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Φ ά λ ο υ ν  Ν τ ά φ α  –  ∆ ι α λ έ ξ ε ι ς  π ά ν ω  σ τ ο ν  Ν ό µ ο  τ ο υ  Φ ο  
 

∆ιδάσκοντας τον Φα στο συνέδριο του Φα των ∆υτικών Η.Π.Α. 
 

Λι Χονγκτζί  –  21 Οκτωβρίου 2000 στο Σαν Φρανσίσκο  

 

 

Πέρασε πολύς καιρός! (Χειροκρότηµα) 

 

Εντάξει σταµατήστε τώρα να χειροκροτείτε και ακούστε το δάσκαλο σας. 

 

Όταν οποιοδήποτε oν σε αυτό το σύµπαν έχει φωτιστεί στον Φα του, τις αρχές του Φα του ή το 
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 του – άσχετα σε ποιο επίπεδο – θα πρέπει να περάσει µια πραγµατικά 

σοβαρή δοκιµασία. Αυτό καθορίζει αν αυτό στο οποίο έχει φωτιστεί µπορεί να παραµείνει σε 

αυτό το σύµπαν και αυτό εδραιώνει την ισχυρή αρετή του. Γι’ αυτό όλα τα όντα συναντούν 

στην καλλιέργεια τους αυτό το είδος της κατάστασης που βιώνουµε σήµερα. Όπως ξέρετε 

όταν ο Σακιαµούνι ήταν σε αυτόν τον κόσµο, όταν ο Ιησούς ήταν σε αυτόν τον κόσµο και όταν 

άλλες ορθόδοξες θρησκείες και άλλοι ορθοί Φα είχαν µεταδοθεί σε αυτόν τον κόσµο, ο 

καθένας από αυτούς συνάντησε κάτι τέτοιο και υπέστη αυτού του είδους τη δοκιµασία. Αυτός 

είναι ένας νόµος του σύµπαντος. Αλλά όσον αφορά τον δικό µας Ντάφα επιτρέψτε µου να σας 

πω ότι κανείς δεν είναι άξιος να Τον υποβάλλει σε δοκιµασία. Επειδή όλα τα όντα – και αυτό 

περιλαµβάνει κάθε ον σε αυτό το σύµπαν – δηµιουργούνται, φτιάχνονται και σχηµατίζονται 

από Αυτόν, κανείς δεν είναι άξιος να Τον δοκιµάσει. (Χειροκρότηµα) 

 

Τότε γιατί συναντάµε αυτά τα πράγµατα; Όπως ξέρετε ο Λι Χονγκτζί εκτελεί αυτό το έργο µε 

ένα συνηθισµένο ανθρώπινο τρόπο, µε ένα ανθρώπινο σώµα, χρησιµοποιώντας την κατώτατη 

µορφή γλώσσας ανάµεσα στα όντα στο σύµπαν – την ανθρώπινη γλώσσα, αυτή την πιο απλή 

ανθρώπινη γλώσσα τού σήµερα – και χρησιµοποιώντας την κατώτερη µορφή καλλιέργειας το 

τσιγκόνγκ. Έτσι τα όντα σε ολόκληρο το σύµπαν δεν έχουν καµία επίγνωση. Ο λόγος για αυτό 

είναι ότι για να εκτιµήσουµε και να καθορίσουµε τη θέση του σίνσινγκ κάθε αισθανόµενου 

όντος στο σύµπαν και για να την επαναπροσδιορίσουµε, ήταν απαραίτητο να αποκαλυφτεί το 

πραγµατικό επίπεδο του σίνσινγκ του καθενός. Έτσι δεν τους επετράπη να γνωρίζουν την 

πραγµατική κατάσταση. Κανένα ον σε ολόκληρο το σύµπαν δε γνωρίζει την πραγµατική 

κατάσταση. Με βλέπουν ως καλλιεργητή, γι’ αυτό και τολµούν να κάνουν ό,τι κάνουν. Όπως 

σας έχω πει προηγουµένως κανένα αισθανόµενο ον δεν γνώριζε για τον Φα του σύµπαντος. Γι’ 

αυτό πιστεύουν ότι εγκαθιδρύω ένα σύστηµα πραγµάτων στα οποία έχω φωτιστεί – όταν στην 

πραγµατικότητα κάνω Επανόρθωση του Φα – µε τη µόνη διαφορά ότι είναι εξαιρετικά αγνό, 

ορθό και εξαιρετικά υψηλού επιπέδου. Σύµφωνα µε τη δική τους άποψη αυτό είναι όλο και 

όλο. Γι’ αυτό έχουν τολµήσει να µας φέρουν αυτή την καταστροφή σήµερα. Με άλλα λόγια 

µία ανώτερη Θέση Επίτευξης και ένας Φα τόσο απέραντος απαιτούν µια δοκιµασία τόσο 

µαζική. Ωστόσο, από την άλλη, εάν δεν είχε επιτραπεί σε αυτό να συµβεί δε θα είχε συµβεί. 

Πρόθεση µου ήταν να χρησιµοποιήσω όλα τα πράγµατα που κανόνισαν για να δω το σίνσινγκ 

τους να εκτίθεται στις πράξεις τους. Είχαν κανονίσει αυτό το θέµα πάρα πολύ καιρό πριν. Η 

ανθρώπινη ιστορία είναι κυκλική. ∆εν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ένας τέτοιος απέραντος Φα 

διαδίδεται, κάτι ασυνήθιστο. Η ανθρωπότητα του περασµένου κύκλου είχε υποστεί µια 

διαδικασία σαν κι αυτή, ως δοκιµασία, και προχώρησε ακόµη περισσότερο από τη σηµερινή 

ανθρωπότητα. Στο τέλος η περιβαλλοντολογική µόλυνση προκάλεσε την παραµόρφωση των 

ανθρώπινων όντων και τον τελικό αφανισµό τους. Αυτό συνέβη στην περασµένη 

                                                 
1
 Θέση Επίτευξης– Αυτός ο όρος επίσης µεταφράζεται µερικές φορές και σαν «Καρπός Επίτευξης». 



2 

ανθρωπότητα. Αυτό που συνέβη την τελευταία φορά, επαναλαµβάνεται και τώρα, όµως αυτή 

τη φορά συµβαίνει πραγµατική Επανόρθωση του Φα. Με άλλα λόγια, αυτό το θέµα είχα 

κανονιστεί πολύ καιρό πριν. Εδραίωσαν ένα σύστηµα για να αποφύγουν την παρέκκλιση και 

να βεβαιωθούν ότι τίποτε δε θα πήγαινε στραβά µε αυτό το ζήτηµα σήµερα. Σύµφωνα µε το 

πώς τα σκέφτονται, τα πράγµατα που συµβαίνουν και ξεδιπλώνονται σήµερα, όλα 

κανονίστηκαν από εκείνους. Τίποτα λοιπόν στη διαδικασία δεν έχει υπάρξει τυχαία, παρόλο 

που τα πράγµατα φαίνονται να είναι συµπτωµατικά για τους καθηµερινούς ανθρώπους, και 

εκδηλώνονται µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων µε έναν ολοκληρωτικά ανθρώπινο τρόπο. 

Κι όµως, αυτά στην πραγµατικότητα κανονίστηκαν από εκείνους. Σύµφωνα µε τα λόγια τους 

ένας Θεός θα ήταν παραπάνω από αρκετός για να κάνει τις διευθετήσεις, έτσι ώστε τίποτα να 

µην πάει στραβά µε οποιοδήποτε αισθανόµενο ον σε ολόκληρη τη Γη. Αµέτρητοι θεοί, τόσοι 

πολλοί θεοί το παρακολουθούν αυτό. Πώς θα µπορούσαν λοιπόν να υπάρχουν οποιαδήποτε 

ατυχήµατα; Τίποτε στη διαδικασία δε θα µπορούσε να πάει στραβά. Αλλά αυτή είναι µόνο η 

συµφωνία που ανέφερα νωρίτερα από τους Θεούς του παλαιού σύµπαντος. ∆εν τολµούν να 

καταστρέψουν όλα αυτά τα πράγµατα γιατί και εκείνοι επίσης, βλέπουν τα προβλήµατα που θα 

αντιµετωπίσει το σύµπαν, και ξέρουν ότι επιτελώ αυτό το έργο. Όµως, και αυτοί δεν ξέρουν 

ποιος είµαι. Έτσι αυτό που ήθελαν να κάνουν, το κανόνισαν. Καταλαβαίνετε; (Χειροκρότηµα) 

Ο προφανής σκοπός τους ήταν να επιτρέψουν στον Φα µας να εδραιώσει την ισχυρή αρετή 

Του και να επιτρέψουν στον Φα να είναι πραγµατικά σεβαστός από όλα τα όντα σε ολόκληρο 

το σύµπαν για την ισχυρή αρετή Του. Επιφανειακά, αυτός ήταν ο σκοπός που τα κανόνισαν 

όλα αυτά. Ωστόσο αυτό, αντίθετα, έχει γίνει εµπόδιο για την Επανόρθωση του Φα. Ήξερα ότι 

σίγουρα θα το έκαναν µε αυτόν τον τρόπο έτσι χρησιµοποίησα την ευκαιρία για να εξετάσω το 

σίνσινγκ τους σε οτιδήποτε κανόνιζαν και να τους επανατοποθετήσω ανάλογα. Στην πορεία της 

καλλιέργειάς σας ο καθένας θα πρέπει να κατανοήσει σωστά τη σχέση µεταξύ της προσωπικής 

σας καλλιέργειας και της Επανόρθωσης του Φα. Πώς θα πρέπει να αντιµετωπίζετε τα βάσανα 

και τις δοκιµασίες που βιώνετε; Μπορώ να σας πω, ότι, αν ένα άτοµο δεν έχει τόσο πολύ 

κάρµα σίγουρα δε θα έχει τόσο σοβαρές δοκιµασίες. Θα πρέπει ξεκάθαρα να διαχωρίσετε την 

προσωπική καλλιέργεια από την εκδίωξη του Φα από το κακό. Όλοι οι διακανονισµοί που 

έχουν παρέµβει στον Ντάφα, που έχουν προσπαθήσει µε τη βία να επιβάλουν κάτι σε εµένα ή 

τον Φα, είναι απολύτως µη αποδεκτές. Έτσι θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για οτιδήποτε 

έχουν κάνει. Πόσο διαφέρει αυτό από τη δίωξη του Ιησού και τη ζηµιά που είχε προκληθεί 

στους µαθητές του Σακιαµούνι στην εποχή τους; Θα πρέπει να αναλάβουν ευθύνη για όλα 

αυτά τα πράγµατα – πρέπει να αναλάβουν ευθύνη για όλα αυτά τα πράγµατα. Υπάρχει κάτι 

που σας είπα παλιότερα. Είπα: Τι είναι ένας Φο; «Ταθαγκάτα» είναι αυτό που τα ανθρώπινα 

όντα αποκαλούν κάποιον που έχει έλθει µε την αλήθεια και τη δύναµη να κάνει αυτό που 

θέλει, ενώ οι πραγµατικοί Φο είναι φύλακες του σύµπαντος και υπεύθυνοι για όλα τα ενάρετα 

στοιχεία στο σύµπαν. Παρόλα αυτά, σε αυτή την υπόθεση, έχουν δείξει πλήρως τη θέση του 

σίνσινγκ τους ύστερα από την παρέκκλιση τους από τον Φα, και έχουν πλήρως αποκαλύψει τη 

µη αγνή τους πλευρά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να συµβούν πολλά πράγµατα που δεν θα 

έπρεπε να έχουν συµβεί, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, καθώς και όλων των ειδών οι 

παρεµβάσεις. Αυτό µοιάζει πάρα πολύ µε την έκθεση του σίνσινγκ των µαθητών µας, τώρα, 

κατά τη διάρκεια της προσωπικής τους καλλιέργειας. Όλα τα αισθανόµενα όντα στον Κόσµο 

βρίσκονται εν µέσω της Επανόρθωσης του Φα και όλες οι εκδηλώσεις µπορεί να εµφανιστούν 

σε αυτόν τον ανθρώπινο τόπο, εφόσον το κάνω αυτό σε αυτόν τον ανθρώπινο τόπο. Μπορώ να 

σας πω, ότι, ο πόνος και οι δοκιµασίες που έχουν υποµείνει οι µαθητές του Ντάφα µας δε 

στοχεύουν µόνο στην προσωπική τους καλλιέργεια – υπάρχουν επίσης παράγοντες που 

σχετίζονται µε τη δοκιµασία του Ντάφα από όντα υψηλού επιπέδου χρησιµοποιώντας το 

γεγονός ότι οι µαθητές έχουν κάρµα, χρησιµοποιώντας το ότι «τους βελτιώνουν» σαν 

δικαιολογία και, χρησιµοποιώντας εκφυλισµένα όντα σε χαµηλά επίπεδα για να διεξάγουν τη 

δίωξη. Στην πραγµατικότητα, όλα αυτά έχουν βλάψει την Επανόρθωση του Φα. ∆εν υποµένετε 

µόνο δοκιµασίες δηµιουργηµένες από ανθρώπινα όντα. Εφόσον κοµµάτια σας έχουν 
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καλλιεργηθεί πλήρως είσαστε µεγάλοι Θεοί, και Θεοί σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, σας 

δοκιµάζουν. Γι’ αυτό, αυτό που συµβαίνει σήµερα είναι χωρίς προηγούµενο – µια δοκιµασία 

σαν και αυτή δεν έχει συµβεί ποτέ ξανά στην ιστορία. Αυτό είναι µια κατανόηση από την 

οπτική γωνία του καλλιεργητή. Όµως από µια άλλη οπτική γωνία θα έλεγα, ότι, κανείς δεν 

είναι άξιος να υποβάλλει σε δοκιµασία τον Ντάφα. Ωστόσο το έχουν κάνει, έτσι έχουν 

διαπράξει µια αµαρτία, και θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για οτιδήποτε έχουν κάνει. 

Σας έχω δώσει µόνο µια γενική εξήγηση αυτής της κατάστασης. Όπως είπα ήθελα µόνο να 

χρησιµοποιήσω τις πράξεις τους για να δω καθαρά το σίνσινγκ τους, να ορίσω τις θέσεις τους 

και στη συνέχεια να εξετάσω τους µαθητές και να τους κάνω ικανούς να φτάσουν στην 

Ολοκλήρωση. Επίσης χρησιµοποιούν τα πιο κακόβουλα όντα για να τα κάνουν όλα αυτά, µε 

καταστροφικό τρόπο. 

 

Όπως το βλέπει ο ∆άσκαλος, αυτό το έργο έχει συναντήσει τεράστιες δοκιµασίες επειδή 

συνυπάρχετε µε τον Φα κατά τη διάρκεια της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα. Ποτέ πριν 

σε οποιαδήποτε ιστορική περίοδο δε συνάντησαν οι άνθρωποι τόσο τεράστιες δοκιµασίες, ούτε 

θα συναντήσουν αυτοί που θα καλλιεργηθούν στο µέλλον – εκείνοι οι άνθρωποι δε θα είστε 

εσείς φυσικά, αλλά τα ανθρώπινα όντα στο µέλλον – επειδή θα απασχοληθούν µόνο µε την 

προσωπική καλλιέργεια. Εσείς, ωστόσο, είστε συνδεδεµένοι µε τον Φα. 

  

Κατά τον προηγούµενο χρόνο ήµουν σιωπηλός για διάφορους λόγους. Όταν δεν σας µιλούσα 

είδα ότι οι µαθητές τα πήγαιναν πολύ καλά. Αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να τα πάτε καλά κι 

όταν δεν είµαι τριγύρω. Αυτό είναι αξιοθαύµαστο! ∆εν έχετε συµπεριφερθεί µόνο ως 

καλλιεργητές, αλλά, και έχετε επίσης περιφρουρήσει σταθερά τον Ντάφα – είστε πραγµατικά 

µεγαλειώδεις! Αυτό συµβαίνει επειδή έχετε τηρήσει τον Φα και επειδή έχετε θεωρήσει τους 

εαυτούς σας καλλιεργητές. Αυτό είναι κάτι που οι καθηµερινοί άνθρωποι δεν µπορούν να 

κάνουν – οι καθηµερινοί άνθρωποι σίγουρα δεν είναι ικανοί να το κάνουν. Είναι κάτι που δεν 

έχει ειδωθεί ποτέ πριν στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι µάταιο για τις κακόβουλες δυνάµεις που 

θέλουν να µας βλάψουν, να προσπαθήσουν να µας καταστρέψουν – δεν έχει ξανασυµβεί 

τίποτα τέτοιο στην ιστορία ούτε έχουν τα ανθρώπινα όντα την ικανότητα να το κάνουν αυτό. 

Άσχετα µε το ποιος διώκει τον Ντάφα, αυτό είναι ένα ζήτηµα στο οποίο άνθρωποι πολεµούν 

Θεούς, και το τελικό αποτέλεσµα είναι προφανές. Φυσικά µέσα από αυτή τη σειρά γεγονότων 

οι µαθητές µας έχουν κερδίσει µια καθαρότερη κατανόηση. Υπήρχε τεράστια διάφορα όταν 

πρωτοξεκίνησαν οι δοκιµασίες. Κάποιοι είχαν υποστεί σοκ. Κάποιοι αναλογίζονταν: «Τι 

είδους άτοµο είναι ο Λι Χονγκτζί;» Κάποιοι σκέφτονταν: «Είναι αυτός ο Φα ορθός;» Μια 

ευρεία δοκιµασία στόχευσε σε όλες τις ανθρώπινες προσκολλήσεις. Άσχετα µε το τι 

προσκολλήσεις είχατε όταν ήρθατε στον Ντάφα αυτές οι προσκολλήσεις έπρεπε να 

δοκιµαστούν. Κάποιοι σκέφτηκαν ότι η µία ή η άλλη άποψη του Ντάφα ήταν καλή, αλλά η 

σηµερινή δοκιµασία είναι αδυσώπητη, αφού καµία ανθρώπινη προσκόλληση δεν µπορεί να 

παρθεί στον παράδεισο. 

 

Μπορώ να σας πω ότι, σε ολόκληρη την ιστορία δεν έχει υπάρξει οποιοδήποτε ανθρώπινο ον 

που να έχει πετύχει στην καλλιέργεια – άσχετα µε τη µέθοδο καλλιέργειας. Αυτό συµβαίνει 

επειδή το Βοηθητικό Αρχέγονο Πνεύµα δεν µπαίνει στα Τρία Βασίλεια αλλά ελέγχει το σώµα 

του ατόµου σε ένα µικροκοσµικό επίπεδο πέρα από τα Τρία Βασίλεια. Είναι απλά αδύνατον 

για ένα άτοµο να επιστρέψει, ποτέ πριν στην ιστορία δεν συνέβη αυτό. Αλλά, εφόσον το 

συναντήσατε αυτό εν µέσω της σηµερινής Επανόρθωσης του Φα – όχι επειδή έχετε τόσο 

µεγάλη προκαθορισµένη σχέση, ούτε επειδή είναι τυχαίο – µπορείτε πραγµατικά να 

επιστρέψετε µέσω καλλιέργειας! (Χειροκρότηµα) 

 

Άσχετα από ποιο επίπεδο προέρχεται ένας Θεός, µόλις εισέλθει στα Τρία Βασίλεια δεν µπορεί 

να επιστρέψει ποτέ. Αυτό είναι απόλυτο. Αυτό είναι επίσης κάτι που κανένας δεν έχει 
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τολµήσει να αποκαλύψει, επειδή θα οδηγούσε την ανθρωπότητα ραγδαία προς την 

καταστροφή: Αν οι άνθρωποι γνώριζαν την αλήθεια της κατάστασης, απελπισµένα όντα δεν θα 

σταµατούσαν σε κανένα κακό. Ωστόσο ο Ντάφα µας έχει επιτρέψει [στους ανθρώπους να 

επιστρέψουν], είµαστε ικανοί να το επιτύχουµε αυτό, και, Αυτός έχει παίξει αυτόν τον ρόλο. 

Γι’ αυτόν τον λόγο έχω αποκαλύψει την αλήθεια αυτού σε όλους σας. (Χειροκρότηµα) 

 

Οι µαθητές µας είναι πραγµατικά αξιοθαύµαστοι. Πριν από λίγο καιρό, όλοι κάνατε πολλά 

πράγµατα που χρειαζόταν να κάνετε για την Επανόρθωση του Φα. Σε αυτή την πρόσφατη 

χρονική περίοδο, πολλοί από εσάς έχετε κάνει πολλή δουλειά για να ξεκαθαρίσετε την αλήθεια 

στους ανθρώπους του κόσµου. Ως µαθητής του Ντάφα, ως σωµατίδιο αυτού του Μέγα Φα του 

σύµπαντος, θα πρέπει να το κάνετε αυτό. Όταν οι άνθρωποι βλάπτουν τον Φα … φυσικά 

κανείς δεν µπορεί να βλάψει τον Φα – πώς θα µπορούσε ο Φα του σύµπαντος να ζηµιωθεί από 

τα ανθρώπινα όντα; Κανείς δεν είναι σε θέση να τον βλάψει … αλλά, όταν κάποιος καταλήγει 

να διώκει τον Φα, τί θα πρέπει να κάνετε εσείς, ως µαθητής, ως ένα σωµατίδιο του Ντάφα; ∆εν 

θα πρέπει να κάνετε την αλήθεια γνωστή, αποκαλύπτοντας στους ανθρώπους τα γεγονότα; 

Αυτό σηµαίνει να εξετάσετε [το ζήτηµα] µε τους δικούς σας όρους. Είστε ένα σωµατίδιο του 

Ντάφα, εποµένως θα πρέπει να παίξετε αυτό τον ρόλο. 

 

Εξετάζοντάς το µε άλλον τρόπο, µπορώ να σας πω ότι όλοι οι Θεοί στο σύµπαν – είτε είναι 

εκείνοι που έχουν ορθωθεί, είτε εκείνοι που δεν έχουν – λένε, όσον αφορά όλα αυτά που 

κάνετε σήµερα, ότι είµαστε απίστευτα ελεήµονες. (Χειροκρότηµα) Ξέρατε ότι: Κατά τη 

διάρκεια του καιρού που το κακό κατέφθασε µε πολυπληθείς ορδές, ξεγελάστηκαν τόσοι 

πολλοί άνθρωποι από τα δηλητηριώδη επινοήµατα και τα απατηλά ψέµατα και είχαν µίσος 

προς τον Ντάφα και τους µαθητές µου. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν καταδικασµένοι να 

ξεριζωθούν στο µέλλον, ωστόσο ακόµη και έτσι, παρουσιάζοντας την αλήθεια, τους έχουµε 

επιτρέψει να γνωρίζουν τα γεγονότα και να ξεφορτωθούν τις παλιότερες αντιλήψεις τους και 

τις κακόβουλες σκέψεις, και είναι πολύ πιθανό ότι µπορούν να σωθούν. (Χειροκρότηµα) Το 

ξεκαθάρισµα της αλήθειας που κάνουµε στον κόσµο δεν αποτελεί κανενός είδους πολιτικό 

αγώνα ούτε κάνει πράγµατα για να διευθετήσει συγκεκριµένα ζητήµατα. Σας λέω ότι, αυτό 

είναι το έλεος σας, και πραγµατικά σώζετε τους ανθρώπους του µέλλοντος! (Χειροκρότηµα) 

Αν οι σκέψεις αυτών των ανθρώπων δεν αλλάξουν, σκεφτείτε το, είναι καταδικασµένοι. 

Νοµίζω, επίσης, ότι εσείς θα έπρεπε, ως µαθητής, ως καλλιεργητής, να κάνετε αυτά τα 

πράγµατα από τη σκοπιά του ελέους. Ενηµερώστε τους ανθρώπους για την αλήθεια, µιλήστε 

τους για αυτήν – κι αυτό επίσης είναι διάσωση ανθρώπων. 

 

Θα ήθελα επίσης να εκµεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία και να ευχαριστήσω πραγµατικά τα 

διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης των Η.Π.Α. και του Καναδά για τις τιµές που έχουν 

αποδώσει σε εµάς και σε εµένα. (Χειροκρότηµα) Κάτω από αυτή την ειδική περίσταση δεν 

µπορώ να τους ευχαριστήσω προσωπικά αλλά θα τους φέρω ένα θαυµάσιο µέλλον. 

(Χειροκρότηµα) Επιφανειακά ψάχνουµε υποστήριξη για τον Ντάφα από την ανθρωπότητα του 

κόσµου. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης της εγκόσµιας ανθρώπινης πλευράς, που εκδηλώνεται 

σε αυτόν τον ανθρώπινο τόπο. Ωστόσο, είναι ανεστραµµένη στην άλλη πλευρά. Οποιοσδήποτε 

υποστηρίζει τον Ντάφα ή συνηγορεί για τον Ντάφα εδραιώνει για τον εαυτό του, την ύπαρξη 

τού είναι του στο µέλλον, και θέτει ένα θεµέλιο για να αποκτήσει τον Φα στο µέλλον. 

(Χειροκρότηµα)  

 

Υπάρχουν πολλά πράγµατα να πούµε αλλά δεν θέλω να πω πολλά τώρα. Θα επιλέξω µια 

στιγµή για να βγω στο προσκήνιο και να εξηγήσω επίσηµα και ξεκάθαρα τα πάντα για αυτά τα 

θέµατα σε εσάς. (Χειροκρότηµα) Αλλά, επιτρέψτε µου να σας πω αυτό: Όλους τους µαθητές 

που έχουν προχωρήσει µπροστά, ο ∆άσκαλος σας ευχαριστεί! (Χειροκρότηµα) Αξιοθαύµαστο! 

(Χειροκρότηµα)  
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Ο καθένας από εµάς κάνει για τον Ντάφα πράγµατα της Επανόρθωσης του Φα, της διάδοσης 

του Φα και της διευκρίνησης της αλήθειας. ∆εν έχουµε εµπλακεί σε πολιτικούς αγώνες, είτε 

αυτοί είναι το να πάµε στην πλατεία Τιενανµέν, είτε το να πάµε στο Τζονγκνανχάι ή είτε να 

ξεκαθαρίσουµε την αλήθεια στους ανθρώπους υπό κάθε περίσταση. Αυτό συµβαίνει γιατί αν 

το κακό δεν µας είχε καταδιώξει δεν θα χρειαζόταν να εξηγήσουµε την αλήθεια σε κανέναν 

απολύτως. ∆εν πιστεύουµε επίσης ότι το να κάνουµε εκκλήσεις ή το να ξεκαθαρίζουµε την 

αλήθεια, αυτή τη στιγµή, ενοχλεί κάποιον. Όταν στους ανθρώπους φέρονται άδικα θα πρέπει 

να τους επιτρέπεται να µιλήσουν – αυτό είναι ένα από τα πιο βασικά δικαιώµατα ενός 

ανθρώπινου όντος. 

  

Φυσικά µέσα από αυτό έχουµε δει πλήρως τη θέση του σίνσινγκ καθενός από τους µαθητές. 

Περάσατε µέσα από µία διαδικασία σοβαρής σκέψης στην αρχή αυτού, αλλά όπως και να έχει 

δε θα πρέπει να θεωρείται λάθος, καθώς σας δόθηκε η ευκαιρία να σκεφτείτε: «Τι είδους 

άτοµο είναι ο Λι Χονγκτζί; Είναι αυτός ο Φα ορθός;» Γι’ αυτούς που στάθηκαν ικανοί να 

προχωρήσουν πιο µπροστά από την ανθρώπινη ιδιότητα, που µπόρεσαν να ανταπεξέλθουν 

µέχρι σήµερα, επιτρέψτε µου να σας πω το εξής: Τα καταφέρατε! (Μακρόχρονο χειροκρότηµα) 

Όπως ήδη γνωρίζετε αυτή τη στιγµή, οι δαιµονικές δυνάµεις ήταν πραγµατικά αφόρητες, ήταν 

σαν να επισκίασαν τον ουρανό και να κάλυψαν τη Γη – ήταν τεράστιες. Αυτά τα πράγµατα 

έχουν ήδη καταστραφεί. (Χειροκρότηµα) Μόνο οι κακοί άνθρωποι παραµένουν και δρουν 

ακόµα. Επιπλέον, όλοι οι άνθρωποι µε ορθές σκέψεις – και δεν αναφέροµαι στους µαθητές µας 

– όλοι οι καθηµερινοί άνθρωποι µε ορθές σκέψεις αντιστέκονται σε αυτό. Αυτό συµβαίνει 

επειδή το κακό πριν συγκρατούσε τους ανθρώπους, και αφού το κακό εξαλείφθηκε οι 

άνθρωποι αντιλήφθηκαν το τι συµβαίνει, και τώρα αναθεωρούν και τα επαναξιολογούν όλα 

αυτά. Τα ψέµατα και τα επινοήµατα θα αποκαλυφθούν όλα ένα προς ένα. (Χειροκρότηµα)  

 

Ήθελα να σας µιλήσω για πολλά πράγµατα. Και ίσως να έχετε πολλές ερωτήσεις για εµένα: 

«Είναι σωστό να το κάνουµε µε αυτόν τον τρόπο;», «Είναι σωστό να το κάνουµε µε τον άλλο 

τρόπο»; Μπορώ να σας πω ότι γενικά έχετε όλοι κάνει τα πράγµατα σωστά. Όσο για εκείνα τα 

µικρά ζητήµατα ή τα λίγα ορισµένα πράγµατα για τα οποία δεν είστε βέβαιοι νοµίζω ότι θα 

είστε σε θέση να χειριστείτε αυτά τα πράγµατα καλά, στο δικό σας µονοπάτι προς την 

Ολοκλήρωση. (Χειροκρότηµα) Αυτό συµβαίνει γιατί κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου 

και κάτι παραπάνω, όσα συνέβησαν έχουν αποδείξει ότι τα έχετε καταφέρει πραγµατικά καλά, 

χωρίς εµένα τριγύρω – πραγµατικά καλά, εκπληκτικά καλά! (Χειροκρότηµα) Κάποια µικρά 

προβλήµατα και προβλήµατα µε συγκεκριµένα άτοµα τα οποία συνέβησαν, δεν µπορούν να 

αντιπροσωπεύσουν τον Ντάφα. Αυτά είχαν επίσης κανονιστεί. Μπορείτε να πείτε ότι ήταν 

αναπόφευκτα. Πραγµατικά είχαν κανονιστεί: Το σε ποια χρονική στιγµή ποιο άτοµο θα 

συµπεριφερθεί µε ποιο τρόπο, το τί θα κάνει ένα άτοµο κατά τη διάρκεια µιας στιγµής και 

αυτό συµπεριλαµβάνει και εκείνους στα κέντρα κράτησης που συµπεριφέρθηκαν αρκετά καλά 

καθόλη τη διάρκεια αλλά στο τέλος άλλαξαν τις απόψεις τους – σταµάτησαν να µελετούν, 

σταµάτησαν να ασκούνται και ακόµη ενθάρρυναν και άλλους ασκούµενους [να κάνουν το 

ίδιο]. Για σκεφτείτε το: Θα µπορούσε αυτό να είναι τυχαίο; Πιθανότατα τίποτε δεν είναι 

τυχαίο γιατί εσείς, ένας καλλιεργητής, κατά την καλλιέργειά σας περνάτε θεµελιώδεις 

δοκιµασίες καθόλη τη διάρκειά της µέχρι το τέλος. Παρόλα αυτά ούτε ένας από τους µαθητές 

µας στον Ντάφα, που καλλιεργείται πραγµατικά, δεν έχει εκπέσει εν µέσω των δοκιµασιών. 

 

Θα πω µόνο τόσα. Θα σας εξηγήσω τα πράγµατα µε κάθε λεπτοµέρεια όταν έρθει η ευκαιρία. 

(Χειροκρότηµα) Είτε πρόκειται για εκείνους που έχασαν τις ζωές τους από τις δυνάµεις του 

κακού, είτε για εκείνους που βρίσκονται σε κέντρα κράτησης ή είναι φυλακισµένοι, είτε αυτοί 

που υπέφεραν κάτω υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ή αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους, 

είτε οι µαθητές µας στο εξωτερικό ή οι µαθητές σε άλλα περιβάλλοντα, όλα αυτά που έχετε 
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κάνει για τον Ντάφα έχουν εδραιώσει την πανίσχυρη αρετή σας. Κάντε το τελευταίο βήµα. 

Πιστεύω ότι θα τα πάτε ακόµα καλύτερα και πραγµατικά θα φτάσετε την Ολοκλήρωση! Σας 

ευχαριστώ! (Χειροκρότηµα). 


