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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 στο Γκρέιτ Λέικς 

στη Βόρεια Αµερική 
 

Λι Χονγκτζί  –  9 ∆εκεµβρίου 2000, στο Ανν Άρµπορ  

 

 

∆ουλέψατε σκληρά! (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 

 

Είµαι χαρούµενος που σας βλέπω. ∆εν ήσασταν έτσι πριν από έναν χρόνο. Αφού περάσατε µια 

τόσο σοβαρή δοκιµασία µπορώ να πω – παρόλο που µπορεί να µην το αισθάνεστε πολύ – ότι 

είστε τελείως διαφορετικά άτοµα από ότι πριν. Όλοι µας περάσαµε την πιο σοβαρή δοκιµασία 

κάτι που δεν είχε συµβεί ποτέ πριν στην ιστορία και ήταν πολύ άγριο. Στο παρελθόν σε 

οτιδήποτε κάναµε θα σκεφτόσασταν: «Πώς µπορώ να µελετήσω τον Φα καλά; Πώς πρέπει να 

δουλέψω για τον Ντάφα; Πώς µπορώ να βελτιωθώ; Πώς µπορώ να τα πάω καλύτερα;» 

Πάντοτε νιώθατε ότι µαθαίνατε τον Ντάφα παρά ότι είστε µέρος του Ντάφα. Μετά από αυτή 

τη χρονιά βρίσκω ότι έχετε αλλάξει ολοκληρωτικά. ∆ε σκέφτεστε πλέον όπως συνηθίζατε να 

σκέφτεστε. Άσχετα µε το τι κάνετε για τον Ντάφα και άσχετα µε το τι είναι αυτό που κάνετε, 

τοποθετείτε τους εαυτούς σας στον Ντάφα, αντί να σκέφτεστε: «Θέλω να κάνω κάτι για τον 

Ντάφα» ή «Θέλω να βελτιώσω τον εαυτό µου µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο», όπως κάνατε 

στο παρελθόν. Άσχετα µε το τι κάνετε δε σκέφτεστε ότι κάνετε κάτι για τον Ντάφα, για το πώς 

θα πρέπει να κάνετε πράγµατα για τον Ντάφα ή «Πώς µπορώ να κάνω τα πράγµατα καλά για 

αυτόν τον Φα». Αντιθέτως βάζετε τους εαυτούς σας µέσα στον Ντάφα. Σαν ένα σωµατίδιο του 

Ντάφα, [νιώθετε], άσχετα µε το τι είναι, ότι απλά πρέπει να το κάνετε. Παρόλο που δεν το 

συνειδητοποιείτε ή δεν το εκφράζετε ξεκάθαρα µε λέξεις, στην πραγµατικότητα έτσι είναι ήδη, 

οι πράξεις σας. Αυτή είναι η µεγαλύτερη αλλαγή που βλέπω σε εσάς µετά από αυτή τη χρονιά. 

Με άλλα λόγια είστε ήδη µέσα στον Φα ολοκληρωτικά. Αυτό είναι πιο φανερό ιδιαίτερα στην 

επαφή µε τους βετεράνους µαθητές. Παλιότερα θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ήσασταν ένας 

µαθητής. Τελευταία χρησιµοποιώ συχνά το «απόστολοι» αντί του «µαθητές». Έχετε πράγµατι 

υποστεί τροµερές αλλαγές. Επειδή είστε καλλιεργητές, ο δάσκαλος δεν σας έχει επαινέσει 

πολύ µε τον ενθαρρυντικό τρόπο που συνηθίζουν οι καθηµερινοί άνθρωποι ούτε σας έχει πει 

πόσο καλά τα πάτε. Αυτό είναι επειδή είστε καλλιεργητές και πρέπει να ξέρετε τι να κάνετε.  

 

Τα πράγµατα που συµβαίνουν σήµερα κανονίστηκαν πολύ πριν στην ιστορία. Σε κανένα 

σηµείο, τίποτα δεν πήγε στραβά. Φυσικά αυτός ο διακανονισµός έγινε από εκείνα τα υψηλού-

επιπέδου όντα στο παλαιό σύµπαν. Επιπλέον, κανονίστηκε συστηµατικά από παλαιά όντα που 

βρίσκονται στα στρώµατα επί στρωµάτων του σύµπαντος. Και αυτών ο σκοπός, ήταν επίσης, 

να σώσουν αυτό το σύµπαν. Πιστεύουν ότι τα έχουν δώσει όλα στην προσπάθεια να κάνουν 

αυτά τα πράγµατα καλά, και να φέρουν σε πέρας αυτό το ζήτηµα – που περιλαµβάνει τον 

σηµερινό Ντάφα, ακόµη και τους απόστολους του Ντάφα. Αυτό πιστεύουν. Μπορεί να 

θυµηθείτε αυτό που είπα την τελευταία φορά όταν δίδαξα τον Φα στο Σαν Φρανσίσκο – ότι 

κανείς δεν είναι άξιος να υποβάλλει σε δοκιµασία τον Μέγα Φα του σύµπαντος. Αυτό είναι 

έτσι, επειδή άσχετα µε το πόσο υψηλό είναι το βασίλειο και το επίπεδο ενός όντος σε αυτό το 

σύµπαν, εξακολουθεί να είναι ένα ον µέσα σε αυτό το σύµπαν και δηµιουργήθηκε από τον Φα. 

Με άλλα λόγια ακόµη και η ύπαρξή του δηµιουργήθηκε από αυτόν τον Φα, εποµένως πώς θα 

µπορούσε να στραφεί και να δοκιµάσει αυτόν τον Φα; Ωστόσο, όπως σας έχω πει πολλές 

φορές σε προηγούµενες διαλέξεις του Φα, τα όντα στο παρελθόν δεν µπορούσαν να ξέρουν – 

και δεν επιτρέπονταν να ξέρουν – για τον Φα του σύµπαντος. Φυσικά, για να το θέσουµε µε 

συνηθισµένους ανθρώπινους όρους, αν τα αισθανόµενα όντα στο σύµπαν γνώριζαν ότι υπήρχε 
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Φα στο σύµπαν, αυτό θα έφερνε πάρα πολλά προβλήµατα αφότου τα αισθανόµενα όντα στο 

σύµπαν θα απέκλιναν από τον Φα µε την πάροδο των ετών. Κάποια όντα ίσως προσπαθούσαν 

να αλλάξουν αυτόν τον Φα. Εφόσον έχουν την ικανότητα, θα µπορούσαν να κάνουν σχεδόν τα 

πάντα. Για αυτό ακριβώς, τη µορφή µε την οποία υπάρχει ο Μέγας Φα του σύµπαντος, δεν 

είναι επιτρεπτό να τη γνωρίζουν όντα οποιουδήποτε επιπέδου. Αυτό µε τη σειρά του, έχει 

επιφέρει ένα πρόβληµα. ∆εν γνωρίζουν ότι υπάρχει Φα σε αυτό το σύµπαν. Θεωρούν, την 

ικανότητα του Μέγα Φα του σύµπαντος να διαδίδεται ευρέως σε αυτό το σύµπαν, ότι είναι η 

φώτιση µου σε αυτόν τον Φα. Και πραγµατικά έχουν κάνει το καλύτερό δυνατό για την 

επιτυχία αυτού του ζητήµατος και για να µε βοηθήσουν να ολοκληρώσω όλα αυτά τα 

πράγµατα. Ωστόσο, αυτό εγείρει ένα άλλο πρόβληµα. Ποιο πρόβληµα; Όλα τα όντα στο 

σύµπαν έχουν αποκλίνει από αυτόν τον Φα. Με άλλα λόγια, τα βασίλειά τους και η αγνότητα 

τους, όταν συγκρίνονται µε το πρότυπο του αρχικού Μέγα Φα του σύµπαντος, δεν είναι πλέον 

επαρκής. Εποµένως, όλες οι συµφωνίες και η βοήθεια σε αυτό το θέµα έχουν γίνει το 

µεγαλύτερο εµπόδιο για εµένα, στο να φέρω σε πέρας αυτό το εγχείρηµα. Αυτό είναι έτσι 

επειδή, άσχετα µε το πόσο καλά το κάνουν, δεν θα ξεπεράσει τα βασίλεια τους. Αν τα 

πράγµατα γινόντουσαν σύµφωνα µε όλα όσα είχαν συµφωνήσει, για σκεφτείτε το: δεν θα 

ισοδυναµούσε µε το να µην έχει γίνει τίποτα, ακόµα και µετά την ολοκλήρωση αυτού; Πώς θα 

µπορούσε να είναι αποδεκτό εάν, το ίδιο βασίλειο και τα πρότυπα, επρόκειτο να παραµείνουν 

µετά την ολοκλήρωση αυτού; Γι’ αυτό όλα αυτά τα πράγµατα που έχουν κανονίσει και έχουν 

κάνει δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτά ή να θεωρηθούν έγκυρα. 

 

Αυτό εποµένως δηµιούργησε ένα σοβαρό πρόβληµα: όχι µόνο δεν θα µπορούσαν όλα αυτά τα 

πράγµατα που έχουν κανονίσει να παίξουν έναν θετικό ρόλο στην Επανόρθωση του Φα, αλλά, 

επίσης, έγιναν ένα σοβαρό εµπόδιο. Το κακόβουλο δράµα στη συνηθισµένη ανθρώπινη 

κοινωνία σήµερα, αποτελεί επίσης µέρος αυτού που είχε ήδη συµφωνηθεί από τα υψηλόβαθµα 

όντα. Αυτή είναι ταυτόχρονα η µεγαλύτερη επίδειξη του σίνσινγκ τους που δεν ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις του Φα, και έχει επιδείξει πλήρως τα διαφορετικού επιπέδου πρότυπα των 

συµµετεχόντων, όσον αφορά το σίνσινγκ και τα όντα. Εν τω µεταξύ, αυτό επιφέρει µία ευνοϊκή 

συνθήκη για την Επανόρθωση του Φα. Ποια συνθήκη; Αν κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας 

του Φα δε δινόταν σε κανένα από τα όντα η ευκαιρία να δείξουν αυτό που είναι, θα ήταν 

δύσκολο να τα τοποθετήσουµε σύµφωνα µε τα διαφορετικά επίπεδα του σίνσινγκ τους. Αυτό 

σηµαίνει ότι η Επανόρθωση του Φα θα γινόταν εξαιρετικά δύσκολη. Εποµένως, µε άλλα 

λόγια, όλα τα πράγµατα που έχουν κάνει, για να δοκιµάσουν τον Ντάφα, έχουν γίνει µια 

παράσταση στην οποία εκτίθενται και παρατηρούνται πλήρως οι θέσεις του σίνσινγκ τους. 

Ταυτόχρονα, συµβαίνει ότι οι µαθητές έχουν κακά στοιχεία τα οποία έχουν συσσωρευτεί κατά 

τη διάρκεια της µακράς πορείας των υπάρξεών τους, καθώς επίσης και κάρµα που έχει 

παραχθεί στα βασίλεια κατωτέρων επιπέδων. Όλα αυτά χρειαζόταν να εξαλειφτούν και έτσι 

αυτό κατέληξε σε µια σκληρή δοκιµασία για τους µαθητές σε αυτή την υπόθεση, και στο να 

χρησιµοποιούν κακόβουλους ανθρώπους για να κατασκευάσουν ψέµατα εναντίον µου για να 

δοκιµάσουν την αποφασιστικότητα των µαθητών στον Ντάφα. Αυτή είναι η κατάσταση. 

 

 Όπως µόλις είπα, δεν µπορώ να αναγνωρίσω τίποτα από αυτά. Εποµένως πρέπει να τα 

εξαλείψω, περιλαµβανοµένου και αυτού του κακόβουλου δράµατος. Αρχικά, ήθελαν να µου 

συµπεριφερθούν µε τον τρόπο που συµπεριφέρονταν στις θρησκείες στο παρελθόν. Οι 

διαστρεβλωµένες απόψεις τους, τους έκαναν να πιστεύουν ότι η δίωξη των Θεών στην ιστορία 

ήταν σωστή. Περιστατικά όπως ο Ιησούς να σταυρώνεται, έχουν υπάρξει για τα όντα υψηλού 

επιπέδου που έρχονται κάτω για να σώσουν ανθρώπους. Πώς θα µπορούσε αυτό να είναι 

αποδεκτό; Αυτό από µόνο του είναι εκφυλισµένο! Ένας Θεός κατέρχεται για να σώσει τους 

ανθρώπους και ωστόσο οι άνθρωποι τον σταυρώνουν – τι τεράστια αµαρτία που έχουν 

διαπράξει οι άνθρωποι! Πληρώνουν ακόµα για αυτό σήµερα. Αλλά αυτό δεν έγινε µόνο από 

ανθρώπινα όντα. Προκλήθηκε από τον εκφυλισµό των όντων στα ανώτερα επίπεδα. ∆εν 
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τολµούν να παραδεχτούν τίποτε λάθος από την πλευρά τους σε όλα αυτά τα ζητήµατα. Αυτό 

συµβαίνει επειδή τα πάντα γίνονται διεστραµµένα – τόσο διεστραµµένα που έχουν αποκλίνει 

από τον Φα και σταδιακά έχουν γίνει όπως είναι. Κανένα ον σε οποιοδήποτε επίπεδο δεν 

τόλµησε ποτέ να τους αγγίξει. Τα πάντα καθορίζονται από στενά αλληλοσχετιζόµενα στοιχεία 

που έχουν γίνει τροµερά πολύπλοκα. Όλα αυτά τα µη αγνά πράγµατα πρέπει να εξαλειφθούν – 

να εξαλειφθούν ολοκληρωτικά! 

 

Παρόλο που αυτό το κακόβουλο δράµα εκδηλώνεται στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία, και 

φαίνεται ότι κακόβουλα ανθρώπινα όντα δηµιούργησαν αυτή τη σοβαρή δοκιµασία για τους 

απόστολούς µου του Ντάφα, στην πραγµατικότητα έχει προκληθεί από τη συµµετοχή 

διαστρεβλωµένων όντων από διάφορα επίπεδα – αναφέροµαι σε αυτά τα εκφυλισµένα όντα. 

Τα όντα που δεν έχουν συµµετάσχει αποτελούν την πλειονότητα. Αλλά και εκείνα δεν είναι 

πια αγνά, και όλα επανατοποθετούνται κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα. Υπάρχει 

και ένα άλλο πολύ σοβαρό πρόβληµα. Με το που ξεκίνησα αυτό το εγχείρηµα, τους είπα ότι 

κανένα ον δε θα µπορούσε να σώσει τους ανθρώπους του σήµερα, ότι κανένας Φα δε θα 

µπορούσε να σώσει τα όντα του σήµερα, και ότι κανείς δεν θα µπορούσε να αλλάξει τους 

ανθρώπους του σήµερα. Τι εννοούσα µε αυτό; Θα σας πω. Οι άνθρωποι του σήµερα δεν 

µπορούν να αντιληφθούν τον διαστρεβλωµένο τρόπο σκέψης τους, επειδή η ίδια η φύση των 

ανθρώπων έχει αλλάξει. Άσχετα µε το ποια µέθοδο καλλιέργειας υιοθετείται, µπορείτε να 

αλλάξετε µόνο αυτό το οποίο µπορούν να αντιληφθούν αλλά όχι αυτό που είναι 

διαστρεβλωµένο βαθιά µέσα στη φύση τους. Γι’ αυτό ύστερα από αυτόν τον ένα χρόνο, και 

άσχετα µε το τι µεθόδους χρησιµοποίησαν και πόσο σκληροί έγιναν, δεν ήταν σε θέση να 

αλλάξουν τα θεµελιώδη ζητήµατα των µαθητών και δεν πέτυχαν τελικά τον σκοπό τους. 

Προκειµένου να κάνουν τους µαθητές να ανταποκριθούν στα κριτήρια – να ικανοποιήσουν τις 

απαιτήσεις τους – χρησιµοποίησαν αυτά τα κακόβουλα όντα για να χτυπήσουν βίαια τους 

µαθητές. Όταν εξάντλησαν και τα πιο άγρια µέσα και δεν µπορούσαν ακόµα να επιτύχουν τον 

στόχο τους, µπερδεύτηκαν και απελπίσθηκαν, και στράφηκαν εναντίον των µαθητών µας 

ακόµα πιο βίαια. Στο τέλος, παρόλο, που δεν µπόρεσαν να επιτύχουν τον στόχο τους, είπαν ότι 

είχαν προσπαθήσει να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Τι σατανικό! Κι όµως, τα στρώµατα επί 

στρωµάτων των όντων στο άπειρο σύµπαν δεν µπορούν να αντιληφθούν τη σατανικότητα 

όλων αυτών των κακών που συµβαίνουν. Αυτό συµβαίνει επειδή όλα τα όντα έχουν 

διαστρεβλωθεί.  

 

Το ότι δεν πέτυχαν τον στόχο τους δεν σηµαίνει ότι οι µαθητές µας δεν µπορούν πια να τα 

καταφέρουν. Όλα µπορούν να φτιαχτούν ώστε να ικανοποιούν το πρότυπο κατά τη διάρκεια 

της Επανόρθωσης του Φα. Τους είπα πριν από πολύ καιρό να µην το κάνουν αυτό. Για 

οποιοδήποτε ον, πόσο µάλλον για τα ανθρώπινα όντα, άσχετα µε το πόσο ψηλά βρίσκεται ένα 

ον, από τη στιγµή που είναι ένα ον µέσα στο σύµπαν, µπορώ να το ορθώσω κατά τη διάρκεια 

της Επανόρθωσης του Φα, από τη θεµελιώδη φύση του, από την πηγή της ύπαρξής του και από 

όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την ύπαρξή του, εξαλείφοντας τα µη αγνά και αντιστρέφοντάς 

τα. Τους είπα να µην το κάνουν αυτό. ∆εν άκουσαν παρόλο που τους δίδαξα τον Φα, επειδή 

δεν πίστεψαν όλη την αλήθεια. Από τη στιγµή που το έκαναν αυτό, αυτή είναι η αµαρτία τους. 

Ακόµη και τώρα σκέφτονται µε τον εξής τρόπο: «Έχουµε κάνει ό,τι περνάει απ’ το χέρι µας 

για να σε βοηθήσουµε. Εφόσον αυτός είναι ένας απέραντος Φα και περιλαµβάνει την 

ασφάλεια του µελλοντικού σύµπαντος είναι απαράδεκτο οι µαθητές σου να µην 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια. ∆εν θα είναι αρκετό αν ένας Φα τόσο απέραντος δεν υποβληθεί 

σε µια τόσο τεράστια δοκιµασία». Αυτό σκέφτονται. Εποµένως θα προτιµούσαν να 

καταστρέψουν τα πάντα, παρά το να µην υπάρξει ανταπόκριση στα κριτήρια. Γι’ αυτόν τον 

λόγο αυτή η δοκιµασία που αντιµετωπίζουν οι απόστολοι του Ντάφα δεν έχει ξανασυµβεί ποτέ 

στην ιστορία. Όπως ξέρετε, πότε υπήρξαν στην ιστορία αυτά τα µοντέρνα εργαλεία των µέσων 

µαζικής ενηµέρωσης; Βρίσκονται παντού. Υπήρξαν ποτέ αυτά τα µοντέρνα µέσα µεταφοράς; 
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Έχουν συρρικνώσει την αντίληψη του κόσµου σε κάτι πάρα πολύ µικρό. Εποµένως αυτή είναι 

η πιο σοβαρή και άνευ προηγουµένου δίωξη στην ιστορία. Αλλά στο πρόσωπο του κακού 

οτιδήποτε έχει γίνει από την πλευρά των µαθητών είναι το καλύτερο για την Επανόρθωση του 

Φα και για τον δάσκαλο, επειδή έχετε πραγµατικά δείξει αντίσταση σε αυτό το κακό δράµα. 

Εξάλλου τα κάνουν όλα αυτά χρησιµοποιώντας εξ ολοκλήρου τα πιο εκφυλισµένα όντα στο 

σύµπαν. Όλα τα όντα του σύµπαντος επανατοποθετούν τους εαυτούς τους. Οι άνθρωποι δεν 

είναι άξιοι να θέτουν σε δοκιµασία αυτόν τον Φα και ούτε και οι Θεοί. Οποιοσδήποτε τον 

αγγίζει διαπράττει αµαρτία. Τα έχουν δει όλα αυτά, επίσης.  

 

Εποµένως, είναι αλήθεια ότι εφόσον αυτές οι συµφωνίες τους που έκαναν δεν είναι αποδεκτές, 

εκείνοι οι µαθητές που δεν τα έχουν πάει καλά, θα πρέπει επίσης να είναι στον δρόµο για την 

Ολοκλήρωση; Όχι, δεν θα πρέπει. Αν αυτό δεν είχε συµβεί, θα µπορούσα να δώσω σε όλα τα 

όντα καλοκάγαθες λύσεις και να τους κάνω όλους ικανούς να ανταποκριθούν στις 

προδιαγραφές της Ολοκλήρωσης. Αλλά, αυτή η κακόβουλη δοκιµασία έλαβε χώρα. Οι 

περισσότεροι µαθητές έχουν µε διάφορους τρόπους προχωρήσει στο να επικυρώσουν τον 

Ντάφα, να ξεκαθαρίσουν την αλήθεια και να σώσουν τους ανθρώπους του κόσµου. Κάποιοι 

από αυτούς έχουν συλληφθεί, χτυπηθεί ή έχουν πεθάνει από τη δίωξη, ακόµα και ο δάσκαλος 

δέχεται κακεντρεχείς επιθέσεις από ψέµατα. Μπροστά στο φάσµα της ζωής και του θανάτου οι 

µαθητές είχαν το κουράγιο να προχωρήσουν – να προχωρήσουν καθώς έχαναν το καθετί που 

ήταν δυνατόν να χάσουν – και να κάνουν οτιδήποτε είναι µεγαλειώδες, αυτό που ένας µαθητής 

του Ντάφα πρέπει να κάνει. Από την άλλη πλευρά αυτοί που δεν έχουν κάνει ένα βήµα 

εµπρός, έχουν κρύψει τους εαυτούς τους και έχουν συµπαρατάξει την κατανόησή τους µε αυτή 

των κακών όντων – πώς θα µπορούσαν ακόµα να είναι µαθητές του Ντάφα; Είναι ακόµα 

µαθητές του Ντάφα αυτοί που κάνουν κακά πράγµατα και έχουν συµπαρατάξει τις νοοτροπίες 

τους µε το κακό που διώκει τον Ντάφα; Έχουν την αναγκαία ισχυρή αρετή που είναι 

απαραίτητη για την Ολοκλήρωση όπως την έχουν οι άλλοι; Επιπλέον οι Θεοί δεν είναι σαν 

τους ανθρώπους. Για παράδειγµα, κάποιοι µαθητές συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν. Όταν δε 

µπόρεσαν να αντέξουν τα σκληρά βασανιστήρια έγραψαν δηλώσεις µεταµέλειας. Αλλά στο 

µυαλό τους σκεφτόντουσαν: «Αυτό είναι για να τους ξεγελάσω. Θα συνεχίσω να ασκούµαι 

µόλις φύγω. Πάλι θα βγω έξω να επικυρώσω τον Φα και θα πάω ακόµα και στην Πλατεία 

Τιενανµέν». Αυτό όµως, είναι απαράδεκτο. Είναι επειδή αυτό το είδος άποψης είναι κάτι που 

αναπτύχθηκε στον ανθρώπινο κόσµο µετά τον εκφυλισµό των ανθρώπων. Αλλά οι Θεοί δεν 

είναι έτσι, δεν έχουν σκέψεις σαν κι αυτές. Από τη στιγµή που έχουν αποφασίσει για ένα 

συγκεκριµένο δρόµο αδιαµφισβήτητα θα τον ακολουθήσουν.  

 

Πολλά πράγµατα είναι δύσκολο να εξηγηθούν µε την ανθρώπινη γλώσσα. Είναι ακριβώς σαν 

και αυτό που µε ρωτούν πολλοί µαθητές: «∆άσκαλε γιατί αυτό δεν τελειώνει νωρίτερα;» 

Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται εν µέσω της συµφοράς µε τον εξής τρόπο: «Ας φτάσουµε στην 

Ολοκλήρωση συντοµότερα, ας τελειώσουµε αυτό το πράγµα νωρίτερα». Στην 

πραγµατικότητα, όλα αυτά είναι προσκολλήσεις. Όπως είπα ήδη ήταν σε θέση να επιτύχουν 

τον στόχο τους στο να δοκιµάσουν τους µαθητές µε αυτόν τον τρόπο, γιατί οι µαθητές 

χρειάζεται να βελτιώσουν τους εαυτούς τους και να εξαλείψουν το τελευταίο µέρος του κάρµα 

τους. Πώς θα µπορούσε αυτό να επιτραπεί αν κατά τη διάρκεια της προόδου ενός όντος προς 

την επιφάνεια και τη σταδιακή Θεοποίησή του δεν κάνει τις δικές του θυσίες, δεν συνεχίζει να 

βελτιώνει τον εαυτό του και δεν εδραιώνει την ισχυρή αρετή του; Ενώ συµβαίνουν όλα αυτά, 

εγώ από την άλλη χρησιµοποιώ, την ίδια στιγµή, το φανέρωµα του σίνσινγκ αυτών των όντων, 

για να επιτρέψω στους µαθητές να εδραιώσουν τη δική τους ισχυρή αρετή. Στην 

πραγµατικότητα, άσχετα µε το τι…, άσχετα µε το πόσα βάσανα αντέχει ένα ον στη συνήθη 

ανθρώπινη κοινωνία, επιτρέψτε µου να σας πω ότι δεν είναι ανάλογο µε τον Καρπό Επίτευξής 

του αφότου φτάσει στην Ολοκλήρωση. Είναι πραγµατικά δυσανάλογο! Για σκεφτείτε το όλοι: 

στο παρελθόν ένα άτοµο θα έπρεπε να περάσει µία ζωή µε καλλιέργεια, ή ακόµη και αρκετές 
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ζωές, ωστόσο σήµερα έχουµε ανθρώπους που φτάνουν στην Ολοκλήρωση σε µόλις λίγα 

χρόνια. Η διαδικασία του να υποφέρει κανείς είναι µια µικρή στιγµή και εξάλλου ο χρόνος έχει 

επιταχυνθεί. Στο µέλλον όταν κοιτάξετε πίσω – αν µπορέσετε να φτάσετε την Ολοκλήρωση – 

θα ανακαλύψετε ότι ήταν ένα τίποτα, και ήταν σαν ένα όνειρο. 

 

Αλλά, όλα όσα έχουν κάνει οι µαθητές µας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας είναι 

πραγµατικά αξιοθαύµαστα. Αυτό που είναι πιο εκπληκτικό σχετικά µε εσάς, είναι ότι είστε 

ικανοί να συµβαδίζετε µε την επανόρθωση του Φα. Όπως είπα µόλις πιο πριν αυτή η έκθεση 

του κακού στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία, επιτελέστηκε από τα πιο εκφυλισµένα όντα στο 

σύµπαν, όντα που τοποθετήθηκαν στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία. Τους επετράπη να 

φωλιάσουν µέσα στα Τρία Βασίλεια έτσι ώστε [αυτά] να χρησιµοποιηθούν. Εκείνα τα όντα 

υψηλού επιπέδου δε θα έκαναν προσωπικά αυτά τα άσχηµα πράγµατα που κάνουν οι 

συνηθισµένοι άνθρωποι. Χρησιµοποιούν τα κακόβουλα όντα και τους κακόβουλους 

ανθρώπους από κάτω τους, για να κάνουν αυτά τα πράγµατα. Κι έτσι όλα αυτά είναι 

αφάνταστα κακά. 

 

Κάποιοι από τους µαθητές µας έξω από την Κίνα αναρωτιούνται: «Με το να είµαστε µακριά 

δεν υποφέρουµε τόσο πολύ όσο οι µαθητές στην Κίνα. [Μήπως] αυτό σηµαίνει ότι δεν θα 

είµαστε τόσο καλοί όσο οι µαθητές στην Κίνα όταν φτάσουµε στην Ολοκλήρωση;» ∆εν είναι 

έτσι. Αυτό συµβαίνει επειδή οι µαθητές µέσα και έξω από την Κίνα είναι ένα σώµα. Όταν 

συµβαίνει αυτό το πράγµα, πρέπει να υπάρχουν κάποια άτοµα που κάνουν αυτό και κάποια 

που κάνουν το άλλο. Εφόσον είναι µια δοκιµασία που στοχεύει στον Φα, άσχετα µε το που 

είστε ή τι κάνετε, βελτιώνετε τους εαυτούς σας εν µέσω των πραγµάτων που οφείλετε να 

κάνετε. Υπάρχουν λόγοι πίσω από οτιδήποτε κάνει ο καθένας. ∆εν υπάρχει διαφορά όσον 

αφορά στο επίπεδο της Ολοκλήρωσης και στη διαδικασία προς την Ολοκλήρωση – 

οπουδήποτε και αν υποτίθεται ότι πρέπει να φτάσετε στην Ολοκλήρωση είναι σίγουρο ότι θα 

φτάσετε εκεί. Να µία περίπτωση. Η έκθεση του κακού µέσα στην Κίνα είναι εξαιρετικά 

κακόβουλη χωρίς µαθητές στην άλλη άκρη του ωκεανού να αποκαλύπτουν την αλήθεια και να 

υποστηρίζουν τους µαθητές στην Κίνα – για σκεφτείτε το – το κακό δεν θα έκανε περισσότερα 

πράγµατα ακόµη πιο απρόσεχτα και χωρίς περιορισµό; ∆εν είναι αλήθεια αυτό; Γι’ αυτό είναι 

που µε καθετί που έχουν κάνει οι µαθητές µας για να επικυρώσουν τον Φα, έχουν 

αποτελεσµατικά εκθέσει και περιορίσει το κακό, και ταυτόχρονα στήριξαν τους µαθητές µας 

στην Κίνα. Οτιδήποτε έχει γίνει – είτε αυτό είναι να πάτε στην Τιενανµέν, είτε να 

ξεκαθαρίσετε την αλήθεια στους ανθρώπους σε άλλα περιβάλλοντα, είτε να διαδίδετε τον Φα 

και να αποκαλύπτετε την αλήθεια για το κακό στους ανθρώπους εκτός Κίνας – όλα είναι 

εκπληκτικά επειδή είστε ένα σώµα. Φυσικά κάποιοι µαθητές πήγαν στην Κίνα και στην 

Τιενανµέν: Είστε εκπληκτικοί και ο δάσκαλος σάς λέει ότι είστε εκπληκτικοί. Αλλά, µιλώντας 

από µια άλλη οπτική γωνία, ο δάσκαλος σάς λέει ότι οι µαθητές από την άλλη πλευρά του 

Ατλαντικού δεν θα πρέπει να προσπαθούν να πάνε µέσα στην Κίνα επειδή είστε απαραίτητοι 

στην αποκάλυψη του κακού. Πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να µε ρωτούν το εξής και το έχουν 

επίσης καταγράψει στα ερωτηµατολόγια τους προς εµένα: «∆άσκαλε, γιατί αποκτούµε τον Φα 

στις Η.Π.Α.; Γιατί αποκτούµε τον Φα έξω από την Κίνα;» Τώρα είναι ξεκάθαρο σε εσάς, 

σωστά; Χωρίς εσάς που κάνετε αυτά τα πράγµατα εδώ, δεν θα ήταν αυτά τα πράγµατα 

ανολοκλήρωτα κατά τη διάρκεια της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα; Θα πρέπει να τα 

πάτε καλά εδώ πέρα, µε αυτό που πρέπει να κάνετε. Αυτός είναι ο λόγος που αποκτήσατε τον 

Φα έξω από την Κίνα. Αν όλοι σας επρόκειτο να επιστρέψετε στην Κίνα, ποιος θα έκανε αυτά 

τα πράγµατα για την καλλιέργεια του Φα, για να αποκαλύψει το κακό και να µειώσει την 

εκδίωξη των µαθητών µέσα στην Κίνα; Οι µαθητές µας είναι αξιοθαύµαστοι – πραγµατικά 

αξιοθαύµαστοι! Έχετε βάλει όλη τη δύναµή σας προκειµένου να κάνετε αυτό που πρέπει. 

Άσχετα µε το αν είστε εντός ή εκτός Κίνας, το πώς λειτουργείτε είναι το ίδιο, η διαφορά είναι 

ίδια στο αν θα κάνετε ένα βήµα µπροστά ή αν δεν θα είστε σε θέση να κάνετε ένα βήµα 
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µπροστά, και το πόσο πολύ βάζετε την καρδιά σας σε αυτό το θέµα της Επανόρθωσης του Φα. 

Μόνο τα περιβάλλοντα είναι διαφορετικά. Όσο για κάποιους µαθητές µας που έχουν υποφέρει 

τροµερά, ή ακόµη που έχουν χάσει τις ζωές τους, θα σας πω για αυτά τα πράγµατα κάποια 

άλλη στιγµή. Όταν η αλήθεια αυτού του πράγµατος αποκαλυφτεί, θα συνειδητοποιήσετε: «Α, 

ώστε έτσι ήταν». Όπως είπα ήδη – όλα είναι κανονισµένα. 

 

Τα έχετε πάει πολύ καλά στο να ξεκαθαρίζετε την αλήθεια στους ανθρώπους του κόσµου. 

Ταυτόχρονα µπορώ να σας πω ότι και αυτό είναι µεγαλειώδες και φιλεύσπλαχνο. Μοιάζει σαν 

να δίνουµε ένα φυλλάδιο σε έναν καθηµερινό άνθρωπο και φαίνεται ότι λέµε στους 

καθηµερινούς ανθρώπους ποια είναι η αλήθεια. Επιτρέψτε µου να σας πω, ότι, όταν τελειώσει 

αυτό το θέµα της Επανόρθωσης του Φα, η ανθρωπότητα θα περάσει στο επόµενο στάδιο και 

αυτοί οι άνθρωποι και τα όντα που σκέφτονται µέσα στο µυαλό τους ότι ο Υπέρτατος Φα του 

σύµπαντος δεν είναι καλός, θα είναι οι πρώτοι που θα αφανιστούν. Αυτό συµβαίνει επειδή, 

άσχετα µε το πόσο κακά είναι κάποια όντα στο σύµπαν, είναι ακόµα χειρότερα γιατί αυτό στο 

οποίο εναντιώνονται είναι ο Φα του σύµπαντος. Εποµένως όταν ξεκαθαρίζουµε την αλήθεια 

περιορίζουµε τις κακόβουλες σκέψεις κάποιων ανθρώπων απέναντι στον Ντάφα. ∆εν τους 

έχουµε σώσει, τουλάχιστον όσον αφορά αυτό; Από τη στιγµή που κατά τη διαδικασία του 

ξεκαθαρίσµατος της αλήθειας που κάνετε, υπάρχουν άνθρωποι που αποκτούν τον Φα, όχι µόνο 

οι αµαρτίες τους εξαλείφονται αλλά ταυτόχρονα τους έχετε κιόλας σώσει. Αυτό δεν δείχνει ότι 

έχετε κάνει κάτι που είναι πιο φιλεύσπλαχνο, κάτι ακόµα καλύτερο; Σε εξαιρετικά δύσκολες 

καταστάσεις και όταν τα πιο κακά όντα δρουν µε τον πιο άγριο τρόπο εµείς µπορούµε ακόµη 

να είµαστε τόσο ελεήµονες – αυτή είναι η συµπεριφορά των πιο µεγαλειωδών Θεών. Όταν 

βρισκόµαστε εν µέσω των χειρότερων βασάνων εξακολουθούµε να σώζουµε άλλους. 

(Χειροκρότηµα) Αυτό δεν σηµαίνει ότι εµπλεκόµαστε στην πολιτική – πόσο µάλλον ότι 

εµπλεκόµαστε στις καθηµερινές ανθρώπινες σχέσεις – επειδή δεν είναι λάθος για εµάς να 

χρησιµοποιούµε καθηµερινούς ανθρώπινους τρόπους για να αποκαλύπτουµε το κακό. Τίποτε 

από όσα κάνουµε δεν είναι για προσωπικό όφελος, και πολύ λιγότερο δεν είναι για κάποια 

οργάνωση καθηµερινών ανθρώπων. Είναι για την επικύρωση του Ντάφα. Η αποκάλυψη του 

κακού γίνεται για να σταµατήσει η καταδίωξη του Ντάφα και των µαθητών µας.  

 

Στη πραγµατικότητα, ένας καλλιεργητής στο παρελθόν δε θα νοιαζόταν καθόλου για 

οτιδήποτε σκέφτονταν αυτοί οι καθηµερινοί άνθρωποι: «Το αν σκέφτεστε αν είµαι καλός ή 

κακός είναι το σκεπτικό των καθηµερινών ανθρώπων και δεν έχει σηµασία για έναν 

καλλιεργητή. Ποιος νοιάζεται για το πώς είστε εσείς οι καθηµερινοί άνθρωποι; Αυτό που 

καλλιεργώ είναι ο εαυτός µου». Κάποιος θα αναχωρούσε, αφού έφτανε στην Ολοκλήρωση, και 

δε θα νοιαζόταν καθόλου για το τι συµβαίνει στους καθηµερινούς ανθρώπους: «Όταν οι 

άνθρωποι έχουν διαπράξει αµαρτίες πρέπει να πληρώσουν για αυτές, και όταν δεν είναι πια 

αρκετά καλοί, ας τους αφανίσει η ιστορία». Έτσι συνέβαινε στο παρελθόν. Το έλεος που έχει 

επιδειχθεί από τους αποστόλους του Ντάφα σήµερα, δεν συνέβη ποτέ πριν από οποιοδήποτε ον 

στην καλλιέργειά του. Ένας απόστολος του Ντάφα – το πιο εκπληκτικό ελεήµον ον – είναι ο 

πιο αξιοθαύµαστος και ο πιο ελεήµων σε κάθε περιβάλλον της ανθρώπινης κοινωνίας και είναι 

ευεργετικός για τα άλλα όντα. Έτσι δε θα έπρεπε να είστε όταν ξεκαθαρίζετε την αλήθεια; 

Έτσι το κάνετε. Αυτό είναι το έλεος ενός καλλιεργητή του Ντάφα – όχι η δραστηριότητα 

κάποιου κοινού ανθρώπου. 

 

Ένα άλλο πράγµα είναι ότι µε έχετε ακούσει παλιότερα να αναφέρω [για] εξωγήινα όντα. 

Κάποιοι ρεπόρτερ που δεν κατάλαβαν ή που έκρυβαν ακόµη και κακές προθέσεις, έφτιαξαν 

από αυτό το γεγονός ιστορίες. ∆ε µε νοιάζει τι µπορεί να πουν οι ρεπόρτερ – απλά κάνω αυτό 

που πρέπει. Οι άνθρωποι στο µέλλον θα καταλάβουν. Εδώ µπορώ να σας πω, επειδή είστε 

απόστολοι του Ντάφα, ότι αυτά, τα εξωγήινα όντα, είναι στην πραγµατικότητα οι αληθινοί, οι 

καθ’ αυτοί κάτοικοι της Γης. Όντα σε αυτή τη θέση της Γης, άσχετα µε τη χρονική περίοδο, 
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ήταν όλοι σαν και αυτούς. Ίσως έχετε ακούσει στη Βίβλο ότι ο Ιαχβέ
1
 δηµιούργησε τον 

άνθρωπο κατ’ εικόνα του, οι άνθρωποι της κίτρινης φυλής έχουν ακούσει ότι η Νούβα 

δηµιούργησε τον άνθρωπο [κατ’ εικόνα της]. Γιατί το έκαναν κατ’ αυτόν τον τρόπο; Αυτό δεν 

είχε συµβεί ποτέ πριν στην ιστορία. Γιατί δηµιούργησαν τα ανθρώπινα όντα κατ’ εικόνα των 

Θεών; Μπορώ να σας πω ότι στο παρελθόν, αν οι άνθρωποι δηµιουργούνταν κατ’ εικόνα των 

Θεών, αυτό θα ήταν η µεγαλύτερη προσβολή προς τους Θεούς – η µεγαλύτερη βλασφηµία 

προς τους Θεούς. Εποµένως, γιατί οι άνθρωποι αυτή την περίοδο φτιάχτηκαν κατ’ εικόνα των 

Θεών; Αυτό έγινε επειδή ο Ντάφα έπρεπε να διαδοθεί ευρέως σε αυτή τη συγκεκριµένη 

ιστορική περίοδο, και τα όντα αυτής της περιόδου θα έπρεπε να είναι αντάξια να ακούσουν 

αυτόν τον Ντάφα. Θα ήταν απόλυτα απαγορευµένο εάν ένα κοπάδι ζώα επρόκειτο να 

ακούσουν τον Ντάφα εδώ. Γι’ αυτό οι Θεοί δηµιούργησαν τους ανθρώπους σήµερα κατ’ 

εικόνα τους. (Χειροκρότηµα) Ωστόσο, όταν τα ανθρώπινα όντα δηµιουργήθηκαν αρχικά, δεν 

ήσασταν εσείς, ούτε ήταν η σηµερινή ανθρωπότητα. Τώρα, µόνο το ανθρώπινο δέρµα είναι 

ακόµα όπως ήταν παλιά. Οι άνθρωποι εκείνη την εποχή ήταν απλά άνθρωποι. Έτσι όλοι 

εκείνοι οι άνθρωποι βρίσκονται στη διάσταση ενός στρώµατος από µικρότερα σωµατίδια – 

αυτό που οι άνθρωποι ονοµάζουν Κάτω Κόσµο. Με άλλα λόγια βρίσκονται στη διάσταση που 

είναι πιο χαµηλή από τη διάσταση του στρώµατος των µεγαλύτερων σωµατιδίων. Όσο γι’ αυτό 

το δέρµα, παρόλο που είναι ακόµα ανθρώπινο δέρµα εξωτερικά, στην ουσία δεν είναι πλέον 

ανθρώπινο. Το ανθρώπινο δέρµα στο οποίο αναφέρονται οι Θεοί δεν είναι το ανθρώπινο δέρµα 

για το οποίο οι άνθρωποι µιλούν, αλλά είναι η ολότητα ενός ανθρώπου, αποτελούµενη από το 

στρώµα των µεγαλύτερων σωµατιδίων, συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών οργάνων των 

ανθρώπων. 

 

Τα ανθρώπινα όντα του παρελθόντος έχουν γίνει όλο και πιο λίγα στη γη, επειδή όλο και 

περισσότερα όντα υψηλού επιπέδου έχουν καταλάβει αυτά τα ανθρώπινα δέρµατα. Αυτό είναι 

επειδή, όντα υψηλών επιπέδων έχουν δει ότι ο Ντάφα διαδίδεται εδώ, και ότι αυτή είναι η 

ευκαιρία για τα όντα να σωθούν, το οποίο είναι η µεγαλύτερη εγγύηση ότι θα εισέλθουν στο 

µέλλον. Ωστόσο, αυτό το γεγονός έχει επίσης κανονιστεί από εκείνα τα παλαιά όντα. Χώρισαν 

αυτά τα όντα που έχουν έρθει σε αυτόν τον κόσµο, σε αυτούς που θα αποκτήσουν τον Φα, και 

σε αυτούς που θα προκαλέσουν δοκιµασίες για τον Ντάφα. Σκέφτηκαν ότι αυτοί που θα 

προκαλούσαν δοκιµασίες επίσης θα επιτύγχαναν την Ολοκλήρωση στο µέλλον, επειδή αν δεν 

δηµιουργούσαν δοκιµασίες, αυτοί που καλλιεργούνταν δεν θα ήταν ικανοί να φτάσουν στην 

Ολοκλήρωση. Αλλά αυτή η λογική δεν έχει αποτέλεσµα για εµένα, εδώ. Μπορεί να είχε 

αποτέλεσµα σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο του σύµπαντος, όταν οποιοδήποτε ον έρχεται να 

σώσει ανθρώπους, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα. 

(Χειροκρότηµα) Γιατί δεν θα έχει αποτέλεσµα; Σκεφτείτε το: Όλα τα όντα σε ολόκληρο το 

σύµπαν αλλάζουν θέσεις σύµφωνα µε το σίνσινγκ τους. Πού θα έπρεπε να τοποθετηθούν αυτά 

τα κακά όντα που διώκουν τον Ντάφα; Θα µπορούσαν να τοποθετηθούν µαζί µε τα όντα που 

επιτυγχάνουν την Ολοκλήρωση; Θα µπορούσαν να τοποθετηθούν µαζί µε µεγαλειώδεις Θεούς; 

Αυτό είναι απολύτως αδύνατο. 

 

∆εν το πίστευαν αυτό στην αρχή. Τώρα το βλέπουν καθαρά. Έτσι αυτό έχει επιφέρει ένα 

ζήτηµα. Ποιο ζήτηµα; Το πενήντα τοις εκατό της ανθρωπότητας πρόκειται να αποκτήσει τον 

Φα – αυτοί είναι µερικά δισεκατοµµύρια άνθρωποι. Παρόλα αυτά δεν είναι τόσο τυχεροί – δεν 

µπορούν να είναι µαθητές του Ντάφα κατά τη διάρκεια της περιόδου της Επανόρθωσης του 

Φα. Με άλλα λόγια, θα µελετήσουν και θα αποκτήσουν τον Φα στην επόµενη περίοδο της 

ανθρωπότητας. Αλλά, δεν θα είναι εύκολο να αποκτήσουν τον Φα σε εκείνη την περίοδο: Όλοι 

θα έχουν ένα βιβλίο, αλλά ένα άτοµο δεν θα µπορέσει να αποκτήσει τον Φα αν το µυαλό του 

έχει παραστρατήσει έστω και λίγο. Αυτό είναι κάτι της επόµενης περιόδου. Επειδή πολλά όντα 

                                                 
1
 Ιαχβέ – Σηµαίνει Θεός στα Εβραϊκά. Στα Αγγλικά γράφεται «Yahweh». 
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έχουν συνειδητοποιήσει την πραγµατική κατάσταση αυτής της Επανόρθωσης του Φα, πολλά 

όντα, όπως επίσης και πολλά ανθρώπινα όντα – επειδή οι άνθρωποι έχουν επίσης µια πλευρά 

που γνωρίζει – δεν θέλουν πια να κάνουν άσχηµα πράγµατα και επίσης θέλουν να αποκτήσουν 

τον Φα µε έναν θετικό τρόπο. Περίπου το είκοσι µε τριάντα τοις εκατό των ανθρώπων είναι 

έτσι. ∆ηλαδή το εβδοµήντα µε ογδόντα τοις εκατό της ανθρωπότητας θα αποκτήσει τον Φα – 

θα αποκτήσει τον Φα µε έναν θετικό τρόπο – και δεν θα δηµιουργήσει δοκιµασίες για τον Φα. 

Αυτός είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι του µέλλοντος θα αποκτήσουν τον Φα. Έτσι, πάρα 

πολλοί άνθρωποι θα αποκτήσουν τον Φα. Βέβαια, όσον αφορά αυτό που κάνω τώρα, αν 

υπάρχουν νέοι µαθητές που αποκτούν τον Φα, είναι πολύ πιθανό ότι θα γίνουν το στήριγµα, οι 

εκλεκτοί της επόµενης οµάδας ανθρώπων που θα αποκτήσουν τον Φα. Μερικοί µαθητές 

µπορεί επίσης να έχουν παρατηρήσει ότι µερικοί άνθρωποι πηγαίνουν πίσω στο σπίτι τους για 

να εξασκηθούν αφού αποκτήσουν τον Φα, και σταµατούν να έρχονται και πιθανόν να µην 

έχετε νέα τους ποτέ ξανά. Ίσως οι σπόροι να έχουν φυτευτεί, ίσως να υπάρχουν άλλοι λόγοι – 

και τα δύο είναι πιθανά. Έτσι, τα πράγµατα που όλοι κάνουν είναι µεγαλειώδη, αξιοθαύµαστα. 

Η κατάσταση της ανθρωπότητας είναι πολύ περίπλοκη – δεν µπορείτε απλά να κοιτάξετε ένα 

άτοµο επιφανειακά. Όλοι αυτοί που δρουν µε κακία στην περίοδο της Επανόρθωσης του Φα 

θα πάρουν αυτό που τους αξίζει. Αυτό είναι σίγουρο, επειδή όλα τα όντα επανατοποθετούνται. 

Μπορείτε να µαντέψετε που θα τοποθετηθούν τα όντα που προκαλούν ζηµιά στον Ντάφα. 

Κατά τη διάρκεια της σηµερινής Επανόρθωσης του Φα οι απαιτήσεις για όλα πρέπει να είναι 

απολύτως αυστηρές και απολύτως ορθές. Έτσι εξηγείται το πώς αυτό είναι διαφορετικό από 

όλα όσα είχαν γίνει στο παρελθόν. 

 

Σε µερικές συγκεκριµένες απόψεις, τα µυαλά µερικών µαθητών αρχικά ταλαντεύονταν πολύ εν 

µέσω αυτών που συνέβαιναν, από το γεγονός της 25
ης

 Απριλίου του περασµένου χρόνου 

(1999) µέχρι το γεγονός της 20
ης

 Ιουλίου. Αυτό είναι φυσικό, επειδή, µόνο όταν έχετε 

συνηθισµένες ανθρώπινες σκέψεις µπορείτε να καλλιεργηθείτε, µόνο όταν έχετε συνηθισµένες 

ανθρώπινες σκέψεις µπορείτε να ταλαντεύεστε, και µόνο όταν έχετε συνηθισµένες ανθρώπινες 

σκέψεις µπορείτε να καθορίσετε το σωστό µονοπάτι που θα πρέπει να πάρετε εν µέσω της 

ταλάντωσης. Αυτή είναι η καλλιέργεια. Γι’ αυτό εκείνη τη στιγµή πολλοί από σας σκέφτονταν: 

«Είναι αυτός ο Φα που µελετώ σωστός και ορθόδοξος; Τι είδους άτοµο είναι ο Λι Χονγκτζί; 

Υπάρχει αλήθεια σε αυτά που έχουν ειπωθεί από αυτή την κακόβουλη δύναµη που λέει 

ψέµατα για να βλάψει την υπόληψη των άλλων;» Κάθε µαθητής σκέφτηκε αυτές τις ερωτήσεις 

– λίγο πολύ [όλοι] τις σκεφτόσασταν. Αυτό ήταν επίσης για να σας δώσω µια ευκαιρία να 

συλλογιστείτε. Έτσι δεν ήταν λάθος. Αφού ηρεµήσατε, πήρατε το µονοπάτι που θεωρήσατε ότι 

έπρεπε να πάρετε. ∆εν υπάρχει καµία ανάγκη για ένα άτοµο να εκφράσει και να πει στους 

ανθρώπους µε λόγια το πώς καταλαβαίνει τα πράγµατα – οι πράξεις σας τα έχουν ήδη 

αποδείξει όλα. Το ότι είστε ικανοί να φτάσετε σε αυτό το σηµείο σήµερα στον Ντάφα, οι 

πράξεις σας ήδη έχουν αποδείξει ποιο µονοπάτι θέλετε, αυτό που ένας καλλιεργητής θα έπρεπε 

να πάρει. Όλοι οι µαθητές που ήταν ικανοί να το ξεπεράσουν είναι µεγαλειώδεις – είναι όλοι 

τους αξιοθαύµαστοι. (Χειροκρότηµα) 

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας οι µαθητές αντιµετώπισαν πολυάριθµα συγκεκριµένα 

προβλήµατα και πολλές δυσκολίες. Αρχικά δεν ήξεραν πώς να τις αντιµετωπίσουν. Αργότερα, 

βαθµιαία κατάλαβαν και εµπειρικά συµπέραναν τι έπρεπε να κάνουν. ∆εν είπα τίποτα, ειδικά 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επειδή η δοκιµασία δεν θα µετρούσε αν έπρεπε να 

µιλήσω. Αν η δοκιµασία δεν µετρούσε θα επακολουθούσαν δύο προβλήµατα. Οι παλαιές 

δυνάµεις θα έκαναν ότι µπορούσαν για να προκαλέσουν ζηµιά. Θα θεωρούσαν αυτόν έναν 

διεφθαρµένο Φα, και αυτό θα προκαλούσε τεράστια προβλήµατα για αυτή την επανόρθωση 

του Φα που έχω αναλάβει και θα δηµιουργούσε µεγάλο χάος για ολόκληρο το σύµπαν. Αυτό 

δεν θα µπορούσε να επιτραπεί. Ένα άλλο πρόβληµα θα ήταν ότι από τότε που η κακία η οποία 

πλάκωνε αφόρητα εκείνο τον καιρό ήταν υπερβολικά τεράστια … στη φωτογραφία που είχατε 
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ανεβάσει στην ιστοσελίδα του ClearWisdom (Κλίαρ Γουίσντοµ)
2
 είδαµε ότι η Γη έµοιαζε µε 

την εικόνα του Σατανά. Αυτό ήταν µόνο µια εκδήλωση του κάρµα στη γη. Εφόσον κάθε 

σωµατίδιο του κάρµα έχει τη δική του ξεχωριστή καρµική εικόνα, αθροιστικά, επίσης έχουν 

όλα µια γενική εικόνα, που είναι η εικόνα του κάρµα. Αλλά εκείνο τον καιρό εκείνη η 

κακότητα ξεπερνούσε αυτό το κάρµα κατά πολλές φορές. Ήταν αφάνταστα τροµακτικό σε 

όντα πολλών επιπέδων – η Γη δεν ήταν το µόνο πράγµα που καλυπτόταν από το κακό. 

Πίστευαν ότι χωρίς να υποβληθεί σε µια τόσο τεράστια δοκιµασία, ένας Φα τόσο τεράστιος, 

δεν θα µπορούσε να καθιερωθεί. Ωστόσο, επίσης ήξεραν, ότι µε µια τόσο τεράστια δοκιµασία 

να πλακώνει, τα ανθρώπινα όντα δεν θα ήταν ικανά να το ξεπεράσουν και θα καταστρέφονταν. 

Ήξεραν επίσης ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για τους µαθητές του Ντάφα να ξεπεράσουν µια 

δοκιµασία σαν κι αυτήν. Ακόµη, σκέφτηκαν: «Τότε αφήστε τους να καταστραφούν». Ακόµα 

και µένα µε θεωρούσαν καλλιεργητή. Πίστευαν ότι η φώτιση σε έναν Φα τόσο απέραντο θα 

απαιτούσε µια δοκιµασία τόσο τεράστια. Σκεφτείτε το όλοι: Είναι εύκολο να µιλάει κανείς για 

αυτό αλλά, στην πραγµατικότητα, ήταν εξαιρετικά τροµακτικό. Το περιβάλλον εκείνο τον 

καιρό ήταν τόσο υπερβολικά απαίσιο, που δεν περιγραφόταν. Αλλά οι µαθητές µας στην Κίνα 

και στο εξωτερικό όλοι το ένιωσαν εκείνη τη στιγµή και είδαν τον βαθµό της κακότητας να 

εκδηλώνεται σε αυτόν τον κόσµο από το κακό. Επιφανειακά, εµφανιζόταν να είναι απλά µια 

εκδήλωση µεταξύ των ανθρώπων. Στην ουσία, εκείνοι οι δαιµονικοί παράγοντες 

µεταχειρίζονταν ανθρώπους. Από την αρχή έβαλα τα δυνατά µου για να τους καταστρέψω 

αλλά ήταν εξαιρετικά τεράστιοι. Άσχετα µε το πόσο γρήγορα τους καταστρέφετε, αυτό απαιτεί 

µια διαδικασία. Μου πήρε µια περίοδο εννέα µηνών για να τους καταστρέψω. Αυτό ποτέ πριν 

δεν είχε συµβεί … τόσο τεράστιοι. Εκείνον τον καιρό, επειδή το κακό ήταν απίστευτα 

τεράστιο, θα ήταν αδύνατο για τους µαθητές να το αντέξουν, και τότε αν δεν το είχαν αντέξει, 

η δοκιµασία τους δεν θα µετρούσε. ∆ε µπορείτε απλά να το εξαλείψετε, έτσι πρέπει να το 

υποµείνετε. Αλλά ήξερα ότι αν οι µαθητές ήταν να το υποµείνουν, θα ήταν πολύ δύσκολο γι’ 

αυτούς να τα καταφέρουν. Έτσι µπορούσα µόνο να αφήσω τους µαθητές να υποµείνουν την 

κακία που εκδηλώνονταν από τα ανθρώπινα όντα, ενώ εγώ υπέφερα τα αληθινά πράγµατα. 

(Χειροκρότηµα) Αυτό δεν είναι για να σας πω πόσο σπουδαίος είναι ο ∆άσκαλος, δεν εννοούσα 

αυτό. Σας λέω τι συνέβαινε. Η κατάσταση άλλαξε αφού αυτά τα πράγµατα καταστράφηκαν. Η 

κατάσταση έχει βαθµιαία αλλάξει από τον Μάρτιο αυτού του έτους (2000). Χωρίς τον έλεγχο 

αυτών των δαιµονικών παραγόντων, οι κακοί άνθρωποι έχουν χάσει αυτό που ενίσχυε τις 

σκέψεις τους. Τώρα πιστεύουν ότι ο Ντάφα έχει περάσει τη δοκιµασία. Αυτά τα θέµατα είναι 

στη διαδικασία του τελειώµατος, είναι µόνο ότι υπάρχει ακόµα µια οµάδα ανθρώπων που δεν 

έχουν προχωρήσει µπροστά. 

 

Φυσικά, υπήρχαν και άλλοι λόγοι για τη σιωπή µου. Ο ένας ήταν ότι κι εγώ ήθελα να δω πώς 

οι µαθητές µου – αυτοί οι µεγαλειώδεις Θεοί που θα φτάσουν στην Ολοκλήρωση στο µέλλον – 

θα συµπεριφέρονταν κατά τη διάρκεια αυτής της καταστροφικής δοκιµασίας. Σίγουρα 

υπήρχαν και άλλοι λόγοι. Αλλά, κάθε βήµα που κάνατε εν µέσω αυτής της δοκιµασίας, έγινε 

από εσάς τους ίδιους. ∆εν είπα λέξη. Γενικά, ήσασταν ικανοί να πάρετε ένα πραγµατικά ορθό 

µονοπάτι. Παρόλο που όχι όλων οι σκέψεις ήταν εκατό τοις εκατό σωστές, αυτό που 

απεικονίζεται ως σύνολο σε αυτά που εντέλει έχετε κάνει, είναι µεγαλειώδες, γιατί ο 

∆άσκαλος δεν ήταν κοντά τότε. Αυτά τα όντα που µας προκάλεσαν αυτή τη δοκιµασία – αυτά 

τα παλαιά όντα – µένουν σε κατάσταση θαυµασµού, άφωνα, όσον αφορά αυτό. Είτε πρόκειται 

γι αυτό που έπρεπε να γίνει, είτε γι αυτό που έπρεπε να υποµείνει κανείς, το έχετε ξεπεράσει 

µεγαλειωδώς, ορθώς και εξαιρετικά.  

 

Βέβαια, παρόλο που η κατάσταση ακόµα βελτιώνεται, το κακό θέλει πολύ ακόµα για να 

εξοντωθεί τελείως και ακόµα ξεδιπλώνεται. ∆εν µπορείτε να χαµηλώσετε την άµυνά σας. 

                                                 
2
 Σηµείωση – Η ιστοσελίδα είναι: « www.clearwisdom.net ». 
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Πρέπει ακόµα να συνεχίσετε να εντείνετε τους κόπους σας και να κάνετε καλά αυτό που 

πρέπει να κάνετε και πραγµατικά να κάνετε κάθε βήµα σας καλά στον δρόµο για την 

Ολοκλήρωση. Μην το θεωρείτε αυτό απλώς ένα τεστ. Στην πραγµατικότητα είναι ασύγκριτα 

µεγαλειώδες επειδή επικυρώνετε τον Φα και επειδή το κάνετε κατά τη διάρκεια του πιο 

δύσκολου καιρού. Ορισµένα πράγµατα φαίνονται να είναι ίδια µε αυτά που κάνουν οι 

καθηµερινοί άνθρωποι. Και όµως, [αυτοί] κάνουν αυτά τα πράγµατα για ιδιοτέλεια και για 

συνηθισµένους ανθρώπινους σκοπούς, ενώ εσείς τα κάνετε για τον Ντάφα – η βάση είναι 

διαφορετική. Είστε καλλιεργητές και στο µέλλον θα δείτε τη µεγαλειότητα αυτών των 

πραγµάτων. Υπάρχει ιεροσύνη σε αυτά την οποία γνωρίζετε τώρα, και ιεροσύνη σε αυτά που 

δεν τη γνωρίζετε. ∆εν µπορείτε να αισθανθείτε πόσο µεγαλειώδη είναι από τον τρόπο που 

εκδηλώνονται ανάµεσα στους κοινούς ανθρώπους, επειδή δεν µπορώ να σας επιτρέψω να 

νιώσετε ποµπώδεις ή ικανοποιηµένοι. Ως δάσκαλός σας, µπορώ µόνο να σας παροτρύνω να 

προσπαθήσετε σκληρότερα και να κάνετε κάθε βήµα καλά. Κατά τη διάρκεια αυτού του 

χρόνου, κατά τη διευκρίνιση της αλήθειας, κατά τη διαδικασία της καλλιέργειάς σας και κατά 

τη διαδικασία της προστασίας του Φα από µέρους σας, υπήρξαν παντός είδους δοκιµασίες και 

συναντήσατε παντός είδους δυσκολίες. Βασιζόµενοι στη δικιά σας σκέψη και απόφαση, τα 

καταφέρατε. Ο ∆άσκαλος δεν τα έκανε όλα αυτά µάταια. Οτιδήποτε έχει κάνει για εσάς ο 

∆άσκαλος, άξιζε τον κόπο! (Μακρόχρονο χειροκρότηµα) Είστε πράγµατι αξιοθαύµαστοι! 

(Χειροκρότηµα)  

 

Όσον αφορά συγκεκριµένα θέµατα, θεωρώ ότι όταν υπάρξει ευκαιρία θα βρω λίγο χρόνο να 

σας µιλήσω [και] για αυτά. ∆εν πρόκειται να παρευρίσκοµαι σε κάθε συνέδριο του Φα. Κάθε 

φορά που εµφανίζοµαι γίνεται για κάποιον λόγο και όχι για να σας πω επιπόλαια κάτι – ειδικά 

κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες. Έτσι στο µέλλον θα βρω λίγο χρόνο για να σας µιλήσω 

λεπτοµερώς. Σήµερα δεν θα σας πω πάρα πολλά. Ελπίζω πως ο καθένας θα δουλέψει ακόµα 

καλύτερα στην Επανόρθωση του Φα και στο ξεσκέπασµα του κακού. Και αυτό είναι κοµµάτι 

της καλλιέργειάς σας. 

 

Αυτά θα πω µόνο. Σας ευχαριστώ. (Χειροκρότηµα). 


