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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 στον Καναδά το 2001 
 

Λι Χονγκτζί  –  19 Μαΐου 2001, στην Οττάβα  

 

 

Γεια χαρά σε όλους! (Χειροκρότηµα) 

 

Πρώτον θα ήθελα να ευχηθώ σε αυτό το συνέδριό µας πλήρη επιτυχία. (Χειροκρότηµα) Ως 

µαθητές του Ντάφα, ξέρετε ότι αυτό είναι διαφορετικό από οποιαδήποτε καλλιέργεια 

οποιασδήποτε ιστορικής περιόδου – είναι πρωτοφανές. Γιατί; Επειδή είστε µαθητές του 

Ντάφα. Κάθε είδος καλλιέργειας στην ιστορία ήταν καθαρά για τη βελτίωση και την 

Ολοκλήρωση ενός ατόµου αλλά εσείς είστε διαφορετικοί. Ξέρετε, στο µέλλον θα υπάρξουν 

πολλοί περισσότεροι άνθρωποι που θα λάβουν τον Φα. Με άλλα λόγια, δύο φάσεις 

ακολουθούν την παρουσίαση του Ντάφα στο κοινό. Η πρώτη φάση είναι η καθιέρωση των 

µαθητών του Ντάφα εν µέσω της Επανόρθωσης του Φα. Η καλλιέργεια για ανθρώπους µετά 

από αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα µε την Επανόρθωση του Φα και είναι όλο απλά ένα θέµα 

αυτοβελτίωσής τους για την Ολοκλήρωση. Έτσι, ως µαθητές του Ντάφα, σας έχει ανατεθεί µια 

µεγάλη ιστορική αποστολή. Αυτό εποµένως είναι διαφορετικό από την αυστηρά προσωπική 

καλλιέργεια. Πρέπει να προστατεύετε τον Φα, πρέπει να επικυρώνετε τον Φα, και όταν ο Φα 

διώκεται, να ξεσκεπάζετε το κακό και να τα πάτε καλύτερα ενσωµατούµενοι στον Ντάφα – 

αυτό πρέπει να κάνετε. Και στην πραγµατικότητα το έχετε κάνει πάρα πολύ καλά – ο 

∆άσκαλος το βλέπει αυτό πολύ καθαρά. 

 

Επειδή καλλιεργούµε έναν ορθόδοξο Φα, ό,τι και αν κάνουµε, πρέπει να το προσεγγίζουµε µε 

καλοσύνη (Σαν). Έτσι, µε τις καλές µας σκέψεις, ό,τι έχουµε κάνει για να επικυρώσουµε τον 

Φα και να ξεσκεπάσουµε το κακό έχει δείξει τη µεγαλοσύνη και το έλεος των µαθητών µας. 

Εν τω µεταξύ, πρέπει να εξοντώσουµε τα κακά πράγµατα – τελεία και παύλα – επειδή 

προκαλούν ζηµιά στο σύµπαν και στα αισθανόµενα όντα. Με άλλα λόγια, χωρίς αυτά τα κακά 

πράγµατα δεν θα υπήρχε ανάγκη για την Επανόρθωση του Φα. Αυτό δεν έχει συµβεί σε καµία 

περίοδο της ιστορίας – δεν υπάρχει προηγούµενο, [και] δεν υπάρχει παράδειγµα για να 

ακολουθηθεί. Η ικανότητά σας να τα κάνετε όλα αυτά καλά, πράγµατι αντανακλά τη 

µεγαλοσύνη σας ως µαθητές του Ντάφα. Και αυτό είναι το προνόµιό σας, επειδή κανένα ον 

στην ιστορία δεν είχε µια ευκαιρία σαν αυτή – αυτή είναι η πρώτη φορά. Κατά τη διάρκεια 

αυτών των χρόνων όλοι τα έχετε πάει πολύ καλά και το έχω αναφέρει αυτό σε διάφορες 

περιπτώσεις. Επιπλέον, στη διαδικασία της Επανόρθωσης του Φα, οι µαθητές, ως σύνολο, όχι 

µόνο τα έχουν πάει καλά σε γενικές γραµµές, αλλά απίστευτα καλά! Είτε είναι µαθητές εντός 

της Κίνας, είτε µαθητές έξω από την Κίνα, τα έχετε πάει όλοι πραγµατικά καλά, έχετε πλήρως 

παίξει τον ρόλο του µαθητή του Ντάφα, έχετε χρησιµοποιήσει τις ικανότητες και τα µέσα που 

έχετε στη διάθεσή σας, και έχετε κάνει αυτό που οι καθηµερινοί άνθρωποι δεν είναι ικανοί να 

κάνουν, αυτό είναι ειδικά για αυτούς που έχουν χάσει τα ανθρώπινα σώµατά τους για τον 

Ντάφα – όλοι σας έχετε δείξει τη µεγαλοσύνη σας ενώ επικυρώνατε τον Φα.  

 

Στην Επανόρθωση του Φα όλοι τα έχετε πάει πολύ καλά. Ωστόσο, όσο το κακό δεν έχει 

εξαλειφθεί εντελώς, πρέπει να συνεχίσουµε να τα πάµε ακόµα καλύτερα. Πρέπει να 

αποκαλύψουµε και να εξοντώσουµε το κακό. Οι Κινέζοι είναι τα µεγαλύτερα θύµατα εν µέσω 

της ζηµιάς του κακού. Όλες οι µέθοδοι που έχει επιστρατεύσει η διεφθαρµένη πολιτική 

συµµορία των αχρείων στην κινέζικη κυβέρνηση, είναι οι πιο αξιοκαταφρόνητοι, οι πιο 

σατανικοί και άγνωστοι στην ιστορία – έχουν φτάσει στα άκρα, δεν υπάρχει πιθανότητα να 
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υπήρχαν χειρότεροι. Ποτέ πριν δεν έχει χρησιµοποιηθεί µια κυβέρνηση για να κάνει αυτά τα 

αχρεία πράγµατα. Όλα τα πράγµατα που έχουν κάνει οι µαθητές µας του Ντάφα µε αγαθές 

σκέψεις έχουν συγκινήσει τους ανθρώπους του κόσµου και, έχουν συγκινήσει τα όντα σε κάθε 

επίπεδο, ενώ το κακό που έχει οικοδοµήσει τα αρχηγεία του µέσα στην Κίνα, έχει εξοργίσει τα 

όντα σε κάθε επίπεδο. Η αντίθεση µεταξύ αυτών των κακών όντων και της καλοσύνης µας 

(Σαν) είναι δραµατική. Ξέρετε, όταν αυτό το κακό βλέπει ότι πρόκειται να εξοντωθεί τρέχει 

µανιωδώς. Είναι κακό, είναι δηλητηριώδες και είναι διεφθαρµένο. Και ακριβώς όπως το 

δηλητήριο, αν το θέλετε να µην δηλητηριάσει τους ανθρώπους, δεν µπορεί να γίνει – έτσι είναι 

τα πράγµατα. Έτσι στη διαδικασία της εξόντωσής του µην είστε καθόλου επιεικείς – απλά 

εξαλείψτε το! Εδώ δεν αναφέροµαι στα ανθρώπινα όντα αλλά σε αυτά τα κακά όντα που 

µεταχειρίζονται τους ανθρώπους. Στην πραγµατικότητα, όλοι οι µαθητές µου έχουν ικανότητες 

και αυτό περιλαµβάνει τους µαθητές στην Κίνα και στις άλλες χώρες, όπως επίσης και 

µερικούς νέους µαθητές. Στην πραγµατικότητα, όλοι έχουν ικανότητες. Επειδή στην 

Επανόρθωση του Φα κάθε στάδιο είναι µια δοκιµασία, ένα τεστ, που αφήνεται για διάφορες 

καταστάσεις σε διαφορετικές µελλοντικές περιόδους της ιστορίας
1
, αυτός είναι ένας 

µεγαλειώδης Φα που αφήνεται για την ιστορία του σύµπαντος. Όσο για τη δική σας 

καλλιέργεια, έχετε ήδη περάσει την πορεία της καλλιέργειας. Είστε όντα που εδραιώνονται για 

τον Ντάφα. Το τελευταίο κοµµάτι του ταξιδιού σας είναι η ανύψωσή σας στην ίδια την αρχική 

σας και υψηλότερη θέση. Με την εξαιρετική τους ευρύτητα του νου, οι µαθητές του Ντάφα 

µπορούν να αντέξουν τα πάντα, αλλά διαφορετικά πράγµατα θα συµβούν στις διαφορετικές 

ιστορίες του µέλλοντος. Αυτός ο Μέγας Φα του σύµπαντος είναι για να παραµείνει για τα 

αισθανόµενα όντα στα διαφορετικά επίπεδα, στις διαφορετικές περιόδους της ιστορίας [ως] 

µία αναφορά για το όταν συµβούν προβλήµατα σε διαφορετικές περιόδους σε διαφορετικά 

επίπεδα, και είναι για να αφήσει στα όντα τρόπους διαχείρισης των διαφόρων καταστάσεων 

που [θα] προκύπτουν στις διαφορετικές στιγµές στην ιστορία. ∆ηλαδή, όλοι οι τύποι 

προβληµάτων που εκδηλώνονται σήµερα είναι αναφορές που αφήνονται για την ιστορία. Οι 

εκδηλώσεις είναι περίπλοκες και φαίνονται τυχαίες, αλλά, στην πραγµατικότητα, είναι πολύ 

καλά τακτοποιηµένες. Αφήνονται για την ιστορία, [για να επιδείξουν] το πώς τα προβλήµατα 

που θα ανακύψουν σε διαφορετικές περιόδους στο µέλλον πρέπει να αντιµετωπισθούν. Έτσι, 

όταν το κακό έχει φτάσει στο σηµείο που δεν µπορεί πια να σωθεί, το πώς πρέπει να το 

χειρισθεί κανείς, δεν είναι ερώτηµα της προσωπικής καλλιέργειας κάποιου – είναι η 

προστασία του Φα του σύµπαντος. Όταν είναι απαραίτητο ένας µπορεί να χρησιµοποιήσει 

διάφορες ικανότητες διαφόρων επιπέδων για να το εξοντώσει. 

 

Όπως ξέρετε, ο Φα µου δεν διδάσκεται µόνο σε εσάς – όλα τα διαφορετικά επίπεδα ακούνε. 

Με άλλα λόγια, αυτό το καθήκον της Επανόρθωσης του Φα υπάρχει σε διαφορετικά επίπεδα. 

Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες µπορεί κάποιος να εξαλείψει το κακό – αυτό µπορεί να γίνει. 

Αυτό δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν στις καλλιέργειες στην ιστορία. Οι διάφορες ορθές 

καταστάσεις που επιδεικνύετε αυτόν τον καιρό σε κάθε τοµέα και το πώς χειρίζεστε τα 

πράγµατα σε όλων των ειδών τις καταστάσεις, όλα αφήνονται για την ιστορία. Έτσι, είναι και 

τα δύο σοβαρά και κρίσιµα. Φυσικά, όταν εξαλείφουµε το κακό πρέπει να έχετε στον νου σας, 

ότι, αν έχετε την πρόθεση της επίδειξης, εάν έχετε συνηθισµένους ανθρώπινους φόβους ή 

έχετε βρόµικες σκέψεις, δεν θα είστε ικανοί να επιτύχετε τον στόχο. Γιατί έχετε µια ικανότητα 

σαν κι αυτή; Είναι µόνο επειδή είστε ένας σπουδαίος καλλιεργητής. Έτσι, όταν στέλνετε προς 

τα έξω αυτή τη σκέψη, δεν θα µπορούσε να είχε σταλθεί από κανέναν παρά από έναν σπουδαίο 

καλλιεργητή. Γι’ αυτό όταν κάποιοι µαθητές χρησιµοποιούν αυτή την ικανότητα, µερικές 

φορές λειτουργεί και άλλες όχι. Εκεί βρίσκεται το πρόβληµα. Εποµένως, σύµφωνα µε αυτό, 

όταν κάτι πρέπει πραγµατικά να εξαλειφθεί, πρέπει απλά να εξαλειφθεί. ∆εν είστε µόνο εσείς 

που κάνετε την εξάλειψη, αν ένας καλλιεργητής δεν µπορεί να το εξαλείψει, οι Θεοί – 

                                                 
1
 Σηµείωση – Στα Κινέζικα η λέξη «ιστορία» χρησιµοποιείται ευρέως και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αναφορά 

στο παρελθόν, στο παρόν και στο µέλλον.  
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περιλαµβανοµένων και των υψηλότερων Θεών – επίσης πρέπει να πάρουν µέρος στην 

εξάλειψή του.  

 

Ένα άλλο πράγµα είναι ότι από εδώ και πέρα στην οµάδα άσκησης ή όταν υπάρχει ένα άλλο 

µεγάλο συνέδριο σαν αυτό το δικό µας, οι µαθητές µας µπορούν να ηρεµήσουν το µυαλό τους 

για πέντε λεπτά, ενώ κάθονται µε τα χέρια τους στο Τζιε Γιν και σκέφτονται ότι εξαλείφουν τις 

κακές σκέψεις, το κάρµα, τις κακές νοοτροπίες και την εξωτερική παρέµβαση στο νου τους. 

Ενώ είστε έτσι, σκεφτείτε ότι πεθαίνουν και τότε αυτοί θα εξαλειφθούν. Πέντε λεπτά αρκούν. 

(Χειροκρότηµα) Όταν πάµε µαζί για οµαδική άσκηση σκεφτείτε ότι εξαλείφετε το κακό µέσα 

στα Τρία Βασίλεια, ενώ κρατάτε το ένα χέρι κάθετα (Λι-τζανγκ) µπροστά από το στήθος και 

απλά να σκέφτεστε µε Αληθινές σκέψεις για πέντε λεπτά – αυτό αρκεί. (Χειροκρότηµα) Θα 

λειτουργήσει, επειδή είστε, εξάλλου, µεγαλειώδεις καλλιεργητές και είστε διαφορετικοί από 

τους καθηµερινούς ανθρώπους. Αλλά αν το χρησιµοποιήσετε για κάτι που ένας καλλιεργητής 

δεν θα έπρεπε, δεν θα λειτουργήσει. Μόλις αυτή η σκέψη προκύψει, θα υπάρξουν συνέπειες ή 

θα πέσει το επίπεδό σας. Να το θυµάστε αυτό! 

 

Στη συνέχεια θα µιλήσω για ένα άλλο θέµα. Ποιο θέµα; Ξέρετε ότι, η θεωρία της βαρύτητας 

που πιστεύει η επιστήµη στις µέρες µας είναι εντελώς λανθασµένη. Πώς συµβαίνει αυτό το 

φαινόµενο της βαρύτητας το οποίο οι άνθρωποι έχουν περιγράψει; Συµβαίνει επειδή όλες οι 

ζωές και όλη η ύλη, συµπεριλαµβάνοντας τον αέρα και το νερό, που είναι στη γη και µέσα στα 

Τρία Βασίλεια – όλα τα πράγµατα που υπάρχουν µέσα στα Τρία Βασίλεια – συντίθενται από 

σωµατίδια από όλα τα διαφορετικά επίπεδα µέσα στα Τρία Βασίλεια και τα διαφορετικά 

σωµατίδια από διαφορετικά επίπεδα είναι αλληλοσυνδεόµενα. Αυτή η αλληλοσύνδεση µπορεί, 

όταν υπάρχει µια ελκτική δύναµη, να εκτείνεται ή να κινείται µέσα στα Τρία Βασίλεια. Με 

άλλα λόγια, όταν την τραβάτε, µπορεί να τεντώνεται σαν λάστιχο και όταν την ελευθερώνετε 

να επιστρέφει. ∆ηλαδή, υπάρχει µία βασική, σταθερή µορφή ύπαρξης µεταξύ σωµατιδίων. Γι’ 

αυτό κάθε αντικείµενο σε αυτό το περιβάλλον της Γης θα επιστρέψει στο έδαφος αφού το 

κουνήσετε. Φυσικά, δεν µιλώ για τη µετακίνηση µιας πέτρας σε µια διαφορετική τοποθεσία 

που, σε αυτή την περίπτωση, δεν θα επέστρεφε εκεί που ήταν. ∆εν είναι αυτή η έννοια. Η 

επιφάνεια της Γης είναι το όριο ενός επιπέδου. Μέσα σε αυτό το επίπεδο πράγµατα µπορούν 

να κινηθούν οριζόντια εφόσον είναι όλα στο ίδιο επίπεδο. Αλλά, όταν κάτι κινείται προς ένα 

επίπεδο πέρα από το δικό του, θα τραβηχτεί πίσω, επειδή τα πράγµατα στη γη είναι µέσα στον 

χώρο που υπάρχουν τα σωµατίδια αυτού του επιπέδου. 

 

Σκεφτείτε το όλοι: το ευρύτερο Κοσµικό σώµα είναι αφάνταστα αχανές. Τα ανθρώπινα όντα 

και η Γη είναι µικροσκοπικά ακόµη και όταν παρατηρούνται από ένα υψηλό µέρος µέσα στα 

Τρία Βασίλεια. Ένας άνθρωπος φαίνεται να έχει ταξιδέψει από την πόλη της Νέας Υόρκης 

στον Καναδά, ενώ στην πραγµατικότητα, στα µάτια τους φαίνεται ότι δεν έχετε κινηθεί, επειδή 

η εµβέλεια της κίνησής σας είναι πολύ µικρή. Έτσι όταν πύραυλοι και διαστηµόπλοια 

απογειώνονται στον ουρανό, προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτό το περιβάλλον – που 

αποτελείται από αυτά τα σωµατίδια διαφορετικού επιπέδου – που απαρτίζει τη γη. Έτσι τα 

ανθρώπινα όντα χρησιµοποιούν πυραύλους για να αυξήσουν τη δύναµη της ώθησης και να το 

κινήσουν µε µεγάλη δύναµη. Όπως ξέρετε, µέσα στα Τρία Βασίλεια υπάρχει ένα 

ατµοσφαιρικό στρώµα. Μοιάζει σαν µια ατµόσφαιρα ενώ στην πραγµατικότητα, µέσα του, 

είναι ένα περιβάλλον συντεθειµένο από αµέτρητα µικροσκοπικά όντα των οποίων ο σκοπός 

είναι να παρέχουν σταθερότητα έτσι ώστε τα ανθρώπινα όντα να µπορούν να υπάρχουν εδώ. 

Όταν κάτι ξεφύγει από αυτή την ατµόσφαιρα, οι αλληλοσυνδέσεις µεταξύ πολλών µορίων, 

σπάνε από την έλξη της ισχυρής δύναµης. Αυτό τότε προκαλεί µία κατάσταση: µόνο τα 

σωµατίδια στην περιφέρεια είναι ακόµα συνδεµένα µε αυτό και η ελκτική δύναµη δεν είναι πια 

τόσο δυνατή. Με άλλα λόγια, παρόλο που δεν είναι πλέον στο περιβάλλον της Γης, είναι 

ακόµη συνδεµένο στο επίπεδο άλλων σωµατιδίων µέσα στα Τρία Βασίλεια. Μόνο µε αυτόν 
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τον τρόπο µπορεί να είναι σταθερό εκεί. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο ένας δορυφόρος 

µπορεί να µείνει εκεί. Φυσικά, η ίδια αλληλοσύνδεση υπάρχει σε αντικείµενα του ίδιου βάρους 

αλλά διαφορετικών όγκων. Ένα αντικείµενο που έχει µικρό όγκο αλλά υψηλή πυκνότητα έχει 

την ίδια ποσότητα αλληλοσύνδεσης µε ένα αντικείµενο που έχει µεγάλο όγκο, έτσι νιώθετε ότι 

ζυγίζουν το ίδιο. Υπάρχουν πολλές άλλες απόψεις περί αυτού αν πρόκειται να µπω σε 

λεπτοµέρειες. Αυτό που προσπαθούσα να σας πω είναι ότι η «βαρύτητα» δεν υπάρχει. Η 

πραγµατική αιτία είναι ότι τα σωµατίδια σε αυτό το περιβάλλον που υπάρχουν εδώ, πρέπει να 

είναι αλληλοσυνδεδεµένα. 

 

Τότε γιατί, όταν πρόκειται για τους καλλιεργητές, µπορεί ένα άτοµο να αφήσει το σώµα του; 

Και γιατί µπορεί να αιωρείται; Είναι ακριβώς επειδή η ύλη του σώµατός σας, η οποία 

σχετίζεται µε τη Γη και είναι συντεθειµένη από επιφανειακής ύλης σωµατίδια, έχει υποστεί 

αλλαγές. Έχει περιορίσει τη σύνδεσή του µε τα σωµατίδια αυτού του περιβάλλοντος, και έτσι 

δεν υφίσταται πλέον τη συνεκτική του δύναµη. ∆εν υφίστασθε πλέον την περιοριστική και την 

ελκτική του δύναµη. Αυτό συµβαίνει όταν µπορείτε να αιωρείστε. Έτσι σε οποιοδήποτε 

βασίλειο έχετε καλλιεργηθεί, η δοµή της οντότητάς σας στο µικροσκοπικό επίπεδο συνδέεται 

µε αυτό το βασίλειο. Όταν καλλιεργείστε σε υψηλότερα επίπεδα θα συνδεθείτε µε υψηλότερα 

επίπεδα και θα διαχωρίζεστε από τις προσκολλήσεις µε όλα τα χαµηλότερα επίπεδα από κάτω 

σας. Αυτή είναι η σχέση. Η προσκόλληση και το άνοιγµα του Μεγάλου Ουράνιου 

Κυκλώµατος είναι µια εκδήλωση σε αυτό το επίπεδο. Αλλά οι µαθητές έχουν περάσει από 

πολύ πιο πριν αυτό το επίπεδο, µόνο που είναι κλειδωµένοι. Από εδώ και πέρα, ο ένας µαθητής 

µετά τον άλλο θα βιώσουν διαφορετικές καταστάσεις στην καλλιέργεια. Γι’ αυτό σας µίλησα 

γι’ αυτό. Αυτά θα πω για σήµερα. Ελπίζω αυτό το συνέδριο του Φα να πάει ακόµα καλύτερα. 

(Χειροκρότηµα) 

 

Ξέρω ότι όλοι σας έχετε δουλέψει πολύ σκληρά. Πρέπει να δουλεύετε και πρέπει να µελετάτε, 

να έχετε την οικογενειακή ζωή και τις κοινωνικές σας δραστηριότητες, και την ίδια στιγµή 

πρέπει να προσέχετε την οικογένειά σας, να κάνετε καλά τη δουλειά σας, να µελετάτε καλά 

τον Φα και να κάνετε τις ασκήσεις καλά, και επιπρόσθετα, πρέπει να ξεκαθαρίζετε την 

αλήθεια. Είναι δύσκολο! Είναι πολύ δύσκολο και οικονοµικά και από άποψη χρόνου. Είναι 

δύσκολο, και έτσι φαίνεται η πανίσχυρη αρετή σας, είναι δύσκολο, και έτσι είναι µια καλή 

ευκαιρία να εγκαθιδρύσετε την πανίσχυρη αρετή σας. Αξιοσηµείωτο! Εφόσον είστε 

καλλιεργητές, ακόµα και αν είναι δύσκολο πρέπει να τα πάτε ακόµη καλύτερα. Αυτά είναι όλα 

που θα πω. (Χειροκρότηµα). 


