάιν είχε θρησκευτική πίστη και στράφηκε στη θρησκεία στα 

τελευταία του χρόνια; Είναι επειδή ανακάλυψε ότι αυτά που οι θρησκείες διδάσκουν είναι οι 

αληθινές αρχές, και ήταν µόνο τότε που στράφηκε. Γιατί πολλοί επιστήµονες καταλήγουν να 

πιστεύουν στη θρησκεία στο τέλος; Είναι άνθρωποι που είναι τόσο καταξιωµένοι στην επιστήµη... 

Εάν πηγαίνετε µε τις ιδέες των απολυταρχικών εµπειρικών επιστηµών, δεν έχει νόηµα. 

Πραγµατικά, είναι µόνο εκείνοι οι άνθρωποι που δεν είναι καταξιωµένοι και αυτοί που 

περιστρέφονται γύρω από τους ορισµούς που άλλοι έχουν διατυπώσει που υπερασπίζουν αυτούς 

τους ορισµούς στο όνοµα αλλά όχι στην ουσία. Οι αληθινά καταξιωµένοι άνθρωποι δεν θα 

περιορίσουν τη σκέψη τους από ορισµούς ή συµπεράσµατα. Αυτοί είναι οι αληθινά ευφυείς.  

 

Ερώτηση: Όταν εκτελούµε τις ασκήσεις και οι σκέψεις µας δεν µπορούν να ηρεµήσουν µπορούµε 

να απαγγέλουµε το Τζούαν Φάλουν;  

 

∆άσκαλος: Μπορείτε. Εάν θέλετε να επιτύχετε απόλυτη ηρεµία, είναι δύσκολο να επιτευχθεί στα 

αρχικά στάδια των ασκήσεων. Ακόµα και µετά από την άσκηση για µια ορισµένη χρονική περίοδο, 

είναι ακόµα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η πλήρης ηρεµία. Γιατί; Σκεφτείτε το, ζείτε µεταξύ των 

καθηµερινών ανθρώπων, καλλιεργείστε ανάµεσα στους καθηµερινούς ανθρώπους, και είστε εσείς 

οι ίδιοι που καλλιεργείστε. Και είναι ακριβώς εσείς οι ίδιοι που ζείτε ανάµεσα στους καθηµερινούς 

ανθρώπους, και πρέπει να τρώτε, να κατοικήσετε κάπου, να έχετε ρούχα, [ή] τα παιδιά στην 

οικογένειά σας πηγαίνουν στο κολλέγιο, κάποιος είναι άρρωστος σήµερα, ένα επείγον θέµα 

παρουσιάζεται αύριο - παίρνετε την ιδέα, όλα τα πράγµατα στον ανθρώπινο κόσµο παρεµβαίνουν 

µε σας, και ακόµα κι αν δεν θέλετε να σκέφτεστε για αυτά θα το κάνετε. Μόνο εάν στην 

καλλιέργεια πάρετε ελαφρά τα πράγµατα που οι καθηµερινοί άνθρωποι είναι προσκολληµένοι θα 

είστε σε θέση να επιτύχετε [ηρεµία]. [Παίρνοντας αυτά τα πράγµατα ελαφρά] δεν συγκρούεται µε 

την καλλιέργεια ανάµεσα στους καθηµερινούς ανθρώπους, ούτε συγκρούεται µε το να κάνετε την 

δουλειά σας καλά ή τις σπουδές. ∆ηλαδή, µε οτιδήποτε και αν κάνετε εάν δεν είστε 

προσκολληµένοι προσωπικά στο τι κάνετε. Μπορείτε να το επιτύχετε βαθµιαία, εφόσον στα αρχικά 

στάδια δεν µπορείτε. Εφ' όσον µπορέσετε να ελαφρύνετε τα συναισθήµατα σας των καθηµερινών 

ανθρώπων, και το κάνετε σε σηµείο όπου τα παίρνετε πολύ ελαφριά, και έπειτα σε σηµείο όπου δεν 

είστε προσκολληµένοι µε αυτά - σε εκείνο το σηµείο το µυαλό σας θα είναι φυσικά ήρεµο.  

 

Οι θρησκείες επιπλέον δεν έχουν καµία µέθοδο για να διευκολύνουν τους ανθρώπους να γίνουν 

ήρεµοι. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι ψέλνοντας το "Βούδα Αµιτάµπα" οι άνθρωποι µπορεί να γίνουν 

ήρεµοι. Αυτή είναι µια µορφή εξάσκησης, αλλά καθώς προχωράει το άτοµο ακόµα δεν θα γίνει 

ήρεµο. Όταν ψέλνετε τις λέξεις "Βούδα Αµιτάµπα," πώς τις ψέλνει ένα άτοµο; Κάποιος πρέπει να 

ψέλνει αφοσιωµένος στον σκοπό του [σε σηµείο όπου] κάθε συλλαβή "του Βούδα Αµιτάµπα" 

εµφανίζεται µπροστά του. Είναι αληθινά ότι κάποιος πρέπει να ψέλνει έως ότου όλα είναι κενά και 

τίποτα δεν έχει µείνει, µόνο όταν ένα άτοµο φθάσει σε αυτό το επίπεδο γίνεται αληθινά ήρεµος. 
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Στην πορεία κάποιος µπορεί να µην είναι ακόµα σε αυτό το επίπεδο, και είναι αδύνατο να φτάσετε 

να είστε αφοσιωµένοι στο σκοπό σας από τη µια µέρα στην άλλη. ∆εν µπορεί να επιτευχθεί αµέσως 

από την αρχή. Παραδείγµατος χάριν, µερικοί άνθρωποι ψέλνουν τον Βούδα Αµιτάµπα µε τα 

στόµατά τους, αλλά ο νους τους ακόµα σκέφτεται, "Ο γιος µου είναι άρρωστος... Ο τάδε και ο 

δείνα πραγµατικά µε εκµεταλλεύτηκε .... Πώς είναι ο φίλος µου;" Αλλά το στόµα τους ακόµα 

ψέλνει τον Βούδα Αµιτάµπα. Με ένα µεγάλο φορτίο προσκολλήσεων, µπορεί ένα άτοµο να γίνει 

ήρεµο; ∆ηλαδή, καθώς καλλιεργείστε και όταν παίρνετε τα πράγµατα που οι καθηµερινοί άνθρωποι 

είναι προσκολληµένοι όλο και περισσότερο ελαφρά, θα γίνετε φυσικά ήρεµοι. Η αποτυχία στο να 

είστε ήρεµοι προς το παρόν δεν είναι εµπόδιο στην καλλιέργεια και στη βελτίωση - να είστε 

βέβαιοι ο καθένας να δώσει προσοχή σε αυτό το σηµείο. Όµως σε άλλους τρόπους καλλιέργειας 

δίνουν πολλή σηµασία σε αυτό, και αυτό είναι επειδή καλλιεργούν τη βοηθητική ψυχή και δεν 

επιτρέπουν στην κύρια ψυχή σας να παίξει σηµαντικό ρόλο.  

 

∆ίνουν έµφαση στο να έχουν το Γνωρίζον Πνεύµα να "πεθάνει" και την ψυχή να ζει, και παίρνουν 

τη βοηθητική ψυχή να είναι η κύρια ψυχή. Το Γνωρίζον Πνεύµα είναι εσείς οι ίδιοι, έτσι εάν το 

Γνωρίζον Πνεύµα σας πεθάνει, τότε θα έχετε πραγµατικά πεθάνει, και θα αναλάβει το σώµα. Η 

πρακτική µας ορίζει ότι όταν καταφέρετε τελικά και ολοκληρωτικά να γίνετε ήρεµοι πρέπει να 

είστε συνειδητοί ότι κάνετε τις ασκήσεις και έχετε ακόµα λίγη συνείδηση. Αυτό δεν είναι 

προσκόλληση. Εάν δεν συνειδητοποιείτε τον εαυτό σας τότε τι µπορείτε να καλλιεργήσετε; Ένας 

Φο δεν θα είχε συναίσθηση του εαυτού του; ∆εν είναι έτσι.  

 

Ερώτηση: Πώς πρέπει εµείς που ασκούµε Φάλουν Γκονγκ να σχετιζόµαστε µε τους Βουδιστές 

φίλους µας;  

 

∆άσκαλος: Θα σας πω ότι δεν πρέπει να θεωρείτε τους σηµερινούς θρησκευτικούς οπαδούς ότι 

είναι καλλιεργητές. Θα σας πω µια αλήθεια: Οι Θεοί και οι Φο απλά δεν αναγνωρίζουν τις 

θρησκευτικές µορφές κάτω ή τους ανθρώπους που είναι σταθεροί στην ίδια την θρησκεία. 

Αναγνωρίζουν µόνο την αληθινή καλλιέργεια, διότι οι θρησκείες είναι το προϊόν των πιο 

πρόσφατων γενεών. Στον καιρό του ο Σακιαµούνι δεν ίδρυσε µία θρησκεία. Ο Σακιαµούνι 

δηµιούργησε µία κοινή µορφή καλλιέργειας. Προκειµένου να µην αφήσει τους ανθρώπους να 

προσκολληθούν σε πράγµατα, έκανε τον καθένα να αφήσει την οικογένειά του και να πάει να 

διαλογιστεί στα δάση ή σε σπηλιές βουνών. Ήταν οι πιο πρόσφατες γενεές που δηµιούργησαν 

θρησκευτικές µορφές, και είναι οι άνθρωποι στην κοινωνία που το αποκαλούν θρησκεία. Οι 

άνθρωποι σήµερα δεν το καταλαβαίνουν, και έχουν αλλάξει [τον τρόπο του Σακιαµούνι] σε κάτι µε 

θρησκευτική µορφή. Όσον αφορά τη θρησκεία, οι Θεοί και οι Φο δεν την αναγνωρίζουν. ∆εν είναι 

ότι µόλις βαπτιστείτε ή όταν σας δεχτούν σε κάποιο µοναστικό τάγµα οι Θεοί και Φο θα σας 

αναγνωρίσουν· είναι άνθρωποι που το κάνουν. Και δεν είναι ότι µόλις βαπτιστείτε ή σας δεχτούν σε 

τάγµα θα ανεβείτε σίγουρα σε ουράνιο βασίλειο· δεν είναι ότι µόλις προσηλυτιστείτε στο Βουδισµό 

ανήκετε στη Βουδιστική σχολή. Οι Φο κοιτάζουν εάν ένα άτοµο είναι ειλικρινές όταν ορκιστεί, και 

το αν πραγµατικά καλλιεργηθεί. Οι Φο δεν αναγνωρίζουν µορφές· αυτές αναγνωρίζονται από τις 

θρησκείες.  

 

Όσον αφορά τους Βουδιστές φίλους, χειριστείτε τους απλά ως κανονικά άτοµα, οι άνθρωποι 

µπορούν να πιστέψουν ό,τι θέλουν. Εφόσον καλλιεργείστε ανάµεσα στους καθηµερινούς 

ανθρώπους, θα έρθετε σίγουρα σε επαφή µε άλλους ανθρώπους. Ακόµα κι αν έχουν συγκεκριµένα 

πιστεύω, δεν έχουν κανέναν τρόπο να πετύχουν την αληθινή καλλιέργεια, έτσι απλά χειριστείτε 

τους ως συνηθισµένους φίλους, αυτό είναι όλο.  

 

Ερώτηση: Από την αρχή της εξάσκησης του Φάλουν Γκονγκ, έχω σταµατήσει να θέλω να διαβάζω 

τα σχολικά κείµενά µου, και θέλω µόνο να καλλιεργηθώ ολόψυχα.  
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∆άσκαλος: Θα µιλήσω για αυτό από δύο γωνίες. Η µία είναι ότι ίσως η κατανόηση αυτού του 

ατόµου είναι πολύ υψηλή και η βάση του είναι πολύ καλή. Έλαβε τον Νόµο επιτόπου και 

συνειδητοποίησε αµέσως τι είναι αυτό, και στην καλλιέργεια ανεβαίνει εξαιρετικά γρήγορα. 

Εφόσον η βάση του είναι καλή και η κατανόησή του είναι υψηλή, µπορεί να εγκαταλείψει πολλές 

προσκολλήσεις, και η ουσία της ζωής του δεν έχει εκτεθεί, είναι µόνο ότι η επιφάνειά του έχει 

µολυνθεί από τον επίγειο κόσµο. Μόλις αφαιρεθεί η επιφανειακή ρύπανση, θα συνειδητοποιήσει τις 

αλήθειες του Νόµου του Φο, διότι δεν ήταν προσκολληµένος µε τα ανθρώπινα πράγµατα από την 

αρχή. Τότε αυτός ο τύπος ατόµου µετρά ως ο τύπος που είναι σχετικά καλός για τον οποίο µόλις 

µίλησα.  

 

Μια άλλη κατάσταση είναι ότι η βάση ενός ατόµου είναι πολύ καλή και στην καλλιέργεια γνωρίζει 

ότι ο Μεγάλος Νόµος είναι καλός, αλλά δεν έχει ακόµα εντελώς και λογικά καταλάβει τις 

απαιτήσεις του Μεγάλου Νόµου για την καλλιέργεια. Αυτό το είδος κατάστασης µπορεί επίσης να 

εµφανιστεί µεταξύ εκείνων που έχουν επηρεαστεί από προηγούµενες µεθόδους καλλιέργειας ή από 

µοναχούς ή µοναχές.  

 

Όποια και αν είναι η περίπτωση, δεν µπορείτε να πάτε στα άκρα. Το ότι σας λέω να καλλιεργείστε 

µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων υπαγορεύεται από τη µέθοδο καλλιέργειας του Μεγάλου 

Νόµου. Επιπλέον, ο Μεγάλος Νόµος απαιτεί οι καλλιεργητές να είναι εξαιρετικοί οπουδήποτε 

καλλιεργούνται. Εάν είστε µαθητής, τότε πρέπει να κάνετε καλή δουλειά στις σπουδές σας, εάν 

είστε µέλος της κοινωνίας, πρέπει να κάνετε την δουλειά σας καλά, και ταυτόχρονα να είστε 

καλλιεργητής.  

 

Ερώτηση: Μελετώ τον Νόµο και κάνω τις ασκήσεις για ένα χρόνο, αλλά ακόµα έχω κάρµα σκέψης. 

Είµαι ανήσυχος να µάθω: τι θα πρέπει να γίνει; 

 

∆άσκαλος: Οι µαθητές µας είναι όλοι αρκετά καλοί. Πραγµατικά, το να είστε σε θέση να 

συνειδητοποιήσετε τα δικά σας ελαττώµατα σηµαίνει ότι καλλιεργείστε. Καταλαβαίνω τι λέει. 

Μόλις τώρα σας είπα για κάτι, δηλαδή, ότι όταν έρχεστε να ασκήσετε Φάλουν Γκονγκ, θα 

καθαρίσω το σώµα σας, και βασικά θα καθαριστεί πλήρως το µεγαλύτερο στρώµα των µορίων που 

αποτελούν την επιφάνεια ενός ατόµου, συµπεριλαµβανοµένου του µέρους που είναι οι σκέψεις σας. 

Αλλά θέλω ακόµα να αφήσω ένα µέρος που θα σας επιτρέψει να ζείτε ανάµεσα στους 

καθηµερινούς ανθρώπους και να διατηρηθεί η κατάσταση καλλιέργειάς σας µεταξύ των 

καθηµερινών ανθρώπων. Αυτό που εννοώ είναι, όταν ένα άτοµο δεν έχει καθόλου ανθρώπινα 

συναισθήµατα, δεν µπορεί να ζήσει στον ανθρώπινο κόσµο. Χωρίς αυτά των ανθρώπων δεν θα 

θέλατε να µείνετε µεταξύ των ανθρώπων για ούτε ένα λεπτό. Σας λέω να µην παράγετε 

περισσότερες προσκολλήσεις και να κάνετε το καλύτερό σας να εγκαταλείψετε τις υπάρχουσες 

ανθρώπινες προσκολλήσεις σας.  

 

Πραγµατικά, µιλώντας από µια άλλη προοπτική, µπορώ τελείως να αφαιρέσω όλες εκείνες τις 

σκέψεις που έχετε, να αφαιρέσω όλες τις κακές σκέψεις σας, και άµεσα να αφαιρέσω τις 

προσκολλήσεις σας. Όµως αυτό δεν θα έκανε, δεν θα ήταν καλλιέργεια. Αλλά υπάρχει ένα πράγµα 

που µπορώ να κάνω: να σας καθαρίσω αρχίζοντας από την επιφάνεια και να κάνω τις σκέψεις σας 

να φθάσουν σε ένα ορισµένο επίπεδο αγνότητας, όµως λίγο πρέπει να παραµείνει για λόγους 

καλλιέργειας. Εάν αφαιρούσα περισσότερο, δεν θα ήσασταν σε θέση να εξασκηθείτε. Για να σας 

επιτρέψω να καλλιεργηθείτε ανάµεσα στους καθηµερινούς ανθρώπους, θα καθαρίσω το σώµα σας 

από τον εσωτερικό µικρόκοσµο. Η εξωτερική επιφάνεια δεν θα έχει πάρα πολλές θεϊκές δυνάµεις 

να εκδηλώνονται, και αυτό θα σας επιτρέψει να διατηρήσετε την κατάσταση όπου καλλιεργείστε 

µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων. Θα σας καθαρίσω από το πιο µικροκοσµικό µέρος της ζωής 

σας, από το εσωτερικό στο εξωτερικό, έως ότου καθαριστούν τα πράγµατα µέχρι την επιφάνεια, 

όταν εξαλείψετε τα τελευταία κοµµάτια που παραµένουν, Ολοκληρώνεστε. Τα επιφανειακά 
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πράγµατα που δεν έχουν ακόµα εξαλειφθεί είναι για το τελικό βήµα της καλλιέργειας. Αφήνονται 

σκόπιµα για σας και σας επιτρέπουν να διατηρήσετε την κατάσταση µε την οποία καλλιεργείστε 

µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων. Όταν εκείνο το µικρό κοµµάτι εγκαταλειφθεί, θα είστε 

αληθινά ανίκανοι να µείνετε ανάµεσα στους καθηµερινούς ανθρώπους, και δεν θα έχετε κανένα 

ενδιαφέρον για τις ανθρώπινες υποθέσεις. Αυτή η κατάσταση θα προκύψει. Έτσι µόνο στο τελικό 

βήµα το τελευταίο κοµµάτι θα εξαλειφθεί τελείως.  

 

Αυτή είναι η καλύτερη µέθοδος. Μπορεί να σας επιτρέψει και να καλλιεργηθείτε µεταξύ των 

καθηµερινών ανθρώπων και να ζήσετε κανονικά µεταξύ τους. Ταυτόχρονα, όµως, πρέπει να θέσετε 

αυστηρές απαιτήσεις για τον εαυτό σας, και δεν µπορείτε να έχετε προσκολλήσεις τόσο ισχυρές 

όσο έχουν οι καθηµερινοί άνθρωποι. Εφόσον περπατάτε αυτήν την πορεία και καλλιεργείστε µε 

αυτόν τον τρόπο, θα σας πω: εάν προς το παρόν έχετε µερικές ανθρωπίνου τύπου προσκολλήσεις ή 

σκέψεις, µην σας γίνει βάρος, διότι αυτά αφήνονται σκόπιµα για σας. Πρέπει να προειδοποιήσουµε 

ενάντια σε µια άλλη τάση, επίσης: µερικοί άνθρωποι δεν έχουν καλλιεργηθεί επιµελώς από την 

αρχή, έτσι µόλις µε ακούνε να το θέτω έτσι, [θα σκεφτούν,] "Α!, αυτό αφήνεται για µένα. Τότε δεν 

θα ανησυχήσω για αυτό." Ικανοποιούνται, δεν αποδυναµώνουν τις προσκολλήσεις τους, και δεν 

βάζουν αυστηρές απαιτήσεις για τον εαυτό τους. Αυτό δεν κάνει, διότι δεν είναι καλλιέργεια.  

 

Ερώτηση: Μπορούµε να παντρευτούµε;  

 

∆άσκαλος: Σας έχω αφήσει τους παράγοντες που θα σας επιτρέψουν να ζήσετε µεταξύ των 

καθηµερινών ανθρώπων. Ελπίζω ότι ανάµεσα στους µαθητές µας που είναι νέοι ακόµα να 

δηµιουργήσουν οικογένειες και να αρχίσουν καριέρες. Εάν στο µέλλον ολόκληρος ο κόσµος 

επρόκειτο να έρθει να µελετήσει τον Μεγάλο Νόµο και κανένας δεν επρόκειτο να δηµιουργήσει µια 

οικογένεια, τότε η ανθρώπινη κοινωνία θα τελείωνε και δεν θα υπήρχε πια. Αυτό δεν θα 

λειτουργούσε. Επίσης, οι νέοι πρέπει να αφήσουν απογόνους, και πρέπει να αφήσετε µια µέθοδο 

καλλιέργειας για τη νέα ανθρωπότητα του µέλλοντος.  

 

Ερώτηση: Πόσο µεγάλος είναι ο παράδεισος του Φάλουν;  

 

∆άσκαλος: Ο παράδεισος Φάλουν είναι εξαιρετικά µεγάλος. (Γελάει) έχει αµέτρητα αισθανόµενα 

όντα, και µια µυριάδα από Φο, Μποντισάτβες, και Άρχατ.  

 

Ερώτηση: Μόλις αρχίσει την εξάσκηση του Φάλουν Γκονγκ µπορεί κάποιος να ψέλνει το "Βούδα 

Αµιτάµπα";  

 

∆άσκαλος: Το να ψέλνετε το όνοµα του Βούδα είναι καλλιέργεια, και το να ψέλνετε το Βούδα 

Αµιτάµπα είναι καλλιέργεια µε τον τρόπο καλλιέργειας του Βουδισµού της Αγνής Γης. Εάν καθώς 

ασκείτε Φάλουν Γκονγκ επίσης ψέλνετε το Βούδα Αµιτάµπα τότε ανακατεύετε αυτό στην 

εξάσκησή σας. ∆εν σας λέω ότι πρέπει να καλλιεργήσετε το Φάλουν Ντάφα, εάν δεν µπορείτε 

πραγµατικά να το εγκαταλείψετε, τότε ψάλετε το Βούδα Αµιτάµπα, εφόσον σας έχουµε 

ξεκαθαρίσει την αρχή. Στην Τελική Περίοδο του Νόµου είναι πολύ δύσκολη η Ολοκλήρωση στις 

θρησκείες. Μερικοί άνθρωποι µιλούν για το να πάρουν κάρµα στα Ουράνια, αλλά δεν είναι τόσο 

εύκολο όσο πιστεύουν οι καθηµερινοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι πρέπει να καλλιεργήσουν τις 

σκέψεις τους σε ένα αρκετά καλό σηµείο, και το αρχικό κάρµα τους πρέπει να αφαιρεθεί µε την 

καλλιέργεια, αφήνοντας µόνο ένα µικρό κοµµάτι προσκολλήσεων, οι οποίες πρόκειται βαθµιαία να 

περικοπούν. Εκείνη την περίοδο µια ειδική κατάσταση θα προκύψει, και είναι µόνο τότε που 

κάποιο άτοµο µπορεί να πάρει το κάρµα στα Ουράνια. Εάν πάρετε ένα εξαιρετικά βρώµικο σώµα 

σε κάποια απόλυτα καθαρά Ουράνια, ή σε έναν Παράδεισο ενός Φο, πού θα σας τοποθετούσαν; 

Σωστά;  
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Ερώτηση: Όταν κάνω τις ασκήσεις στη βαθιά νύχτα αισθάνοµαι ότι υπάρχει ένας δαίµονας που µε 

παρενοχλεί. Είναι επειδή δεν µπορούµε να κάνουµε τις ασκήσεις στη µέση της νύχτας;  

 

∆άσκαλος: Εάν καλλιεργείτε αληθινά το Φάλουν Ντάφα και δεν ανακατεύετε οποιαδήποτε άλλα 

πράγµατα στην εξάσκησή σας, είναι εγγυηµένο ότι τίποτα δεν θα τολµήσει να σας βλάψει. Μερικές 

φορές ένας νέος µαθητής θα αναµίξει άλλα πράγµατα στην εξάσκησή του, οπότε σε αυτήν την 

περίπτωση δεν µπορείτε να πείτε ότι καλλιεργεί τον τρόπο του Μεγάλου Νόµου. Εάν δεν κάνετε 

πράγµατα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Νόµου, εάν κάνετε µόνο τις ασκήσεις, εάν δεν 

καλλιεργείστε αληθινά, τότε εάν προκύψουν προβλήµατα δεν θα είναι εύκολο για µένα να σας 

φροντίσω - ακόµα κι αν φωνάξετε το όνοµά µου. Λέτε, "∆άσκαλε, γιατί δεν µε φροντίζετε;" Αλλά 

καλλιεργείτε τον Μεγάλο Νόµο; Καλλιεργείστε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις µου; Έτσι δεν είναι; Η 

καλλιέργεια της Φύσης του Φο είναι σοβαρή.  

 

Ερώτηση: Είναι εντάξει να εξασκώ Τάι Τσι µαζί µε το Φάλουν Γκονγκ;  

 

∆άσκαλος: ∆εν είναι εντάξει. Το Τάι Τσι, το Σινγκ Γι, το Μπα Γκουά - αυτές οι πολεµικές µορφές 

έχουν τσιγκόνγκ ενσωµατωµένο µέσα τους. Αλλά η εξάσκηση άλλων πολεµικών τεχνών δεν 

πειράζει, είτε είναι η Μακριά Γροθιά, η Γροθιά Πληµµύρα, η Νότια Γροθιά, το Σαολίν, κλπ.... - 

κανένα από αυτά δεν είναι πρόβληµα. Αλλά το Τάι Τσι είναι σίγουρα τσιγκόνγκ. Οι άνθρωποι 

σήµερα δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να χρησιµοποιήσουν το Τάι Τσι. Μερικοί άνθρωποι θεωρούν το 

Τάι Τσι να είναι σωµατική αγωγή για την άσκηση των σωµάτων τους. Πραγµατικά, το Τάι Τσι έχει 

πολλά πράγµατα της εσωτερικής - εξωτερικής καλλιέργειας µέσα του. Οι άνθρωποι σήµερα δεν 

γνωρίζουν πώς να καλλιεργηθούν. Αυτό είναι επειδή ο Τζανγκ Σανφένγκ δεν άφησε τον βασικό 

Νόµο του Τάι Τσι στους ανθρώπους, και άφησε µόνο τις κινήσεις, και έτσι οι άνθρωποι που ήρθαν 

µετά από αυτόν δεν µπορούσαν να καλλιεργηθούν µε αυτό. Μην κοιτάτε το πόσο ήρεµες φαίνονται 

οι κινήσεις του Τάι Τσι, εφόσον οι δυνάµεις τους δεν είναι στην επιφανειακή διάσταση. Σε αυτήν 

την ανθρώπινη πλευρά το χέρι σας δεν είναι, ανεξάρτητα από το πόσο γρήγοροι είστε, τόσο 

γρήγορο όσο το χέρι [του ειδήµονος στο Τάι Τσι]. Τον βλέπετε να κινείται πολύ αργά, αλλά 

κινείται σε µια άλλη διάσταση. Είναι όπως οι αρχαίες ιστορίες που ακούτε, όπου ένας αθάνατος 

µπορεί να περπατάει κανονικά αλλά εκείνοι που τον ακολουθούν ιππεύοντας δεν µπορούν να τον 

φτάσουν. Στους συνηθισµένους ανθρώπους φαίνεται να περπατάει αρκετά αργά, αλλά πραγµατικά, 

κινείται σε άλλους χωροχρόνους.  

 

Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι µπορούν να ρίξουν µια γροθιά γρήγορα, αλλά δεν θα µπορούσαν ποτέ 

να συγκριθούν µε τις ταχύτητες άλλων χωροχρόνων. Γι’ αυτό ακόµα κι αν βλέπετε στο Τάι Τσι να 

επεκτείνουν τις γροθιές και τις παλάµες τους αργά, ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορες είναι οι 

κινήσεις σας δεν είναι τόσο γρήγορες όσο αυτοί, διότι έχουν φθάσει εκεί πολύ πριν από εσάς. Είναι 

απλά ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να φθάσουν σε εκείνο το επίπεδο. Επιπλέον, οι 

παλάµες τους φέρουν υπερφυσικές ικανότητες, και τα ανθρώπινα όντα δεν µπορούν να αντέξουν 

εκείνες τις ικανότητες. Οι πολεµικές τέχνες φαίνονται σπουδαίες στις ταινίες. Έτσι γιατί στην 

πραγµατική ζωή οι άνθρωποι φαίνεται να κινούν τα χέρια τους εδώ και εκεί, ή τυχαία να χτυπάνε 

µε τα πόδια τους ή να κλωτσάνε, αλλά ακόµα δεν βλέπετε από που προέρχονται οι ειδικές δυνάµεις 

των πολεµικών τεχνών; Γιατί οι κινήσεις τους δεν µοιάζουν µε το πώς πρέπει να είναι οι πολεµικές 

τέχνες; Είναι επειδή δεν έχουν εξαιρετικές ικανότητες. Εάν είχαν οποιεσδήποτε εξαιρετικές 

ικανότητες, οι άνθρωποι δεν θα είχαν κανέναν τρόπο να αποφύγουν τα χτυπήµατά τους. ∆εν 

λειτουργεί εάν προσπαθήσουν να εκτελέσουν εκείνες τις κινήσεις χωρίς τις απαιτούµενες 

[υπερφυσικές] δεξιότητες. Έτσι ο λόγος για τον οποίο σήµερα οι άνθρωποι δεν µπορούν να 

επιδείξουν το µεγαλείο των πολεµικών τεχνών είναι επειδή δεν έχουν τις εσωτερικές και 

εξωτερικές υπερφυσικές ικανότητες.  

 

Το Τάι Τσι µπορεί να επιτρέψει σε ένα άτοµο να κινηθεί σε άλλες διαστάσεις, είναι εκ φύσεως 
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µέρος της καλλιέργειας, έτσι µετρά πλήρως ως µέθοδος τσιγκόνγκ. Μόνο όταν το σώµα ενός 

ατόµου αλλάζει καθώς ασκείται και το επίπεδο σκέψης του βελτιώνεται µπορεί η εξάσκησή του να 

παράγει πράγµατα. Θα σας πω ότι η καλλιέργεια σε έναν Τάο ή έναν Θεό είναι ασύγκριτα ιερή. ∆εν 

είναι όπως οι άνθρωποι το φαντάζονται. Οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τώρα τις εκφυλισµένες ιδέες 

του σήµερα και της σηµερινής εποχής για να φανταστούν πως ήταν οι αρχαίοι. Οι αρχαίοι 

άνθρωποι δεν ήταν έτσι.  

 

Ερώτηση: Όταν ο Τροχός του Νόµου περιστρέφεται δεξιόστροφα και αντίθετα από τη φορά των 

δεικτών του ρολογιού θα περιστραφεί µε έναν κεκλιµένο τρόπο ή προς τα πίσω;  

 

∆άσκαλος: Ναι, θα ρυθµίσει το σώµα σας σύµφωνα µε το πώς το σώµα σας πρέπει να ρυθµιστεί. 

Περιστρέφεται µε αυτόν και εκείνον τον τρόπο προκειµένου να ρυθµίσει κατάλληλα το σώµα σας. 

Όταν ο τροχός του Νόµου πρωτορυθµίζει το σώµα ενός ατόµου θα περιστρέφεται µε οποιονδήποτε 

τρόπο χρειάζεται, και δεν θα έχει µια σταθερή ταχύτητα. Μόλις ρυθµιστεί το σώµα, ο Τροχός του 

Νόµου θα σταθεροποιηθεί στην κάτω κοιλιακή χώρα. Εκεί θα περιστρέφεται δεξιόστροφα εννέα 

φορές, αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού εννέα φορές, το οποίο είναι η κανονική του 

κατάσταση.  

 

Ερώτηση: Όταν κάνω τις ασκήσεις ο γιος µου αντιτίθεται.  

 

∆άσκαλος: Ναι, µερικοί άνθρωποι θα έχουν καταστάσεις όπως αυτές όπου τα οικογενειακά µέλη 

αντιτίθενται [στην εξάσκηση]. Όµως εξαρτάται ακόµα από σας. Τελικά, θα υπάρχουν δοκιµασίες 

όταν ένα άτοµο αρχίσει την καλλιέργεια. Έτσι ίσως ένας δαίµονας θα χρησιµοποιήσει το γιο σας 

ώστε να σας παρεµποδίσει. Εάν αληθινά εισέλθετε στην καλλιέργεια του Μεγάλου Νόµου, και 

κατορθώσετε να καλλιεργηθείτε αληθινά, τότε θα το φροντίσω εγώ. Θα εξετάσω ποιες είναι οι 

σκέψεις σας όταν είστε στη µέση της παρέµβασης, και θα δω εάν θέλετε ακόµα να ασκηθείτε, 

εφόσον η καλλιέργεια της Φύσης του Φο είναι σοβαρή και δεν θα κάνει εάν η θέλησή σας δεν είναι 

σταθερή.  

 

Ερώτηση: Είναι καλύτερα να καθόµαστε στον ολόκληρο λωτό όταν κάνουµε τον διαλογισµό, 

σωστά;  

 

∆άσκαλος: Η απαίτηση είναι τελικά να επιτευχθεί ο ολόκληρος λωτός. Εξασκήστε το βαθµιαία, και 

ο καθένας θα είναι σε θέση να καθίσει στον ολόκληρο λωτό. Στην Κίνα ηλικιωµένοι άνθρωποι 

πάνω από ογδόντα χρονών ήταν ικανοί βαθµιαία να σταυρώσουν και τα δύο πόδια, έτσι δεν θα 

υπάρξει πρόβληµα. Εφ' όσον ασκείστε, θα κατορθώσετε βαθµιαία να τα σταυρώσετε. ∆εν είναι ότι 

µπορείτε να το κάνετε έτσι απλά, και πιέζοντάς τα δεν θα λειτουργήσει. Εάν πείτε ότι δεν µπορείτε 

να κρατήσετε τα πόδια σας σταυρωµένα ακόµη και στη θέση του µισού λωτού, τότε εφόσον δεν 

µπορείτε να κρατήσετε τα πόδια σας έτσι, καθίστε χαλαρά στο Ινδικό τρόπο. Εάν πείτε, "δεν µπορώ 

να καθίσω ακόµη και στο Ινδικό τρόπο," τότε σηκώστε [τα πόδια σας] επάνω λίγο. Όταν είστε σε 

θέση να συνεχίσετε να κάθεστε, τα πόδια σας θα χαµηλώσουν βαθµιαία - θα χαµηλώνουν κάθε 

φορά - και στο τέλος όταν κατέβουν κάτω θα κάνετε τον µισό λωτό. Όταν κάνετε τον µισό λωτό τα 

πόδια σας θα προεξέχουν επάνω πολύ ψηλά, αλλά δεν πειράζει. Κάθε φορά που θα κάνετε τις 

ασκήσεις θα διαπιστώσετε ότι τα πόδια σας χαµηλώνουν λίγο, και κάθε φορά θα το κάνουν αυτό. 

Όταν χαµηλώσουν τελείως και όταν στον µισό λωτό και τα δύο πόδια σας ανταποκρίνονται πλήρως 

στα πρότυπα του να είναι επίπεδα, τότε πρόκειται να χρησιµοποιήσετε τον ολόκληρο λωτό. Εφ' 

όσον τα πόδια σας είναι επίπεδα και µπορείτε να πάρετε το άλλο πόδι σας και να το βάλετε από 

πάνω, θα είναι η θέση του ολόκληρου λωτού.  

 

Ερώτηση: Γιατί λέτε ότι τα παιδιά του µικτού αίµατος είναι αξιολύπητα; Ένα άτοµο µπορεί να είναι 

Κινέζος σε αυτήν την ζωή, και έπειτα αλλοδαπός στην επόµενη, και υπάρχουν όλων των ειδών οι 
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φυλές και οι κύριες ψυχές στη Γη.  

 

∆άσκαλος: Στη διαδικασία της µετενσάρκωσης είναι η κύρια ψυχή που µετενσαρκώνεται, ενώ 

αυτό που έχει ανάµικτο αίµα είναι το σαρκικό σώµα. Οι διαφορετικοί Θεοί δηµιούργησαν τους 

διαφορετικούς λαούς τους, και στην ιστορία εκείνοι οι Θεοί έχουν όλοι φροντίσει τους ανθρώπους 

που αυτοί οι ίδιοι δηµιούργησαν. Οι λευκοί άνθρωποι είναι λευκοί άνθρωποι, οι µαύροι άνθρωποι 

είναι µαύροι άνθρωποι, και οι άνθρωποι της κίτρινης φυλής είναι άνθρωποι της κίτρινης φυλής. 

Οποιοδήποτε έθνος στον κόσµο είναι µια φυλή που αντιστοιχεί µε τα ουράνια. Μετά την ανάµιξη 

του αίµατος οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον την αντιστοιχία τους µε τους Θεούς στα ουράνια. Και 

έπειτα είναι δυνατό ότι κανένας από τους Θεούς που δηµιούργησαν τους ανθρώπους δεν θα τους 

φροντίσει. Κατόπιν όσον αφορά αυτούς τους ανθρώπους, είναι πολύ αξιολύπητοι. Μερικοί 

άνθρωποι µπορεί να αναρωτιούνται τι να κάνουν, τότε. Θα σας πω, µην στεναχωριέστε. Μιλώ για 

την κατάσταση του ανθρώπου στην επιφάνεια. Εφόσον οι κύριες ψυχές των ανθρώπων δεν έχουν 

αναµιχθεί, εάν οι άνθρωποι θέλουν να καλλιεργηθούν µπορώ να σας επιτρέψω να καλλιεργηθείτε. 

Εάν µπορείτε να καλλιεργηθείτε ως το τελευταίο βήµα µπορείτε να Ολοκληρωθείτε επίσης, και δεν 

θα υπάρξει καµία διαφορά. Η καλλιέργεια δεν θα είναι ζήτηµα.  

 

Εάν ένα καθηµερινό άτοµο βρίσκεται στην κατάσταση [που συζητήσαµε µόλις] τότε θα έχει µια 

πολύ αξιολύπητη ζωή. Οι Θεοί ψηλά δεν θα αναγνωρίσουν µια περιοχή όπου υπάρχει συγκέντρωση 

µικτών φυλών, έτσι κανονικά οι άνθρωποι σε µια τέτοια περιοχή θα είναι άποροι και θα έχουν µια 

σκληρή ζωή.  

 

Ερώτηση: Τα Κινεζικά παιδιά που σπουδάζουν στις ξένες χώρες λαµβάνουν ∆υτική εκπαίδευση. 

Εάν στην καλλιέργεια χρησιµοποιούν ξένες γλώσσες για να καταλάβουν το Τζούαν Φάλουν, 

µπορούν να πάνε στον παράδεισο που αντιστοιχεί στους ανθρώπους της κίτρινης φυλής;  

 

∆άσκαλος: Το κύριο πνεύµα θα πάει από οπουδήποτε ήταν, έτσι η επιφάνεια του ανθρώπινου 

σώµατος δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Εάν καλλιεργηθούν καλά θα Ολοκληρωθούν το 

ίδιο. Θα είναι δύσκολο να καταλάβουν τις επιφανειακές έννοιες στα Κινέζικα [εάν προσπαθήσουν 

να µελετήσουν την Κινεζική εκδοχή αφού έχουν ζήσει στη ∆ύση], και αυτή η επιφανειακή διαφορά 

είναι ανεπίλυτη. Αλλά στην καλλιέργεια, οι εσωτερικές έννοιες που υπερβαίνουν την ανθρωπότητα 

δεν θα επηρεαστούν.  

 

Ερώτηση: Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πολύ αναπτυγµένος. Γιατί τα ζώα είναι ικανά να ελέγξουν 

τους ανθρώπους;  

 

∆άσκαλος: Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι καθόλου αναπτυγµένος. Είναι µόνο οι άνθρωποι 

που τον θεωρούν αναπτυγµένο. Επιπλέον, οι άνθρωποι οι ίδιοι γνωρίζουν ότι πάνω από εβδοµήντα 

τοις εκατό του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι αναξιοποίητο. Πραγµατικά, [εκείνα τα µέρη] έχουν 

κλειδωθεί από τους Θεούς. Μόλις ένας οργανισµός, οποιοδήποτε είδος και αν είναι αυτό, 

αποκτήσει νοηµοσύνη, υπερβαίνει το επίπεδο στο οποίο κατοικεί και µπορεί τότε να έχει δύναµη 

πάνω στις άλλες ζωές. Αν και οι αρχές των ουρανών δεν θα ανεχθούν [τον χειρισµό από αυτούς 

τέτοιων δυνάµεων], όταν οι άνθρωποι κάνουν κακά πράγµατα και ακολουθούν εκείνα τα πράγµατα, 

είναι το ίδιο σαν οι άνθρωποι να προσκαλούν [εκείνα τα πράγµατα] επιδιώκοντάς τα. 

Εκµεταλλεύεται αυτήν την κατάσταση και µπορεί έτσι να ελέγξει τους ανθρώπους.  

 

Ερώτηση: Πώς πρέπει η σύνδεση µεταξύ του γκονγκ και του Νόµου να κατανοηθεί; Τι σύνδεση 

έχει η βελτίωση στο Φάλουν Γκονγκ µε τις αρχές του Νόµου;  

 

∆άσκαλος: Έχω µιλήσει ήδη πολύ ξεκάθαρα για αυτά τα πράγµατα στο Τζούαν Φάλουν. Εάν 

πρόκειται να µιλήσουµε για αυτό, είναι απέραντο, έτσι θα πω λίγα. Οι άνθρωποι που συµµετέχουν 
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στις θεωρητικές συζητήσεις πάντα αµφισβητούσαν ποιο είναι πρώτο, η ύλη ή το πνεύµα· πάντα 

είχαν ιδεολογικά επιχειρήµατα. Θα σας πω σε όλους ότι η ύλη και ο νους είναι ένα και το αυτό. Το 

Γκονγκ είναι ο Νόµος, και ο Νόµος είναι Γκονγκ, γιατί ο ίδιος ο νους είναι ύλη. Υπάρχουν πρότυπα 

για την βελτίωση του σίνσινγκ των καλλιεργητών, παίρνει την εµφάνιση ενός µέτρου σύγκρισης. 

Όταν ανεβαίνει το σίνσινγκ, το γκονγκ ανεβαίνει, επίσης. Το Γκονγκ σχηµατίζει µία στήλη γκονγκ 

επάνω από το κεφάλι σας, και υπάρχουν βαθµολογηµένα σηµάδια στα περιθώρια της στήλης του 

γκονγκ. Αυτά είναι τα πρότυπα που δείχνουν το ύψος του σίνσινγκ ενός ατόµου. Όσο βελτιώνεται 

το σίνσινγκ, το µέτρο σύγκρισης αυξάνεται· και καθώς αυξάνεται προς τα πάνω, το γκονγκ 

αυξάνεται προς τα πάνω. Και η εξέλιξη του γκονγκ είναι εξαιρετικά γρήγορη. Εξαρτάται από το 

εάν το σίνσινγκ σας ανεβαίνει ή όχι. Εάν ανεβεί το σίνσινγκ, τότε το γκονγκ ανεβαίνει. Εποµένως η 

αρχή ότι το γκονγκ είναι τόσο υψηλό όσο το σίνσινγκ είναι µια απόλυτη αλήθεια. Σε κάθε σχολή 

είναι έτσι· είναι µόνο ότι οι κατώτερες µέθοδοι δεν το καταλαβαίνουν, αυτό είναι όλο.  

 

Οι ∆υτικές θρησκείες δεν µιλούν για το γκονγκ. Ούτε όταν ο Βούδας Σακιαµούνι διέδωσε τον 

Νόµο δεν µίλησε για το γκονγκ· µόνο ο Ταοισµός µιλάει για το γκονγκ. Τα πράγµατα που συζητώ 

καλύπτουν όλα τα πράγµατα των Φο, των Τάο, και των Θεών, και όλοι οι Θεοί και οι Νόµοι 

εµφανίστηκαν µέσω της Φώτισης στον θεµελιώδη Νόµο του σύµπαντος. ∆ιδάσκοντας τον Νόµο 

προσπαθώ όσο µπορώ για να καταλάβετε. Χρησιµοποιώ οποιουσδήποτε όρους µπορούν να σας 

επιτρέψουν να καταλάβετε. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι οι ∆υτικές θρησκείες δεν είναι καλλιέργεια 

και ότι ο Ανατολικός θρησκευτικός διαλογισµός είναι. ∆εν είναι οι ∆υτικές [θρησκείες] 

καλλιέργεια; Οι ∆υτικές θρησκείες είναι καλλιέργεια επίσης. Ο Ιησούς είπε ότι εάν έχετε πίστη σε 

αυτόν, τότε µπορείτε να εισέλθετε στο Βασίλειο του Ουρανού. Τι εννοούσε; Ο Ιησούς µιλούσε 

πάντα για πράγµατα στην επιφάνεια και είπε στους ανθρώπους πώς να συµπεριφερθούν. Είναι 

ακριβώς όπως στον ∆υτικό πολιτισµό· δεν εξηγούν τις εσωτερικές έννοιες, και εφ' όσον ενεργείτε 

[σωστά] θα κάνει. Οι άνθρωποι σήµερα δεν γνωρίζουν τι είναι η "πίστη" για την οποία µίλησε ο 

Ιησούς [σε ένα βαθύτερο επίπεδο]. Ο Ιησούς είπε ότι εάν έχετε πίστη σε αυτόν τότε µπορείτε να 

εισέρθετε στο Βασίλειο του ουρανού. Πραγµατικά, ως προς την πίστη, µόνο πράττοντας σύµφωνα 

µε αυτά που είπε ο Ιησούς είναι αληθινή πίστη. Εάν δεν πράξετε σύµφωνα µε αυτά που είπε ο 

Ιησούς, είναι αυτό αληθινή πίστη; Εάν ένα άτοµο πηγαίνει στην εκκλησία και λέει "Αµήν" πριν 

φάει αλλά µόλις είναι έξω στον κόσµο πάντα κάνει κακά πράγµατα, θα µπορούσε αυτό να 

ονοµαστεί πίστη στον Ιησού; Αυτά που έλεγε ο Ιησούς ήταν περιορισµένα σε µόνο µία πρόταση - 

"πιστέψτε σε εµένα και µπορείτε να εισέλθετε στο Βασίλειο του Ουρανού"; Γιατί ο Ιησούς 

συζήτησε τόσες πολλές αρχές για την συµπεριφορά κάποιου; Εάν ενεργείτε σύµφωνα µε αυτά που 

είπε, τότε µπορείτε να εισέρθετε στο Βασίλειο του Ουρανού. ∆εν είναι αυτό που εννοεί; Η πίστη 

είναι ένας γενικός όρος. Εάν δεν καλλιεργείστε ή δεν βελτιώνεστε θα µπορούσατε να εισέλθετε στο 

Βασίλειο του Ουρανού; Βέβαια, ίσως πηγαίνετε στην εκκλησία όταν έρθει η ώρα. Αλλά πιστεύετε 

στους Θεούς απλά επειδή έχετε πει πολλές φορές το όνοµα του Κυρίου; Απλά περιµένετε να 

εισέλθετε στο Βασίλειο του Ουρανού; Αυτό δεν κάνει.  

 

Τότε ποιος είναι ο σκοπός της εξοµολόγησης; Η εξοµολόγηση είναι όταν ένα άτοµο γνωρίζει ότι 

έκανε ένα λάθος και θέλει να τα πάει καλύτερα. ∆εν ισχύει όταν εξοµολογηθεί ένα άτοµο ενώ 

ακόµα κάνει εκείνο το ίδιο λάθος. Πέστε ότι σήµερα σκοτώσατε ένα άτοµο, [και πείτε] "παρακαλώ 

συγχώρεσε µε," και έπειτα σκοτώνετε έναν άλλον αύριο και εξοµολογείστε πάλι και ζητάτε 

συγχώρεση. Ποιος θα σας συγχωρούσε; Βλέπετε την ιδέα, σωστά; Πρέπει να σταµατήσετε να 

κάνετε λάθη και να ορκιστείτε να µην διαπράξετε πάλι εκείνες τις πράξεις, και αληθινά να µην τις 

κάνετε πάλι. Όταν ανακαλύψετε ότι έχετε µια κακή σκέψη, στην εξοµολόγηση θα πείτε στον Ιησού: 

"Ιησού Χριστέ, σώσε µε, γιατί έχω κακές σκέψεις." Τότε εάν στην καθηµερινή ζωή σας 

συµπεριφερθείτε καλύτερα, δεν βελτιώνετε το ανθρώπινο σίνσινγκ; Αυτό δεν είναι καλλιέργεια του 

εαυτού σας; Ο Ιησούς δεν µίλησε για το γκονγκ επειδή "η καλλιέργεια εξαρτάται από εσάς τον ίδιο 

ενώ το γκονγκ εξαρτάται από τον δάσκαλο." Θέλω τα σώµατά σας να πετύχουν στην καλλιέργεια 

και να τα αλλάξω όλα, έτσι δίνω έµφαση στο γκονγκ. Ο Ιησούς δεν µίλησε για το γκονγκ επειδή 
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δεν χρειάζεται να ξέρετε για αυτό. Εστιάζεστε µόνο στην καλλιέργεια της καρδιάς σας, και το 

γκονγκ θα φροντιζόταν από τον Ιησού, έτσι ο Ιησούς δεν µίλησε για το γκονγκ. Καλλιέργεια είναι 

το να καλλιεργείτε µακριά τις κακές σκέψεις και τις συµπεριφορές των ανθρώπων. Όσο 

βελτιώνεται το επίπεδό σας, ο δάσκαλος θα κάνει το κοµµάτι του και θα εξελίξει το γκονγκ για σας. 

Αυτή είναι η ιδέα.  

 

Ερώτηση: Ο Βούδας Σακιαµούνι πέτυχε στη καλλιέργεια εκατοντάδες εκατοµµύρια χρόνια πριν. 

Όµως δεν είναι όλες οι ζωές αφοµοιωµένες µε το " Τζεν Σαν Ρεν" κατά τη γέννηση. Τότε πώς 

γίνεται ότι κάποιος θα µπορούσε να πετύχει στην καλλιέργεια;  

 

∆άσκαλος: ∆εν έχουν όλα τα αισθανόµενα όντα στα ουράνια Θέση Επίτευξης, και δεν είναι όλα τα 

αισθανόµενα όντα στα ουράνια Φο. Όλες οι ζωές δηµιουργούνται από τον Μεγάλο Νόµο του 

σύµπαντος, και παράγονται στο σύµπαν δηµιουργηµένες από τον Μεγάλο Νόµο, αλλά αυτό δεν 

είναι το ίδιο πράγµα µε την επιτυχία στην καλλιέργεια. Η επιτυχία στην καλλιέργεια αναφέρεται 

στην επικύρωση και τη φώτιση της ίδιας της Θέση Επίτευξης κάποιου. Ο Σακιαµούνι είναι ένας 

Φο, και ένας πολύ καλός. Μπορώ να σας πω σε όλους ότι αυτό το "Τζεν Σαν Ρεν" είναι οι αλήθειες 

του Νόµου ολόκληρου του σύµπαντος, και είναι τα θεµελιώδη στοιχεία που δηµιούργησαν 

ολόκληρο το σύµπαν και είναι τα θεµελιώδη στοιχεία που δηµιούργησαν όλους τους πιο 

αρχέγονους Θεούς και όλους τους Θεούς σε ολόκληρη την πορεία του σύµπαντος. Ο Βούδας 

Σακιαµούνι ήταν φυσικά ανάµεσά τους. Το σύµπαν έχει επίσης µια διαδικασία του σχηµατισµού, 

της στάσης, του εκφυλισµού, και της καταστροφής. Ο Βούδας Σακιαµούνι δεν ήταν ο πιο 

αρχέγονος Θεός. Όλη η ευφυής ζωή στο σύµπαν κινείται προς τον εκφυλισµό και την καταστροφή. 

Τα αισθανόµενα όντα κοντά στα Τρία Βασίλεια µπορούν, στις επόµενες ζωές τους, να 

καλλιεργηθούν πάλι. Αυτή είναι µια µέθοδος καθαρισµού που χρησιµοποιείται µε τα όντα µέσα σε 

αυτά τα όρια. Οι αλήθειες για τα οποίες µίλησε ο Σακιαµούνι ήταν ο Νόµος Ταθαγκάτα στον οποίο, 

από το "Τζεν Σαν Ρεν," επικύρωσε και φωτίστηκε σε εκείνο το επίπεδο. Κανένας από τους 

Ταθαγκάτα δεν εξηγεί τον αληθινό και θεµελιώδη νόµο του σύµπαντος, διότι ο θεµελιώδης 

Μεγάλος Νόµος του σύµπαντος υπερβαίνει το σύµπαν και όλες τις ζωές εντός αυτού. Οι Θεοί 

µπορούν µόνο να επικυρώσουν και να φωτιστούν στη δική τους κατανόηση στο επίπεδό τους. 

Αυτοί είναι οι τρόποι καλλιέργειάς τους, και οι διαφορετικοί Θεοί µπορούν να σώσουν τους 

ανθρώπους µόνο µετατρέποντάς τους σε αισθανόµενα όντα κάτω από αυτούς. Όµως ο Μεγάλος 

Νόµος είναι ο θεµελιώδες Μεγάλος Τάο, στην καλλιέργεια είναι η γρηγορότερη και η απλούστερη 

[µέθοδος], και δεν έχει τόσα πολλά πράγµατα που πρέπει να προσέχετε. Ο Νόµος είναι όπως µια 

πυραµίδα· στις πλευρές είναι µόνο τόσο χαµηλός, ενώ οι κατανοήσεις των Θεών ανεβαίνουν τόσο 

ψηλά. Τότε αυτοί που σώζονται µπορούν να Ολοκληρωθούν µόνο σε αυτό το επίπεδο. Ένας 

Ταθαγκάτα Ολοκληρώνεται σε αυτό το επίπεδο, έτσι έχει επικυρώσει και έχει φωτιστεί τόσο πολύ, 

και όταν εξασκεί µαθητές οι Ταθαγκάτα εστιάζουν µόνο στα πράγµατα των δικών τους σχολών. Η 

Φώτιση του κάθε Φο είναι διαφορετική, και ο κάθε Φο καταλαβαίνει το Τζεν Σαν Ρεν θεµελιώδη 

Μεγάλο Νόµο του σύµπαντος από τις αλήθειες του Νόµου του Τζεν Σαν Ρεν του Μεγάλου Νόµου. 

Ενισχυµένος από τους Θεούς και τους Φο σε επίπεδο ακόµα πιο υψηλό, και µε την ορθή 

καλλιέργεια και την ορθή Φώτιση, όσο περισσότερο καταλαβαίνει και όσο περισσότερο γνωρίζει 

διαµορφώνει τα δικά του πράγµατα της καλλιέργειας, και αφοµοιώνεται σε εκείνο το επίπεδο του 

Νόµου.  

 

Ερώτηση: Γιατί το κεφάλι µου γυρίζει προς την Εικόνα του Νόµου του ∆ασκάλου2 όταν κάνω 

διαλογισµό;  

 

∆άσκαλος: Είναι ότι η πλευρά που γνωρίζει µε κοιτάζει. Μερικές φορές το Σώµα του Νόµου µου 

θα σας δώσει υπαινιγµούς. Όταν δίνει υπαινιγµούς θα χρησιµοποιήσει διαφορετικές µεθόδους. Εάν 

θέλετε να ξέρετε εάν κάτι έγινε καλά ή όχι, ή αν έγινε σωστά, κοιτάξτε την εικόνα µου στο βιβλίο ή 

τις άλλες εικόνες µου. ∆εν έχει σηµασία εάν το Ουράνιο Μάτι σας έχει ανοίξει ή όχι, εάν 
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ενεργήσατε λάθος, θα φανώ πολύ αυστηρός, εάν ενεργήσατε σωστά, θα σας χαµογελάω. 

(Χειροκρότηµα)  

 

Ερώτηση: Όταν ο ∆άσκαλος διδάσκει τον Νόµο, αισθάνοµαι ότι είναι πολύ σωστός και καλός. 

Μερικές φορές θα αισθανθώ ότι µιλάει απλά άµεσα στην καρδιά µου. Αλλά όταν αργότερα 

προσπαθήσω να ανακαλέσω τι είπε ο ∆άσκαλος είναι σαν να µην θυµάµαι τίποτα απολύτως. Τι 

πρέπει να κάνω;  

 

∆άσκαλος: Πραγµατικά, όταν µε ακούτε να διδάσκω τον Νόµο όλοι οι άνθρωποι θα έχουν 

καταστάσεις όπως αυτές. Έχω διδάξει πολλούς Νόµους, και δεν είναι δυνατό να τα θυµηθείτε όλα 

καθαρά. Μην ανησυχείτε. Κάθε φορά που αντιµετωπίζετε προβλήµατα στην καλλιέργειά σας, εάν 

µπορείτε να είστε καλλιεργητής και να χειριστείτε τα πράγµατα σωστά, θα είστε ικανοί να 

θυµηθείτε τα λόγια που έχω πει. Είναι εγγυηµένο ότι είναι έτσι. Αλλά εάν εκείνη την περίοδο 

θυµώσετε σε σηµείο που γίνεστε ζαλισµένοι και δεν µπορείτε να µείνετε ήρεµοι, τότε δεν θα είστε 

ικανοί να τα σκεφτείτε, και αποδεικνύει ότι η καλλιέργειά σας δεν είναι στερεή. Αλλά γενικά 

µπορείτε να θυµηθείτε τον Νόµο που έχω διδάξει. Εάν ένα άτοµο δεν µπορεί να καλλιεργηθεί τότε 

θα είναι ανίκανος για πάντα να θυµηθεί τον Νόµο που δίδαξα. Έχω τονίσει επανειληµµένως ότι 

αυτός ο Νόµος δεν λέγεται για να ακούσουν οι καθηµερινοί άνθρωποι. Όλοι σας που κάθεστε εδώ 

έχετε µία προκαθορισµένη σχέση. ∆ιαφορετικά, δεν θα µπορούσατε να έρθετε.  

 

Ερώτηση: Εάν µαζέψω εγκαταλειµµένα, µικρά ζώα, αυτό θα δηµιουργήσει κάρµα; 

 

∆άσκαλος: Αυτό δεν θα δηµιουργήσει στην πραγµατικότητα κάρµα. Για ένα καθηµερινό άτοµο 

είναι µια καλή πράξη, αλλά στο παρελθόν ο Βουδισµός µιλούσε για να την αφαίρεση ζωής καθώς 

επίσης για τη µη ανατροφή πλασµάτων. Και υπάρχουν λόγοι για την αφαίρεση ζωής και τη µη 

ανατροφή τους. Όσον αφορά "την αφαίρεση ζωής," οι καλλιεργητές είναι όλοι ξεκάθαροι σε αυτό. 

"Η µη ανατροφή τους" έχει δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι όταν [ένα άτοµο] καλλιεργείται είναι 

εύκολο για το ζώο να αποκτήσει υπερφυσικές δυνάµεις (λινγκ). Είναι δυνατό ότι θα κάνουν πολλά 

λάθη τη στιγµή που θα αποκτήσουν υπερφυσικές δυνάµεις. Στην Κίνα υπάρχει ένα παλαιό ρητό: 

"όταν γίνεσαι πνεύµα." Στα ζώα δεν επιτρέπεται να καλλιεργηθούν. Ένα άλλο πράγµα είναι ότι η 

ανατροφή αυτών των πραγµάτων χρειάζεται φροντίδα. Θα αποσπά την προσοχή σας, και το να 

σκέφτεστε για αυτό είναι µία προσκόλληση και θα επηρεάσει την καλλιέργεια. Φυσικά, για τους 

καλλιεργητές η αγάπη στα ζώα είναι επίσης µια προσκόλληση.  

 

Θα πω σε όλους µια ιστορία. Ξέρετε, ο Βραχµανισµός ήταν αυτό στο οποίο ο Σακιαµούνι 

αντιτάχθηκε πιο πολύ. Πίστευε ότι ήταν µία θρησκεία που είχε γίνει κακή, και ήταν σε αντίθεση µε 

το Βουδισµό του Σακιαµούνι. Πραγµατικά, µπορώ να σας πω ότι αυτό στο οποίο ο Σακιαµούνι 

αντιτάχτηκε ήταν ο Βραχµανισµός και όχι οι Θεοί του Βραχµανισµού. Κατά τη διάρκεια της πιο 

πρόωρης περιόδου του Βραχµανισµού οι άνθρωποι είχαν πίστη σε Φο - Φο ακόµα πιο πρόωροι από 

τον Σακιαµούνι. Αλλά κατά τη διάρκεια µιας µακριάς χρονικής περιόδου, οι άνθρωποι 

εγκατέλειψαν την κατάλληλη πίστη τους στους Φο και έκαναν τη θρησκεία κακή, ακόµη και σε 

σηµείο της χρησιµοποίησης της αφαίρεσης ζωής ως τελετουργική θυσία στους Φο. Στο τέλος, ο 

Θεός στον οποίο πίστευαν δεν είχε την εµφάνιση ενός Φο· άρχισαν να πιστεύουν σε κακά πνεύµατα 

και σε δαίµονες µε την εικόνα τεράτων. Οι άνθρωποι έκαναν τη θρησκεία κακή. Ξέρετε, εάν ο 

Βουδισµός επρόκειτο να αναπτυχθεί έτσι, οι ακόλουθοι δεν θα αναγνώριζαν καν τον Σακιαµούνι. 

Έτσι σκεφτείτε το, ο καθένας: µετά από το πέρασµα πολλών ετών, οι καλλιεργητές σε εκείνο το 

σηµείο δεν θα κοιτάξουν πίσω σε εκείνη την θρησκεία από το παρελθόν και δεν θα την δουν ως µία 

κακή; Είναι το ίδιο. Είναι οι άνθρωποι που κάνουν τις θρησκείες κακές, εφόσον οι Θεοί δεν είναι 

µε κανένα τρόπο κακοί.  

 

Πολύ αρχικά, στην Ινδία υπήρξε ένας µαθητής του Βραχµανισµού που έκανε καλλιέργεια. Ήταν 
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αρκετά επιµελής στην καλλιέργεια και έκανε καλλιέργεια µοναχικά στα βουνά. Μια ηµέρα ένας 

κυνηγός κυνήγησε ένα ελάφι, πληγώνοντάς το µε ένα [βέλος]. Αυτό το ελάφι έτρεξε [εκεί όπου 

ήταν ο καλλιεργητής], και αυτός το έκρυψε, προστατεύοντάς το. Μόνος στα βουνά, ήταν πολύ 

µόνος, έτσι άρχισε να φροντίζει το ελάφι. Οι άνθρωποι, εάν δεν δώσουν προσοχή, µπορούν να 

προσκολληθούν, και πράγµατι το ανθρώπινο συναίσθηµα του οίκτου και η προσκόλληση της 

συγκίνησης ξεχύθηκαν σε αυτό το µικρό ελάφι. Με τον καιρό έγινε πολύ προσκολληµένος µε το 

ελάφι, και τελικά αυτό έγινε ο πιο στενός του σύντροφός. Κατά συνέπεια, έβαλε όλη του την 

ενέργειά στο ελάφι, και όταν έκανε διαλογισµό ο νους του δεν µπορούσε να ηρεµίσει· σκεφτόταν 

για το τι θα ταΐσει το ελάφι. Χαλάρωσε την απόφασή του να βαδίσει µπροστά.  

 

Μερικά χρόνια αργότερα, τα ελάφι πέθανε ξαφνικά µια ηµέρα, και ήταν πολύ θλιµµένος. 

Σκεφτόταν συνέχεια για το ελάφι, και ακόµα λιγότερο µπορούσε να σηµειώσει επιµελή πρόοδο. Σε 

αυτό το σηµείο είχε προχωρήσει στα χρόνια του, και εάν δεν είστε καλλιεργητής, η ζωή σας δεν 

µπορεί να παραταθεί. ∆εν µπορούσε πλέον να καλλιεργηθεί και η ζωή του τελείωσε. Όταν η ζωή 

του έφτασε στο τέλος δεν σκέφτηκε τον Νόµο του Φο, σκεφτόταν ακόµα το ελάφι, και λόγω αυτού, 

µετά τον θάνατό του, µετενσαρκώθηκε ως ελάφι. Όταν ένα άτοµο είναι στο κρεβάτι έτοιµος να 

πεθάνει, µπορεί να µετενσαρκωθεί σε οτιδήποτε έχει προσκόλληση και σκέφτεται, έτσι στιγµιαία 

έγινε ελάφι. Πόσο αξιοθρήνητο. Ένας καλλιεργητής - ένας που καλλιεργήθηκε αρκετά καλά - στο 

τέλος καταστράφηκε στιγµιαία. Για τους καλλιεργητές είναι καλύτερα να µην προσκολληθούν µε 

τα ζώα.  

 

Ερώτηση: ∆εν µπορώ να είµαι υποµονετικός µε τους άλλους όταν µε σπρώχνουν στο όριο. Τι 

πρέπει να γίνει;  

 

∆άσκαλος: Ακόµη αναφέρετε την αποτυχία του να είστε υποµονετικοί; Ακόµα κι αν δεν µπορείτε 

να υποµείνετε πρέπει να υποµείνετε. Σαν καλλιεργητής πρέπει να είστε συµπονετικός! Μόλις τώρα 

είπα ότι εάν δεν µπορείτε να αγαπήσετε τον εχθρό σας δεν µπορείτε να πετύχετε στην καλλιέργεια, 

και δεν µπορείτε να γίνετε ένας Φο. Σκεφτείτε το, όταν κάποιος είναι κακός σε σας δεν είναι ότι 

του οφείλετε από το παρελθόν; Εάν δεν τον ξεπληρώσετε θα επιτρέπεται; Αυτό που του 

προκαλέσατε τότε ίσως ήταν ακόµη πιο κακό από τον τρόπο που σας συµπεριφέρεται τώρα, και ο 

πόνος που δηµιουργήσατε στους άλλους ίσως είναι ακόµη περισσότερος από αυτόν! Όταν οι 

διαµάχες εµφανίζονται στην καλλιέργεια οι εκδηλώσεις τους φαίνονται εξαιρετικά τυχαίες, και 

κάποιος µπορεί να σας κάνει να θυµώσετε, αλλά στο παρελθόν, - επίσης µε έναν εξαιρετικά τυχαίο 

τρόπο - οµοίως κάνατε το άλλο άτοµο να θυµώσει. Πότε είναι η περίπτωση ότι προτού σας συµβεί 

κάτι θα σας λέγεται εκ των προτέρων; [Κανένας δεν θα σας πει,] "Μα καλά, στην προηγούµενη 

ζωή µε έκανες να θυµώσω, έτσι σε αυτή τη ζωή εγώ θα σε κάνω να θυµώσεις." ∆εν υπάρχουν 

τέτοια πράγµατα. Πολλά πράγµατα εµφανίζονται να είναι τυχαία, αλλά κανένα από αυτά δεν είναι. 

 

Ίσως δεν είχατε ποτέ πριν τέτοιο είδος κατάστασης, αλλά τώρα είστε καλλιεργητής, και έτσι χάριν 

της βελτίωσής σας περιστάσεις όπως αυτές πρέπει να δηµιουργηθούν για σας. ∆εν θα κάνει εάν δεν 

έχετε αυτά τα προβλήµατα, και θα χρησιµοποιήσω αυτά τα προβλήµατα για να βελτιώσω το 

σίνσινγκ σας. Καθώς το σίνσινγκ σας βελτιώνεται το γκονγκ σας αυξάνεται, και το σίνσινγκ σας θα 

βελτιώνεται. Όποιος σας προκαλεί πρόβληµα θα σας δίνει συγχρόνως αρετή. Καθώς πονάτε το δικό 

σας κάρµα θα µετασχηµατίζεται επίσης σε αρετή. Θα κερδίσετε τέσσερα πράγµατα µε µία φορά, 

έτσι πρέπει πραγµατικά να είστε ευγνώµονες στο άλλο άτοµο. 

 

Εάν µισείτε ακόµα το άλλο άτοµο ή δεν µπορείτε να µείνετε υποµονετικοί µε αυτόν, δεν είναι 

σωστό. Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται επίσης, "Ο ∆άσκαλος µου είπε να υποµείνω, έτσι θα το 

κρατήσω µέσα." Μετά από λίγο λέτε τότε, "∆άσκαλε, το κράτησα µέσα σε σηµείο που ήταν πάρα 

πολύ οδυνηρό." Εγώ λέω ότι αυτή δεν είναι αντοχή. Ένας αληθινός καλλιεργητής δεν θα θυµώσει 

καθόλου. Ανεξάρτητα από το πόσο µεγάλο είναι το ζήτηµα, η καρδιά του δεν θα συγκινηθεί. Γιατί 
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κοπιάζετε να κρατάτε τα πράγµατα έως ότου είναι οδυνηρά; Έτσι πρέπει να είναι ένας 

καλλιεργητής. Μερικοί άνθρωποι υποµένουν χάριν της φήµης τους, και αυτή επίσης δεν είναι 

αληθινή αντοχή. Αλλά εφόσον έχετε αρχίσει την καλλιέργεια, εάν δεν µπορείτε να το επιτύχετε 

αυτό αµέσως, τότε ακόµα πραγµατικά πρέπει να το κρατήσετε µέσα.  

 

Ερώτηση: Πολλοί µεγάλοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ είναι νέοι δάσκαλοι, και υπάρχουν δάσκαλοι 

από πολλές σχολές που διαδίδουν τις µεθόδους τους.  

 

∆άσκαλος: Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που διαδίδουν µεθόδους προκαλείται από το 

κοσµικό κλίµα, και έχει ένα λόγο. Αλλά θα σας πω ότι πολλοί "δάσκαλοι του τσιγκόνγκ" είναι 

αυτο-κηρυγµένοι. ∆εν είναι στην πραγµατικότητα δάσκαλοι του τσιγκόνγκ, είναι ψεύτικοι. Πολλοί 

άνθρωποι παρακινούνται από ζωικές κατοχές και άλλα ακατάστατα πράγµατα. Και πολλοί 

δάσκαλοι διαδίδουν επίγειους και µικρούς τρόπους, και αυτά που λένε είναι οι αλήθειες σε εκείνο 

το επίπεδο. Εκτός από αυτούς, υπάρχουν άνθρωποι που καλλιεργούνται στα βουνά. Μεταξύ 

εκείνων που έχω συναντήσει, µερικοί έχουν καλλιεργηθεί για πάνω από τέσσερις χιλιάδες χρόνια. 

Γιατί έχουν καλλιεργηθεί τόσο µακροχρόνιο διάστηµα; ∆εν είναι ότι τα επίπεδά τους δεν είναι 

αρκετά υψηλά και δεν µπορούν έτσι να ανεβούν στα Ουράνια, αφού µερικοί έχουν ξεπεράσει τα 

Τρία Βασίλεια· µάλλον είναι ότι δεν µπορούν να ανέβουν. Είναι ότι δεν τους επιτρέπεται να 

ανέβουν, εφόσον δεν υπάρχει κανένας παράδεισος που θα τους δεχτεί. Γιατί είναι ικανοί να 

αυξήσουν γκονγκ; Και αυτό αποφασίζεται επίσης από τις αλήθειες του Νόµου αυτού του επιπέδου. 

Όµως αυτοί οι εγκόσµιοι και µικροί τρόποι είναι διαφορετικοί· µερικοί δηµιουργήθηκαν από τους 

ανθρώπους. Στην αρχή ένα τέτοιο άτοµο έκανε καλλιέργεια σε έναν τρόπο καλλιέργειας, ή έκανε 

καλλιέργεια στη σχολή του Τάο ή τη σχολή του Φο. Κάνοντας καλλιέργεια για κάποιο διάστηµα 

αισθάνθηκε ότι ήταν αρκετά καλό, αλλά ένα άλλο άτοµο ήρθε να τον βρει, [λέγοντας]: έλα και 

καλλιέργησε αυτό. Πήγε τότε να µελετήσει αυτό. Έτσι το γκονγκ του ανακατεύτηκε. Αρχικά είχε 

έναν δάσκαλο από πάνω που τον φρόντιζε, αλλά εφόσον ο δάσκαλος από πάνω είδε ότι είχε γίνει 

έτσι, ο δάσκαλος δεν τον ήθελε πια. Εφόσον εκείνοι από πάνω δεν τον αποδέχονταν άλλο, δεν 

µπορούσε πλέον να αφήσει τα Τρία Βασίλεια. Εκείνοι έξω από τα Τρία Βασίλεια δεν επιτρέπονται 

να εισέλθουν, ούτε µπορούν αυτοί µέσα στα Τρία Βασίλεια να τα αφήσουν. Ανεξάρτητα από το 

πόσο υψηλά καλλιεργείστε, εάν κανένας δεν σας λάβει από πάνω, δεν µπορείτε να φύγετε - αυτό το 

άτοµο ανάµιξε πράγµατα στην καλλιέργεια και το γκονγκ του ανακατεύτηκε, έτσι παραµένει µέσα 

στα Τρία Βασίλεια. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους εκείνοι που καλλιεργούν 

τους εγκόσµιους και µικρούς τρόπους δεν µπορούν να επιτύχουν την Ορθή επίτευξη. Γι' αυτό είπα 

ότι η µη εξάσκηση δύο τρόπων καλλιέργειας είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτηµα.  

 

Μερικοί άνθρωποι έχουν διαβάσει τα βιβλία και λένε: "∆άσκαλε, δεν είχατε δασκάλους από τη 

σχολή του Τάο και δασκάλους από τη σχολή του Φο να διαβιβάσουν πράγµατα σε σας;" Θα σας πω 

ότι όλα αυτά που κάνω είναι διαφορετικά· ∆ιδάσκω τον Νόµο του σύµπαντος. ∆ιδάσκω όχι µόνο 

τον Νόµο της σχολής του Φο, ούτε διδάσκω µόνο τον Νόµο της σχολής του Τάο, ούτε διδάσκω 

συγκεκριµένα έναν συγκεκριµένο τρόπο καλλιέργειας· ∆ιαδίδω τον θεµελιώδη Μεγάλο Νόµο του 

σύµπαντος, και έτσι λέω τον Μεγάλο Νόµο, τον Μεγάλο Νόµο, επανειληµµένως. Αυτός είναι ο 

θεµελιώδης Νόµος του σύµπαντος. Όλοι οι τρόποι καλλιέργειας µέσα στο σύµπαν 

συµπεριλαµβάνονται εντός. Θα σας πω επίσης ότι µεταξύ των διάφορων δασκάλων µου σε αυτόν 

τον κόσµο, υπάρχουν Φο, Τάο, και Θεοί, και όλοι τους είχαν πράγµατα διαβιβασµένα σε αυτούς 

από µένα πολλές ζωές πριν. Ο σκοπός ήταν να κανονιστεί για αυτούς, κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου όταν ήθελα να διαδώσω τον Μεγάλο Νόµο, να διαβιβάσουν εκείνα τα πράγµατα πίσω σε 

εµένα, για να ξεκλειδωθεί η µνήµη µου, και έπειτα να σας Τον διαδώσω. (Χειροκρότηµα) Ούτε ένα 

πράγµα που συµβαίνει στην καθηµερινή κοινωνία δεν είναι τυχαίο. Η διάδοση του Μεγάλου Νόµου 

όπως το κάνω είναι ένα τέτοιο τεράστιο πράγµα, και στο µέλλον θα υπάρξουν ακόµη περισσότεροι 

άνθρωποι που θα Τον µελετούν, έτσι κανένα από τα διάφορα είδη ανορθόδοξων στοιχείων στον 

σύµπαν που παρεµβαίνουν ούτε τα πράγµατα στα Τρία Βασίλεια που παρεµβαίνουν µε τη διάδοση 
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του Μεγάλου Νόµου, ούτε εκείνα τα χαοτικά, ευφυή ζώα και χαµηλών επιπέδων πνεύµατα που 

προκαλούν αναταραχή, είναι τυχαία.  

 

Ερώτηση: Σε αυτό το επίπεδο δεν έχουµε κανέναν τρόπο να διακρίνουµε τους αληθινούς 

δασκάλους τσιγκόνγκ από τους ψεύτικους. Πώς θα πρέπει αυτό να αντιµετωπιστεί στο µέλλον;  

 

∆άσκαλος: Για ποιο λόγο θέλετε να διακρίνετε τους αληθινούς δασκάλους τσιγκόνγκ από τους 

ψεύτικους; Αυτή τη στιγµή θέλετε ακόµα να συµµετέχετε σε άλλα σεµινάρια τσιγκόνγκ; 

∆ιαφορετικά γιατί θέλετε να τους διαφοροποιήσετε; (Χειροκρότηµα) Πιστεύω ότι µερικοί άνθρωποι 

δεν έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια τσιγκόνγκ, και όταν ακούνε τα πράγµατα που λέει ο 

∆άσκαλος Λι, [συνειδητοποιούν] ότι αυτή η καλλιέργεια είναι τόσο ευρεία και εµβριθής, έτσι, 

σκέφτονται, "Ω - τότε θα πάω επίσης και θα ακούσω αυτά που άλλοι δάσκαλοι του τσιγκόνγκ 

έχουν να πουν και θα αυξήσω τη γνώση µου λίγο." Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται µε αυτό τον 

τρόπο, αλλά είναι λάθος. Αυτό που διδάσκω είναι ο Μεγάλος Νόµος, δεν µπορείτε να ακούσετε 

αυτά τα πράγµατα σε άλλα µέρη. Η µη άσκηση δύο τρόπων καλλιέργειας είναι ένα εξαιρετικά 

σοβαρό πράγµα.  

 

Επιπλέον, εάν θέλετε να πάρετε αυτά τα πράγµατα ως γνώση, ή εάν θέλετε να συµµετέχετε σε 

άλλους τρόπους καλλιέργειας, ίσως δεν θα είστε σε θέση να θυµηθείτε ούτε µια φράση του Νόµου 

που διδάσκω, επειδή η καλλιέργεια είναι ένα σοβαρό θέµα. ∆εν έχετε κανέναν τρόπο να 

διαφοροποιήσετε τους αληθινούς δασκάλους τσιγκόνγκ από τους ψεύτικους, και η επίδειξή τους 

ξεγελά τους ανθρώπους για τα χρήµατά τους. Άλλοι θα µιλήσουν µερικές φορές επιφανειακά για 

την καλοσύνη (σαν) επίσης, αλλά στα κόκαλα τους ενεργούν για τα χρήµατα. Έτσι είναι πολύ 

δύσκολο να διακριθεί.  

 

Ερώτηση: Εάν µερικοί άνθρωποι έχουν ένα ενδιαφέρον για τον Μεγάλο Νόµο, αλλά δεν µπορούν 

να αποφασίσουν εάν θέλουν να καλλιεργηθούν ή όχι, και δεν µπορούν να δουν τον εαυτό τους ως 

καλλιεργητές, θα έπρεπε οι βοηθοί µας να τους βοηθήσουν ακόµα;  

 

∆άσκαλος: Πιστεύω ότι µερικοί µαθητές είναι ακόµα σε µια διαδικασία να καταλάβουν τα 

πράγµατα. Εάν θέλετε από έναν αρχάριο να έχει τόσο υψηλό επίπεδο όσο ένας βετεράνος µαθητής, 

δεν µπορεί να το πετύχει. Επιτρέψτε του να έχει µια διαδικασία να καταλάβει πράγµατα, εάν θέλει 

να ασκηθεί, κατόπιν θα ασκηθεί, και εάν θέλει να ασκηθεί, τότε διδάξτε τον. Βαθµιαία, θα 

αισθανθεί ότι είναι καλό, και µπορείτε να του δανείσετε ένα αντίγραφο του Τζούαν Φάλουν να το 

διαβάσει· ή του λέτε να πάει να αγοράσει ένα βιβλίο να διαβάσει. Κατ' αυτό τον τρόπο θα 

αισθανθεί ότι είναι καλό, η κατανόησή του θα αυξηθεί, και τότε µπορείτε να του δώσετε το Τζούαν 

Φάλουν να διαβάσει, βαθµιαία και σιγά-σιγά, θα έρθει να τον καταλάβει. Υποθέστε ότι θέλετε να 

του υποβάλετε απαιτήσεις, [όπως]: όταν κάνετε τις ασκήσεις µας δεν µπορείτε να πάρετε φάρµακα· 

µόλις κάνετε τις ασκήσεις µας δεν µπορείτε πλέον να πιστέψετε σε άλλα πράγµατα ή, όταν κάνετε 

τις ασκήσεις µας πρέπει να φθάσετε σε ένα ορισµένο επίπεδο µονοµιάς. Τότε αµέσως θα τον 

φοβίσετε. Μπορείτε να του πείτε να το εξασκήσει πρώτα και να το δοκιµάσει, και εάν αισθανθεί ότι 

είναι καλό έπειτα θα ξέρει από µόνος του τι να κάνει.  

 

Η σωτηρία των ανθρώπων είναι πολύ δύσκολη. Εάν για πολύ καιρό δεν µπορεί να χειριστεί τη µη 

εξάσκηση δύο τρόπων καλλιέργειας ταυτόχρονα, ή εάν κάνει µόνο τις ασκήσεις και δεν διαβάζει το 

βιβλίο, τότε µπορείτε να τον συµβουλέψετε να κάνει άλλες ασκήσεις. ∆ιαφορετικά, θα συναντήσει 

προβλήµατα και θα είναι κακό για αυτόν. Εδώ θα παίξει έναν κακό ρόλο. Εάν δεν δεσµευτεί στην 

καλλιέργεια [µίας εξάσκησης µόνο], τότε το Σώµα του Νόµου µου δεν θα τον φροντίσει, οπότε σε 

αυτή την περίπτωση είναι απλά ένα καθηµερινό άτοµο. Όταν έρθει η ώρα ένα καθηµερινό άτοµο θα 

αρρωστήσει, και ίσως ένας δαίµονας της καταστροφής του Νόµου θα τον χρησιµοποιήσει για να 

κάνει ορισµένα πράγµατα, και ξαφνικά θα γίνει αφύσικος. Οι καθηµερινοί άνθρωποι δεν ξέρουν ότι 
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κάποιος πρέπει να δεσµευτεί σε µία εξάσκηση στην καλλιέργεια, και µόλις συναντήσουν 

προβλήµατα θα µας προκαλέσουν πολλή ζηµιά. Εάν δεν είναι ικανός να καλλιεργηθεί µε µία ενιαία 

εστίαση, και εάν δεν είναι ικανός να µελετήσει τον Νόµο, τότε συµβουλέψτε τον να φύγει, ή να 

πείτε στα οικογενειακά του µέλη να τον συµβουλέψουν να µην ασκηθεί άλλο.  

 

Ερώτηση: Στο παρελθόν δίδαξα πολεµικές τέχνες σε ένα σχολείο. Ήµουν δάσκαλος πολεµικών 

τεχνών. Τώρα µελετώ Φάλουν Ντάφα και όχι πια τη µέθοδο του Τάι Τσι, αλλά µπορώ να διδάξω 

ακόµα τους µαθητές;  

 

∆άσκαλος: Μπορείτε. Αλλά οτιδήποτε έχει στοιχεία της καλλιέργειας, συµπεριλαµβανοµένου του 

Τάι Τσι, θα εµπεριέχει καλλιέργεια. Εάν κάνετε αυτήν τη δουλειά για να ζήσετε, τότε µπορείτε να 

την κάνετε. Εάν λέτε ότι διδάσκετε Τάι Τσι σε κάποιο σχολείο, τότε µπορείτε να το διδάξετε, 

εφόσον έχω ειδικούς τρόπους να χειριστώ τις ειδικές καταστάσεις. Εάν αυτή δεν είναι η περίπτωση, 

τότε πρέπει να καλλιεργηθείτε µε µία µονή δέσµευση. Αλλά όπως το βλέπω εγώ, δεν είναι ακόµα 

καλύτερο εάν τους διδάσκετε Φάλουν Ντάφα; (Χειροκρότηµα) Μερικοί δάσκαλοι στην Κίνα 

διδάσκουν Φάλουν Ντάφα για φυσική αγωγή. Μετά από την άσκηση, κάθονται εκεί και διαβάζουν 

το βιβλίο στους µαθητές. Οι ίδιοι οι µαθητές λένε, "δεν είµαστε ποτέ τόσο ήρεµοι κατά τη διάρκεια 

του µαθήµατος."  

 

Ερώτηση: Εκτός από να δούµε τον Τροχό του Νόµου, µπορούµε επίσης να τον ακούσουµε;  

 

∆άσκαλος: Όλες οι υπερφυσικές ικανότητες θα εµφανιστούν κατά την εξάσκηση του Φάλουν 

Γκονγκ. Τα ουράνια αυτιά µερικών ανθρώπων, µόλις ανοιχτούν, µπορούν να ακούσουν ήχους από 

άλλες διαστάσεις.  

 

Ερώτηση: Μπορούν αυτοί που καλλιεργούν τον Μεγάλο Νόµο να παντρευτούν;  

 

∆άσκαλος: Μπορούν. Στην καλλιέργεια σας έχω αφήσει πράγµατα έτσι ώστε ο αληθινός εαυτός 

σας να µπορεί να καλλιεργηθεί και να εξασφαλιστεί η καλλιέργειά σας ανάµεσα στους 

καθηµερινούς ανθρώπους. Μπορείτε να καλλιεργηθείτε ενώ προσαρµόζεστε στον τρόπο ζωής των 

καθηµερινών ανθρώπων. Επίσης ελπίζω ότι αυτοί που δεν έχουν παντρευτεί να µπορούν να βρουν 

ένα καλό ταίρι µε το οποίο να είναι ικανοποιηµένοι και να δηµιουργήσουν µία οικογένεια. Στο 

µέλλον, ίσως και ο σύζυγος και η σύζυγος να ασκηθούν, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα έχετε 

σώσει τον σύντροφό σας. Αλλά µην χρησιµοποιήστε αυτό ως πρότυπο, δηλαδή εάν αυτός δεν 

ασκείται δεν θα τον παντρευτείτε. Εδώ επίσης πρέπει να προσαρµοστείτε στην κατάσταση των 

καθηµερινών ανθρώπων καθώς καλλιεργείστε.  

 

Ερώτηση: Μόλις τώρα, ο ∆άσκαλος µίλησε για ζητήµατα σχετικά µε την σκληρή εργασία στη 

δουλειά κάποιου. Εργάζοµαι εξαιρετικά σκληρά στη δουλειά µου, αλλά το αφεντικό µε 

χρησιµοποιεί για να πιέσει τους συναδέλφους µου, το οποίο µε δεσµεύει.  

 

∆άσκαλος: Το πώς πράττει το αφεντικό σας δεν έχει τίποτα να κάνει µε σας. Εάν το αφεντικό σας 

διατάζει να πιέσετε άλλους, τότε πιστεύω ότι αυτό το ζήτηµα είναι εύκολο να το χειριστείτε. 

Μπορείτε να είστε λίγο πιο διακριτικοί, και να εκφράσετε τις απόψεις σας καθαρά. Σαν 

καλλιεργητής δεν βλάπτουµε άλλους, αλλά [εάν] η ευθύνη σας είναι τέτοια, τότε απλά κάντε το, 

και δεν θα είναι πρόβληµα. Αλλά µπορούµε να είµαστε ευγενικοί στην προσέγγισή µας των 

πραγµάτων. Κατά την άποψή µου, πρέπει, εφ' όσον είναι κατάλληλο, να πάτε και να το κάνετε για 

τον λόγο της µη πρόκλησης προβληµάτων στην εταιρία. Εν πάση περιπτώσει, όσο για αυτά τα 

συγκεκριµένα ζητήµατα, θα σας πω ότι µπορείτε όλοι να τα πάτε καλά µε αυτά. Αλλά υπάρχει ένα 

σηµείο: δεν µπορείτε καθόλου να καταπατήσετε τις αρχές για έναν ασκούµενο, και δεν µπορείτε να 

διαπράξετε κακές πράξεις.  
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Ερώτηση: Στην Αµερική µπορούµε να επιδιώξουµε τη δικαιοσύνη για ορισµένα πράγµατα, αλλά 

όταν σκεφτόµαστε το Τζεν, Σαν, Ρεν, δεν θα υποβάλλουµε αγωγές. Είναι αυτή σωστή προσέγγιση;  

 

∆άσκαλος: Μην καλέσετε την αστυνοµία για οποιοδήποτε µικρό πράγµα. Μερικές συγκρούσεις 

µπορεί να κατευθύνονται προς την καλλιέργειά σας, το ξεπλήρωµα του κάρµα, τη βελτίωση, και 

άλλα στοιχεία. Έτσι όταν προβλήµατα προκύπτουν, εφ' όσον δεν σας θέτει σοβαρά σε κίνδυνο, δεν 

µπορεί να σας βλάψει, και όπως το βλέπω εγώ, κανένα από αυτά δεν είναι συµπτωµατικά. Εάν 

σηµαντικά πράγµατα [σαν και αυτά εµφανιστούν] εάν κάποιο άτοµο έρθει πραγµατικά να σας 

σκοτώσει, να κάψει το σπίτι σας, ή να σας βλάψει, τότε κάντε αναφορά στην αστυνοµία, και 

µπορείτε επίσης να υποβάλλετε µια αγωγή. Εάν δεν είναι έτσι, τότε θα έλεγα να µην το χειριστείτε 

µε αυτόν τον τρόπο.  

 

Ως καλλιεργητές, προχωράτε µε την προσωπική καλλιέργεια, και έτσι στη πορεία της βελτίωσης 

της κατανόησής σας, δεν θα σας αφήσω να αντιµετωπίσετε πράγµατα που δεν έχουν καµία σχέση 

µε την καλλιέργειά σας. Εφόσον το προσωπικό µονοπάτι της καλλιέργειας και βελτίωσης µπροστά 

σας έχει κανονιστεί προσεκτικά από µένα, δεν θα κανονίσω περιττά πράγµατα που δεν είναι 

αναγκαία για σας. (Χειροκρότηµα) Ανεξάρτητα από το πόσο αποτελεσµατικοί και περιεκτικοί είναι 

οι νόµοι, δεν µπορούν να διοικήσουν την ανθρώπινη καρδιά, και όταν δεν µπορείτε να τους δείτε οι 

άνθρωποι θα κάνουν ακόµα κακές πράξεις. Όσο περισσότεροι νόµοι συντάσσονται, τόσο 

µεγαλύτερη ζηµιά κάνουν στους ανθρώπους· οι νόµοι γίνονται τόσοι πολλοί που οι άνθρωποι δεν 

µπορούν να τα θυµηθούν όλα, και ίσως όταν κάνουν οι άνθρωποι οτιδήποτε θα διαπράττουν 

έγκληµα. Αυτοί που προσχεδιάζουν τους νόµους θέλουν να χρησιµοποιήσουν αυτούς τους νόµους 

για να κυβερνήσουν άλλους ανθρώπους, αλλά πραγµατικά µόλις σχεδιαστούν, οι νόµοι θα 

κυβερνούν επίσης αυτούς τους ίδιους τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι υποµένουν ήδη τα πάντα που 

οι άνθρωποι έχουν επιφέρει επάνω τους. Όσο οι νόµοι γίνονται όλο και πιο αυστηροί, θα 

περιορίσουν τους ανθρώπους ακόµη περισσότερο, και στο µέλλον θα κυβερνήσουν τους 

ανθρώπους µε τον ίδιο τρόπο που κυβερνούν τα ζώα. Οι άνθρωποι δεν θα είναι ευτυχισµένοι έτσι. 

Αλλά αυτό θα είναι το τι θα έχουν δηµιουργήσει οι άνθρωποι για τον εαυτό τους, και έτσι πρέπει να 

το υποµείνουν. Οι άνθρωποι σήµερα υποµένουν όλα όσα έχουν επιφέρει επάνω τους, και όλο αυτό 

σφραγίζει συνεχώς την ανθρωπότητα.  

 

Οι Θεοί δεν αναγνωρίζουν τους ανθρώπινους νόµους. Οι Θεοί πιστεύουν ότι [οι νόµοι] είναι µέσα 

που τα ανθρώπινα όντα υιοθέτησαν όταν δεν είχαν καµία επιλογή αφότου εκφυλίστηκαν. Οι Θεοί 

αναγνωρίζουν µόνο το νόµο της καρδιάς και της ηθικής. Με την ηθική, οι άνθρωποι δεν θα έκαναν 

τις κακές πράξεις ακόµα κι αν δεν υπήρχαν νόµοι, σωστά; 

 

Ερώτηση: Τι είναι Θεός;  

 

∆άσκαλος: Τα διαφορετικά έθνη δηµιουργήθηκαν από τους διαφορετικούς Θεούς. Ο Θεός που 

δηµιούργησε ένα ορισµένο ανθρώπινο ον είναι ο Θεός του/της. Αναφέροµαι στη [δηµιουργία] του 

ανθρώπινου σώµατος. Πραγµατικά, η ψυχή ενός ατόµου έχει άλλη προέλευση.  

 

Ερώτηση: Ποιες διαφορές έχει το Φάλουν Γκονγκ που καλλιεργείται στην Αµερική από αυτό που 

καλλιεργείται στην Κίνα;  

 

∆άσκαλος: ∆εν υπάρχει καµία διαφορά. Στις ∆υτικές χώρες, καθώς επίσης και µε τους ανθρώπους 

της κίτρινης φυλής από την Ανατολή, οι άνθρωποι έχουν πραγµατικά διαφορετικά συστήµατα στις 

αντίστοιχες διαστάσεις τους, και αυτά τα συστήµατα αντιστοιχούν στα διαφορετικά κοσµικά 

συστήµατα σε ακόµα µεγαλύτερες διαστάσεις του σύµπαντος. Αυτά τα διαφορετικά διαστατικά 

συστήµατα όλα έχουν υλικά στοιχεία συγκεκριµένα για τις διαστάσεις τους. Οι άνθρωποι της 
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Ανατολής έχουν επίσης υλικά στοιχεία συγκεκριµένα για αυτούς. Πολλοί άνθρωποι, φτάνοντας 

στην Αµερική, ανακαλύπτουν όχι µόνο µια διαφορά χρόνου, αλλά έχουν και µια διαδικασία 

εγκλιµάτισης. Πάντα αισθάνονται ότι υπάρχουν και εσωτερικά και εξωτερικά πράγµατα που δεν 

είναι συνηθισµένοι. Αυτό είναι επειδή τα υλικά στοιχεία δεν είναι όµοια και τα περιβάλλοντα ζωής 

είναι διαφορετικά. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι έλεγαν ότι το έδαφος και το νερό µιας ιδιαίτερης 

περιοχής ανατρέφουν έναν ιδιαίτερο τύπο ανθρώπων. Έτσι είναι. Εφόσον για τους καθηµερινούς 

ανθρώπους αυτά τα στοιχεία είναι σηµαντικά, οι πολιτιστικές εσωτερικές έννοιες των ανθρώπων 

της Ανατολής είναι διαφορετικές από αυτές της ∆ύσης. Παραδείγµατος χάριν: Ο Κινέζικος λαός 

δίνει προσοχή στην αριθµολογία και την προφορά, όπως το πώς η λέξη "µπα" (八 - οκτώ) 

συµβολίζει το "Φα" (發 – κάνοντας περιουσία), ή το "σι" (死 – θάνατος) υπονοείται από τη λέξη 

"σι" (四 – τέσσερα)3 Η καλή προφορά προτιµάται από την κακή. Τότε, στη µέση αυτού του υλικού 

περιβάλλοντος της Ανατολής πραγµατικά υπάρχει αυτό το είδος υλικού στοιχείου, και µπορεί να 

παράγει µια µικρή επίδραση στους καθηµερινούς ανθρώπους. Όµως στη ∆ύση δεν υπάρχει. 

Ωστόσο, έχουν τα στοιχεία αυτού του υλικού περιβάλλοντος του δικού τους. Παραδείγµατος χάριν: 

οι άνθρωποι από την Ανατολή µιλούν για τη γεωγραφία και τις κατευθύνσεις στο φενγκ σουί, αλλά 

για τους ∆υτικούς δεν λειτουργεί. Σίγουρα δεν λειτουργεί. Όσον αφορά το φενγκ σουί, εάν το 

κάνετε για τους Καυκάσιους ή τους µαύρους ανθρώπους από την Αµερική, ή εάν το κάνετε για 

τους ανθρώπους από άλλα έθνη, δεν θα λειτουργήσει καθόλου. Ο αριθµός δέκα τρία που οι δυτικοί 

προσπαθούν να αποφύγουν ή οι αστερισµοί για τους οποίους µιλούν δεν λειτουργούν µε τον ίδιο 

τρόπο για τους ανθρώπους από την Ανατολή, και θα είναι δύσκολο να λειτουργήσουν. Εποµένως, ο 

αριθµός δέκα τρία δεν έχει απλά καµία ουσιαστική έννοια για τους ανθρώπους της Ανατολής. Τα 

διαστατικά περιβάλλοντα έχουν τα συστατικά που αποτελούν τα υλικά τους. ∆εν είναι ένα τόσο 

απλό ζήτηµα. Τίποτα δεν θα σταθεί εκτός αν έχει το υλικό του περιβάλλον ως θεµέλιο.  

 

Ερώτηση: Πώς µπορούν η παρέµβαση και οι δοκιµασίες που κανονίζονται από τον ∆άσκαλο να 

διακριθούν;  

 

∆άσκαλος: ∆εν µπορείτε να αποκαλέσετε τους κανονισµούς µου καθαυτούς ως δοκιµασίες. 

Πραγµατικά, δεν έχω δηµιουργήσει τίποτα για σας. Χρησιµοποιώ τα πράγµατα που έχετε ήδη για 

να κάνω κανονισµούς, και εξαλείφω µια µερίδα του κάρµα σας. Αυτό που αφήνεται είναι το µικρό 

κοµµάτι που χρησιµεύει ως δοκιµές που πρέπει να περάσετε όταν βελτιώνετε το σίνσινγκ σας, και 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της καλλιέργειάς σας θα τοποθετηθεί στις κατάλληλες θέσεις. 

Όταν έρθει η ώρα και όταν πρέπει να βελτιωθείτε, θα χρησιµοποιηθεί ως δοκιµές για να περάσετε. 

Έτσι όταν αντιµετωπίζετε προβλήµατα πρέπει να τα καταλάβετε σωστά. Αυτό έχω κανονίσει για 

σας. Εφ' όσον µπορείτε αληθινά να είστε καλλιεργητής µπορείτε να τα περάσετε όλα.  

 

Ερώτηση: Πώς µπορούµε να ξέρουµε τι µας επιτρέπει ο ∆άσκαλος να κάνουµε και τι όχι;  

 

∆άσκαλος: Εφ' όσον µελετάτε τον Νόµο, θα είστε σε θέση να διακρίνετε οι ίδιοι µεταξύ του ποια 

πράγµατα πρέπει να κάνετε και ποια πράγµατα δεν πρέπει. Κατά την άποψή µου, υπάρχουν µερικά 

πράγµατα που είναι επικίνδυνα ή κακά, και δεν πρέπει να κάνετε αυτά τα πράγµατα. Εάν επιµείνετε 

να τα κάνετε, όµως, ίσως δεν θα µπορέσετε ποτέ να τα ολοκληρώσετε επιτυχηµένα. Όταν επιµένετε 

να τα κάνετε θα αντιµετωπίσετε προβλήµατα. Μπορείτε να διακρίνετε αυτά τα πράγµατα και οι 

ίδιοι µπορείτε να φωτιστείτε στα πράγµατα. Εάν σας ειπωθούν όλα, πώς θα καλλιεργηθείτε;  

 

Θα πω ένα αστείο καλλιέργειας. Στην Κίνα υπάρχει ένας µαθητής που είναι ηλεκτρολόγος. Μια 

φορά, επισκεύαζε έναν µετασχηµατιστή µε το ηλεκτρικό ρεύµα ακόµα ανοιχτό. Η υψηλότερη 

ικανότητα του µετασχηµατιστή ήταν 30.000 βολτ. Εάν ένα άτοµο ήταν να το αγγίξει, θα ξεχυνόταν 

αµέσως µέσα από το σώµα του και θα τον έκαιγε. Ήθελε να πάει στην άλλη πλευρά του 

µετασχηµατιστή για να στρίψει µια βίδα. Εκείνη την στιγµή δεν µπορούσε να δει τίποτα να τον 

εµποδίζει, αλλά δεν µπορούσε απλά να περπατήσει στην άλλη πλευρά. Αυτό τον προειδοποιούσε 
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να µην πάει, διότι υπήρχε κίνδυνος. Αλλά ήταν επίµονος και ήθελε να πάει ούτως ή άλλως. Εφόσον 

το ηλεκτρικό ρεύµα ήταν ακόµα ανοιχτό, µόλις άγγιξε εκείνη την βίδα, "Μπαµ!" - τον χτύπησε το 

ρεύµα. Έτσι, µερικές φορές υπάρχουν πράγµατα που δεν πρέπει να κάνετε ή που περιλαµβάνουν 

κίνδυνο, πρόβληµα, κλπ., και θα σας δοθούν υπαινιγµοί. Ένα µέσο άτοµο σε αυτό το σενάριο θα 

είχε τσουρουφλιστεί σε πολτό, αλλά εφόσον αυτό το άτοµο καλλιεργεί τον Μεγάλο Νόµο η ζωή 

του δεν διάτρεξε κίνδυνο. Αισθάνθηκε σαν να είχε εκραγεί. Ολόκληρο το σώµα του έκανε 

"Κλανγκ!" Κατόπιν ηρέµησε αµέσως. Οι άνθρωποι στο σκηνικό τρόµαξαν πολύ. Είδαν ότι ήταν µια 

µεγάλη µπάλα φωτιάς - και ξαφνικά µπαµ! Το ηλεκτρικό ρεύµα µπήκε µέσω του χεριού του και 

έκανε µια τρύπα κάτω από το πόδι του. Εκείνη την στιγµή σκέφτηκε, "είµαι ασκούµενος και δεν θα 

έχω προβλήµατα." ∆εν είχε κανέναν φόβο και κινήθηκε ελεύθερα, σαν να µην είχε συµβεί τίποτα. 

Αργότερα, ο επικεφαλής του γραφείου βιοµηχανίας ηλεκτρισµού ήρθε, και του είπε ότι πρέπει να 

πάει στο νοσοκοµείο να εξεταστεί. ∆εν είχε καµία επιλογή αλλά να πάει στο νοσοκοµείο. Ο γιατρός 

ήταν τροµαγµένος: "Πόσο περίεργο! Μια τέτοια υψηλή τάση θα έκαιγε κανονικά κάποιον. Θα είχε 

πεθάνει. [Το ρεύµα] πήγε από την κορυφή του στο κατώτατο σηµείο του και έκανε µια τρύπα µέσα 

από το πόδι του. Πώς επέζησε;" Ούτε καν αιµορραγούσε, αφότου όλα στο εσωτερικό είχαν καεί. Ο 

γιατρός σκέφτηκε ότι ήταν πολύ παράξενο.  

 

Τα σώµατα των ασκουµένων του Μεγάλου Νόµου έχουν µετασχηµατιστεί από την ύλη υψηλής 

ενέργειας· σε σύγκριση µε, την ηλεκτρική ενέργεια για την οποία ένα καθηµερινό άτοµο γνωρίζει 

που δεν είναι τίποτα. Αλλά το επιφανειακό δέρµα αυτού του ασκούµενου δεν ήταν καλλιεργηµένο 

πλήρως, και έτσι αυτό το στρώµα τρυπήθηκε. Μόνο ένα στρώµα τρυπήθηκε, και στο σύνολο δεν 

υπήρξε καµία ζηµιά. Μοιράζοµαι αυτήν την ιστορία για να σας πω ότι αυτοί που ασκούν τον 

Μεγάλο Νόµο θα αντιµετωπίσουν απειλητικές αλλά µη επικίνδυνες καταστάσεις. Αλλά εάν 

κάποιος αρχίσει να σχηµατίζει προσκολλήσεις λόγω αυτού και κάνει σκόπιµα αυτό που δεν πρέπει, 

τότε αυτό θα είναι αληθινά επικίνδυνο.  

 

Ερώτηση: Γιατί είναι κανονισµένο να έρθουµε στην Αµερική για να καλλιεργηθούµε;  

 

∆άσκαλος: Η επιστήµη και η τεχνολογία είναι πολύ αναπτυγµένες στην Αµερική, έτσι ίσως µια 

καλή γνώση αυτών των πραγµάτων να απαιτηθεί στο µέλλον. Αυτοί που έρχονται στην Αµερική 

είναι όλοι οι εκλεκτοί της Ανατολής. (Χειροκρότηµα)  

 

Ερώτηση: Όταν κάνουµε διαλογισµό στη θέση λωτού πρέπει να εισερχόµαστε στην ηρεµία;  

 

∆άσκαλος: Εάν θέλετε απλά να ασκήσετε τα πόδια σας είναι εντάξει. Μερικοί άνθρωποι λένε, "τα 

πόδια µου δεν είναι καλά έτσι θα τα ασκήσω λίγο περισσότερο." Τότε κατά την άποψή µου, εάν δεν 

κάνατε τον διαλογισµό, δεν θα ήταν ακόµα καλύτερο εάν µπορούσατε να εισέλθετε στην ηρεµία 

ταυτόχρονα µε το που ασκείτε τα πόδια σας; Μόνο η άσκηση των ποδιών είναι εντάξει, αλλά όταν 

κάνετε τις ασκήσεις πρέπει να προσπαθήσετε να εισέλθετε στην ηρεµία. 

 

Ερώτηση: Όταν διαβάζω το Τζούαν Φάλουν, καθισµένος µε τα πόδια σταυρωµένα θα βοηθήσει;  

 

∆άσκαλος: Θα βοηθήσει. Το σταύρωµα των ποδιών σας όταν διαβάζετε το βιβλίο, πρώτον, θα σας 

επιτρέψει στην εξάσκηση να σταυρώνετε τα πόδια περισσότερο και δεύτερον, θα ισοδυναµεί µε το 

να κάνατε την άσκηση [του διαλογισµού]. Αυτό είναι πολύ καλό.  

 

Ερώτηση: Το παιδί ενός φίλου είναι κουφό εκ γενετής. Η άσκηση του Φάλουν Γκονγκ θα τον 

βοηθήσει; 

 

∆άσκαλος: Εννοείς ρωτάς εάν θα τον θεραπεύσει; ∆εν µπορώ να µιλήσω για αυτό µε απλό τρόπο, 

αλλά µπορώ να πω ότι δεν µπορείτε να κάνετε τις ασκήσεις για χάριν της θεραπείας. Αυτό που 
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µπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που είναι κουφό είναι το σαρκικό σώµα του, ενώ η ψυχή του δεν 

είναι κουφή. Όταν οι άνθρωποι καλλιεργούνται αληθινά, όλα τα σώµατά τους θα επιστρέψουν στο 

φυσιολογικό. Οι ασκούµενοι πρέπει να κρατηθούν στα πρότυπα ενός ασκούµενου. Εάν το παιδί 

έρχεται απλά εξ αιτίας αυτής της ασθένειας και δεν εγκαταλείψει την ανησυχία, τότε δεν θα 

καλυτερέψει. Η καλλιέργεια της Φύσης του Φο είναι σοβαρή.  

 

Ερώτηση: Ο σύζυγός µου πρόκειται να κάνει απεργία πείνας για να διαµαρτυρηθεί που κάνω την 

εξάσκηση.  

 

∆άσκαλος: Όσον αφορά αυτό, πιστεύω ότι εξαρτάται πραγµατικά από τον τρόπο µε τον οποίο το 

χειρίζεστε. Κανονικά, όλοι αυτοί που αντιµετωπίζουν παρέµβαση από τα οικογενειακά µέλη [το 

αντιµετωπίζετε αυτό προκειµένου], πρώτον, να φανεί εάν µπορούν να καλλιεργηθούν σταθερά ή 

όχι, δεύτερον, για να φανεί πώς είναι το σίνσινγκ του καλλιεργητή και τρίτον, για να έχει [ο 

καλλιεργητής] την βοήθεια της οικογένειας για να εξαλείψει κάρµα. Υπάρχουν επίσης ιδιαίτερα 

εξαιρετικές περιπτώσεις ανθρώπων που είναι απολύτως ανίκανοι να δεχτούν τον Μεγάλο Νόµο.  

 

Ερώτηση: Στη διάλεξη του Νόµου Του, ο ∆άσκαλος µίλησε για τη µορφή της γέννησης, των 

γηρατειών, της ασθένειας, και του θανάτου για τους Θεούς. ∆άσκαλε, παρακαλώ µιλήστε για αυτό.  

 

∆άσκαλος: Το σύµπαν του παρελθόντος είχε το σχηµατισµό, τη στάση, τον εκφυλισµό, και την 

καταστροφή, και οι ζωές στο σύµπαν είχαν τη γέννηση, τα γηρατειά, την ασθένεια, και τον θάνατο, 

ήταν απλά ότι τα χρονικά διαστήµατα διέφεραν στις διαφορετικές διαστάσεις. Οι διαφορές ήταν 

εξαιρετικά µεγάλες, και µερικές φορές ήταν τόσο µεγάλες που ήταν σαν [η ύπαρξη] να µην πέθαινε 

ποτέ, ενώ άλλες ήταν τόσο σύντοµες όσο µια στιγµή. Υπό τη µορφή του σχηµατισµού, της στάσης, 

του εκφυλισµού, και της καταστροφής, παραδείγµατος χάριν, υπήρξε ένα στάδιο σχηµατισµού στο 

σύµπαν, µε τη σταθερή χρονική περίοδό του, και έπειτα κινήθηκε προς την πτώση και την 

καταστροφή. Αυτό είναι η θεµελιώδης µορφή του σύµπαντος του παρελθόντος, και ήταν ο νόµος 

της κίνησης της ύλης για όλα τα είδη και την ύλη στο σύµπαν.  

 

∆εν έχω τελειώσει τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, και υπάρχουν ακόµα πολλές, αλλά ο 

χρόνος µου για τη διάλεξη του Νόµου έχει φτάσει στο τέλος και η αίθουσα συνεδρίου θα κλείσει 

σύντοµα. Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν ακόµα να µε ακούσουν να εξηγώ και να απαντώ 

στις ερωτήσεις, αλλά µπορεί µόνο να είναι µε αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι όταν υπάρχει ευκαιρία 

µπορούµε να συναντηθούµε σε άλλες πόλεις, αλλά αυτή τη φορά µίλησα για τόσα πολλά. Είµαι 

πολύ ευγνώµων στους τοπικούς ασκούµενους του Χιούστον, καθώς οφειλόταν στις προετοιµασίες 

τους που είχαµε την ευκαιρία να καθίσουµε εδώ και να συναντηθούµε. Εφόσον αρχικά το ορίσαµε 

για µόνο ένα απόγευµα, το προσωπικό εδώ θα τελειώσει από τη δουλειά σύντοµα και µπορούµε 

µόνο να κάνουµε τα πράγµατα µε αυτόν τον τρόπο. Είναι κρίµα, διότι κανένας από σας δεν θέλει να 

φύγει. Πιστεύω ότι για εκείνους που δεν θα είχαν αισθανθεί άνετα εάν δεν είχαν δει τον ∆άσκαλο, 

πρέπει να αισθανθείτε κάπως άνετα τώρα που µε έχετε δει. Πραγµατικά, θα σας πω ότι όσο 

καλλιεργείστε, θα είµαι πάντα στο πλευρό σας. (Χειροκρότηµα)  

 

Ελπίζω ότι κανένας από τους ανθρώπους που κάθονται εδώ δεν θα αφήσει αυτήν την ευκαιρία να 

περάσει. Αυτοί που µπορούν να µε ακούσουν να διδάσκω τον Νόµο δεν είναι πολλοί. Οι ευκαιρίες 

όπως αυτή - η ευκαιρία [να ακούσετε] τον Νόµο που διδάσκεται - ίσως να είναι λιγότερες στο 

µέλλον. Έτσι ελπίζω ότι όλοι σας να εκτιµήσετε τη συνάντησή µας σήµερα. Στην καλλιέργεια 

πρέπει να είστε υπεύθυνοι στον εαυτό σας. Εάν έχετε λάβει αυτόν τον Νόµο, τότε συνεχίστε την 

καλλιέργειά σας. ∆εν θα επηρεάσει στην δουλειά σας, και όταν είστε στη µέση ενός πολυάσχολου 

προγράµµατος, προσπαθήστε να Τον χωρέσετε και να δείτε τι θα συµβεί. Εάν δεν είναι όπως το 

είπα, τότε δεν χρειάζεται να το κάνετε, εφόσον δεν θα χάσετε τίποτα. Εάν γνωρίζετε ότι είναι καλό, 

τότε συνεχίστε την καλλιέργεια, η αλήθεια του Νόµου του Φο θα παρουσιαστεί βαθµιαία σε σας. 
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Ελπίζω ότι όλοι σας να µπορείτε να εκτιµήσετε αυτή την προκαθορισµένη ευκαιρία. Αργότερα 

στην καλλιέργεια όλοι σας θα είστε σε θέση συνεχώς να κάνετε µεγάλα βήµατα προς τα εµπρός, να 

καλλιεργηθείτε αληθινά στερεά, και να µελετήσετε αληθινά αυτό το βιβλίο, Τζούαν Φάλουν. 

Πρέπει να το µελετήσετε πολύ, και µαζί µε την εκτέλεση των ασκήσεων, θα βελτιώνεστε συνεχώς. 

Κάθε φορά που διαβάζετε το βιβλίο, θα έχετε διαφορετικά συναισθήµατα και ερωτήσεις. Κάθε 

φορά που ανυψώνεστε, όλες οι ερωτήσεις που αντιµετωπίζετε θα επιλυθούν στην επόµενη 

ανάγνωσή σας του βιβλίου. Θα έχετε νέες ερωτήσεις, αλλά όταν διαβάζετε το βιβλίο µια άλλη φορά 

είναι εγγυηµένο ότι οι ερωτήσεις όλες θα επιλυθούν επίσης. Κατόπιν θα έχετε ακόµα άλλες νέες 

ερωτήσεις, και κατ' αυτό τον τρόπο θα καλλιεργείστε συνεχώς, και θα κάνετε συνεχώς βαθµιαίες 

προόδους και θα ανυψωθείτε.  

 

Εν τω µεταξύ, όταν αντιµετωπίζετε προβλήµατα και δοκιµασίες, πόνο και δυσκολίες - έχω πει 

επίσης τα ακόλουθα λόγια στους µαθητές στην Κίνα- εάν φαίνεται ότι δεν µπορείτε να το κάνετε, 

τότε προσπαθήστε και να δείτε εάν µπορείτε να το κάνετε. Όταν φαίνεται ότι δεν µπορείτε να 

υποµείνετε, προσπαθείστε και να δείτε εάν µπορείτε να υποµείνετε. Στο µέλλον, καθώς όλοι 

καλλιεργείστε συνεχώς και βελτιώνεστε, ίσως την επόµενη φορά που θα συναντηθούµε να µην 

είναι έτσι. Επίσης ελπίζω ότι όλοι σας µπορείτε, στη διαδικασία της καλλιέργειας, να βελτιώνεστε 

συνεχώς και να κάνετε µεγάλα βήµατα προς τα εµπρός, µέχρι την Ολοκλήρωση. Στην καλλιέργεια 

θέλετε να µε δείτε, αλλά πραγµατικά είµαι ακριβώς στο πλευρό σας. (Χειροκρότηµα) Θα 

σταµατήσουµε εδώ για σήµερα.  

 

Υποσηµειώσεις 

 

1. ∆ηλαδή, κάνει πράγµατα µέσα από σχέσεις ή επιρροή. 

2.  Αναφέρεται στις εικόνες του ∆άσκαλου Λι φορώντας επίσηµη µοναστική ρόµπα, συνήθως 

καθισµένος σε στάση διαλογισµού και επιδεικνύοντας κάποιο είδος χειρονοµιών. 

Η προφορά συγκεκριµένων αριθµών συνεπώς υπονοεί συγκεκριµένες έννοιες, υποδηλώσεις, ή 

συνέπειες. 


