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Πολλοί στο ακροατήριο είστε από άλλες περιοχές, και αρκετοί είστε από την Αυστραλία. Αυτή τη 

φορά ήρθα κυρίως για να βρεθώ µαζί σας και δεν θέλω να πω πάρα πολλά. Βλέποντας συνολικά την 

κατάσταση των µαθητών του Ντάφα ακριβώς τώρα στην Επανόρθωση του Φα, νοµίζω ότι τα 

πράγµατα είναι καλά. Σε κάποια πράγµατα τα πάτε πραγµατικά καλά, και σε άλλα όχι καλά. Αλλά 

γενικά, το κύριο σώµα τα πάει πραγµατικά καλά. Υπάρχουν πολλά πράγµατα που δεν είστε ακόµα 

ικανοί να κάνετε καλά ως µαθητές του Ντάφα, και µπορώ να σας πω ότι αυτό είναι στην 

πραγµατικότητα επειδή έχετε παραµελήσει τη µελέτη του Φα. Ο λόγος είναι, [ότι] η επιφάνειά σας, η 

οποία ακόµα αφοµοιώνεται στον Φα, χρειάζεται να βελτιώνεται συνεχώς, και καθώς βελτιώνεστε 

συνεχώς, τα πράγµατα που χρειάζεται να καλλιεργήσετε και να εγκαταλείψετε πρέπει να 

τακτοποιηθούν [όσον αφορά αυτό]. Κάθε επίπεδο έχει τη δική του κατάσταση ύπαρξης. Εάν 

παραµείνετε στάσιµοι, σίγουρα δεν θα είστε σε θέση να συµβαδίσετε µε την Επανόρθωση του Φα. 

Όταν τα πάτε καλά στην Επανόρθωση του Φα, µπορώ να δω ότι είναι πάντα επειδή είστε σε θέση να 

καταλάβετε τον Φα από τον Φα· και όταν δεν τα πάτε καλά, µπορώ να δω ότι είναι επειδή δεν βάζετε 

σε προτεραιότητα τη µελέτη του Φα και δεν είστε ικανοί να καταλάβετε τον Φα από τον Φα. Ως 

µαθητής του Ντάφα, ασχέτως του ποια είναι η κατάσταση ή οι συνθήκες, εσείς πρέπει να µελετάτε τον 

Φα, και δεν µπορείτε να παραµελείτε την ίδια σας την αφοµοίωση και τη βελτίωσή σας· δεν µπορείτε 

να ξεχνάτε να µελετάτε τον Φα. Εάν δεν µελετάτε τον Φα καλά, δεν θα είστε σε θέση να κάνετε την 

εργασία του Ντάφα καλά. Και όταν πέφτετε σε αντιθέσεις ή προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν, 

δεν θα είστε σε θέση να ισορροπήσετε τα πράγµατα και θα έχετε διαφωνίες. Φυσικά, δεν νοµίζω ότι 

είναι απαραιτήτως κακό το ότι έχετε διαφωνίες όταν προκύπτουν αντιθέσεις. Και αυτό γιατί στην 

καλλιέργεια αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ξεφορτωθείτε τις προσκολλήσεις σας· στην 

καλλιέργεια αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βελτιώνετε τον εαυτό σας· έτσι αυτές οι συνηθισµένες 

ανθρώπινες προσκολλήσεις σας πρέπει να εκτεθούν ώστε να µπορέσετε να τις ξεφορτωθείτε. Αλλά 

µερικές φορές, επειδή δεν διατηρούµε τη µελέτη µας του Φα, µερικά από τα πράγµατα που κάνουµε, 

για να διαδώσουµε τον Φα και να σώσουµε αισθανόµενα όντα, τα χειριζόµαστε όπως ένα συνηθισµένο 

άτοµο. Αυτό κάνει πολλά από τα ιερά πράγµατα που κάνουµε, όχι τόσο ιερά, µάς αποτρέπει από το να 

τα κάνουµε καλά, και έχει επίσης ως αποτέλεσµα οι άνθρωποι στην κοινωνία να µην µας 

καταλαβαίνουν µερικές φορές. Έτσι αυτό, όχι µόνο σας αποτρέπει από τη βελτίωση, αλλά και 

προκαλεί στον Ντάφα απώλειες. 

 

Όπως ξέρετε, µετά από την 25η Απριλίου του 1999, σε πολλές περιοχές του κόσµου κανένας εκτός 

από τους µαθητές του Ντάφα δεν γνώριζε τι περίπου ήταν το Φάλουν Γκονγκ. Έτσι ήταν τα πράγµατα 

για πολλές περιοχές σε όλο τον κόσµο. Όταν πρωτοξεκίνησε η δίωξη ενάντιά µας, τα µέσα όλου του 

κόσµου θέλησαν να µάθουν τι περίπου ήταν το Φάλουν Γκονγκ. Αλλά, κανένας δεν ήταν σε θέση να 

πάρει θετικό υλικό, και όλοι αντέγραφαν τα ψέµατα που διέδιδαν τα µέσα στην Κίνα. Φυσικά, πολλά 

διεθνή µέσα δεν το έκαναν σκόπιµα – έπρεπε να αναφερθούν σε αυτό. Σκεφτείτε το, σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον, και κάτω από µια τέτοια συντριπτική πίεση, ήµασταν σε θέση να διορθώσουµε τον Φα 

στον ανθρώπινο κόσµο σε αυτήν την έκταση, να έχουµε τους ανθρώπους στον κόσµο πραγµατικά να 

µας γνωρίσουν, και να έχουµε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσµο να δουν αληθινά τι είµαστε. Αυτό 

δεν ήταν καθόλου εύκολο κατόρθωµα. Αυτό δείχνει ότι πράγµατι τα έχετε πάει πολύ καλά στην 

επικύρωση του Φα, και αυτό είναι που σας επέτρεψε να επιτύχετε τόσα πολλά. Εάν είµαστε 

απρόσεκτοι [µε τη συµπεριφορά µας], τότε υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να προκαλέσουµε απώλειες ως 

αποτέλεσµα της συµπεριφοράς µας, µη συµµορφούµενοι µε τον Φα. Έτσι πραγµατικά πρέπει να 

δώσουµε προσοχή σε αυτά τα πράγµατα. 

 

Επειδή είστε πράγµατι πολύ απασχοληµένοι αυτές τις µέρες, µε πολλούς από εσάς να έχουν 

προσφερθεί εθελοντικά να επωµιστούν πολλή εργασία, αυτό το κάνει δύσκολο για σας να είστε 
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συγκεντρωµένοι όταν µελετάτε τον Φα. Πάντα σκέφτεστε για πράγµατα της Επανόρθωσης του Φα και 

δεν είστε σε θέση να ηρεµήσετε το µυαλό σας όταν µελετάτε τον Φα. Έτσι όµως στην πραγµατικότητα 

µελετάτε µάταια. Εάν δεν µπορείτε να µελετήσετε τον Φα µε σύνεση και καθαρό µυαλό, [τότε] 

µελετάτε µάταια και σπαταλάτε το χρόνο σας. Συνεπώς πρέπει να το αναγνωρίσετε αυτό. Ξέρω ότι 

είστε πολυάσχολοι και εργάζεστε σκληρά, και ότι µερικοί µαθητές κοιµούνται πολύ λίγο κάθε νύχτα. 

Κάνετε τόσα πολλά πράγµατα, και πρέπει να µελετάτε τον Φα και, φυσικά, να κάνετε και άλλα 

πράγµατα. Τόσο που µερικές φορές δεν µπορώ να σας πω ότι πρέπει να κάνετε αυτό ή πρέπει να 

κάνετε το άλλο. Όσον αφορά συγκεκριµένα πράγµατα, εξαρτάται εντελώς από εσάς να τα επιλύσετε – 

εσείς πρέπει από µόνοι σας να υπολογίσετε πώς θα τα χειριστείτε και θα τα διευθετήσετε καλύτερα. 

 

Επίσης, έχω δει ότι ορισµένα προβλήµατα που ήταν πιο εµφανή αρκετά χρόνια πριν, πρόσφατα έχουν 

γίνει και πάλι αισθητά. Ποια προβλήµατα; Πολλοί από τους µαθητές έξω από την χώρα της Κίνας 

έχουν πολλές δεξιότητες και υψηλή µόρφωση, και κατέχουν ακαδηµαϊκά πτυχία µεταξύ των 

καθηµερινών ανθρώπων. Με άλλα λόγια, η σκέψη σας είναι καθαρή και είστε πολύ ικανοί. Και αυτός 

είναι ο λόγος που έχετε κάνει πράγµατι πολλά πράγµατα πολύ καλά. Αυτό ήταν ιδιαίτερα έτσι όταν 

ήσασταν υπέρ-δυναµικοί για να κάνετε τα πράγµατα καλά. Αλλά, ακριβώς επειδή είστε ικανοί, 

εµφανίζονται προβλήµατα όταν ο κάθε ένας από εσάς έχει µια καλή ιδέα. Εσείς έχετε µια καλή ιδέα, 

αυτός έχει επίσης µια καλή ιδέα, και ο καθένας πιστεύει ότι η ιδέα του είναι καλή… έτσι συνήθως 

συµβαίνουν οι διαφωνίες. Και όταν διαφωνείτε, επειδή έχετε παραµελήσει την καθηµερινή σας µελέτη 

του Φα ή έχετε χαλαρώσει στην καλλιέργειά σας, πέφτετε στους τρόπους διαφωνίας των 

συνηθισµένων ανθρώπων. 

 

Ένας µαθητής του Ντάφα πρέπει, σε οτιδήποτε κάνει, να βάζει πρώτα τον Φα – όποτε αξιολογείτε 

κάτι, πρέπει να λαµβάνετε υπόψη σας πρώτα τον Φα. Θυµάστε πιθανώς κάτι που σας λέω συχνά: ένας 

µαθητής του Ντάφα πρέπει πάντα να υπολογίζει πρώτα τους άλλους σε οτιδήποτε κι αν κάνει. Όποτε 

συµβαίνει κάτι ή όποτε προκύπτει µια κατάσταση, ακόµα κι αν είναι ένα δευτερεύον πράγµα, η πρώτη 

µου σκέψη είναι οι άλλοι, γιατί αυτό ήδη έχει γίνει φυσιολογικό για µένα – απλά σκέφτοµαι πρώτα 

τους άλλους. Εάν όλοι σας µπορέσετε να το κάνετε αυτό, δεν θα υπάρξουν οποιεσδήποτε από αυτές 

τις επίµονες διαφωνίες στην επικύρωσή σας του Φα· εάν πραγµατικά έχετε µια τέτοια στέρεα βάση 

και είστε σε θέση να ηρεµείτε τον εαυτό σας, να λαβαίνετε υπόψη τους άλλους, και να εξετάζετε τον 

εαυτό σας όταν συµβαίνει οτιδήποτε, [τότε] νοµίζω ότι θα είστε σε θέση να χειριστείτε πολλά 

πράγµατα καλά. Μερικές φορές πραγµατικά µαλώνετε όπως οι καθηµερινοί άνθρωποι, και ένας πολύ 

µικρός αριθµός από εσάς φτάνουν (ακόµα) να συγχύζονται τόσο πολύ όταν διαφωνούν που γίνονται 

κατακόκκινοι από τα συναισθήµατα, και ούτε υπολογίζουν καθόλου τους γύρω τους και την επίδραση 

που έχουν στην κοινωνία, συµπεριφερόµενοι εντελώς σαν καθηµερινοί άνθρωποι. Αλλά εσείς είστε 

καλλιεργητής, ένας µαθητής του Ντάφα – όχι απλά ένας συνηθισµένος καλλιεργητής. Όλοι ξέρετε ότι 

ανεξάρτητα από το πόσο άγριο γίνεται το κακό, δεν θα διαρκέσει. Όσο πιο κοντά φτάνει στο τέλος, 

τόσο περισσότερο κακόβουλα ενεργεί όταν επηρεάζεται από τη δύναµη της Επανόρθωσης του Φα, και 

αυτό µας λέει ότι αυτή πρέπει να είναι η τελική άγρια πράξη του. Όταν όλο αυτό πραγµατικά 

τελειώσει µια µέρα, το πρώτο πράγµα που θα γίνει θα είναι η Ολοκλήρωση των µαθητών του Ντάφα 

της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα και η επιστροφή στις θέσεις τους. Εκείνη την ώρα, όταν 

κοιτάξετε πίσω στο µονοπάτι που ταξιδέψατε, όλα θα σας είναι ξεκάθαρα. Φυσικά, ένας Φο, ένας Τάο, 

ή ένας Θεός που έχει ολοκληρωθεί πλήρως στη θέση του δεν θα σκεφτεί για πράγµατα όπως το εάν τα 

πήγε καλά ή όχι – θα είναι ακριβώς σαν να έχει τελειώσει ένα όνειρο, και ούτε καν θα σκεφτεί για 

αυτό. Ωστόσο, η απόδοσή σας κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας σάς σφυρηλατεί και 

εδραιώνει καθετί δικό σας. Όποιος χάσει αυτήν την ευκαιρία, ή δεν κάνει ένα συγκεκριµένο πράγµα 

καλά, θα δει [τότε] εκείνη την ώρα την αιτία του λάθους του. 

 

Σε αυτήν την Επανόρθωση του Φα, έχει δηµιουργηθεί η καλύτερη ευκαιρία για τα αισθανόµενα όντα 

του κολοσσιαίου στερεώµατος· όλα τα αισθανόµενα όντα έχουν την καλύτερη ευκαιρία να θέσουν τα 

θεµέλια για το µέλλον τους. Το ίδιο ισχύει για τους µαθητές του Ντάφα. Οι καρποί της καλλιέργειάς 

σας, η θέση σας, η πανίσχυρη αρετή σας, και καθετί του µέλλοντός σας επίσης εδραιώνεται σε αυτήν 

την ευκαιρία της Επανόρθωσης του Φα. Εποµένως, εάν δεν τα κάνετε όλα καλά, στην πραγµατικότητα 

προδίδετε τον ίδιο σας τον εαυτό! Έτσι όταν µαλώνετε µε τις συνηθισµένες ανθρώπινες 

προσκολλήσεις, σκέφτοµαι: «Εάν έβλεπαν την αληθινή κατάσταση, δεν θα µάλωναν ακόµα κι αν τους 
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το ζητούσαν.». Αλλά είναι ακριβώς επειδή δεν µπορείτε να δείτε την αληθινή κατάσταση και έχετε τις 

συνηθισµένες ανθρώπινες προσκολλήσεις, που µπορείτε να καλλιεργηθείτε εδώ. Όταν έχετε τις 

συνηθισµένες ανθρώπινες προσκολλήσεις µπορείτε να επικυρώσετε τον Φα, όταν δεν έχετε αυτές τις 

προσκολλήσεις δεν θα είστε σε θέση να επικυρώσετε τον Φα, και δεν θα είστε σε θέση να µείνετε εδώ 

άλλο· µε άλλα λόγια, δεν θα είστε σε θέση να καλλιεργηθείτε άλλο. Όµως, χρειάζεται να σας ζητήσω 

να σκεφτείτε σοβαρά για το πώς µπορείτε να κάνετε το µέγιστο υπό αυτές τις υπάρχουσες συνθήκες 

και να τα πάτε ακόµα καλύτερα. 

 

Ανεξάρτητα από το πόσο πολυάσχολοι είστε, πρέπει να βλέπετε τον εαυτό σας ως µαθητή του Ντάφα· 

ανεξάρτητα από το πόσο πολυάσχολοι είστε, πρέπει να υπολογίζετε το πώς µπορεί να επιδράσετε σε 

αυτούς γύρω σας. Από την 25η Απριλίου του 1999 και µετά από την 20η Ιουλίου, το κακό έχει 

χρησιµοποιήσει κακόβουλα συκοφαντικά µέσα και µας έχει βάλει στην άµυνα, δηλητηριάζοντας τα 

µυαλά πολυάριθµων όντων. Στις προσπάθειές σας να σώσετε αισθανόµενα όντα έχετε εργαστεί πάρα 

πολύ σκληρά για να δώσετε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έχουν µια νέα κατανόηση για εµάς. 

Έτσι όταν δεν τα πάτε καλά, είναι πολύ πιθανό να υπονοµεύετε ασυναίσθητα τις προσπάθειες που 

έχετε κάνει και µερικά από τα πράγµατα που σχεδιάζετε να κάνετε. Είστε καλλιεργητές, των οποίων η 

συµπεριφορά είναι, [και πρέπει να είναι], αγνή και ορθή. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που 

πιστεύουν ότι είστε µεγαλειώδεις έχοντας δει µόνο το πώς συµπεριφέρεστε. Εάν δεν δίνουµε προσοχή 

στη συµπεριφορά µας στην καθηµερινή µας ζωή, οι καθηµερινοί άνθρωποι θα δουν τις πράξεις µας 

και, επειδή δεν µπορούν να σας γνωρίζουν σε ένα βαθύ επίπεδο όπως µε τη µελέτη του Φα, θα δουν 

απλά το πώς ενεργείτε. Και είναι δυνατό µια πρόταση ή µια πράξη δική σας να τους καταστήσει 

ανίκανους να σωθούν ή να δηµιουργήσει µια κακή εντύπωση για το Ντάφα. Πρέπει να τα 

σκεφτόµαστε αυτά τα πράγµατα. 

 

Όντας ο ∆άσκαλός σας, µπορώ φυσικά να δω τις ανεπάρκειές σας, και µπορώ φυσικά να δω τα 

προβλήµατά σας. Σε κάθε µία λέξη σας και σε κάθε µία πράξη σας, παραδείγµατος χάριν, ξέρω τι 

περιλαµβάνεται. Κατά βάση ο ∆άσκαλός σας δεν σας διδάσκει τον Φα σε µεµονωµένη βάση. Κι αυτό 

γιατί εάν επρόκειτο να επισηµάνω το πρόβληµα του καθένα στον καθένα ξεχωριστά, το µυαλό του θα 

χτυπιόταν πάρα πολύ δυνατά, και αυτό ίσως να είχε επιπτώσεις σε αυτόν. Γι’ αυτόν τον λόγο σπάνια 

µιλώ σε κάποιον ξεχωριστά µε αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, όταν ανακινώ αυτά τα προβλήµατα σε µια 

µεγάλη συνάντηση, µην νοµίζετε ότι δεν αναφέροµαι σε εσάς. 

 

Υπάρχουν πολλοί Βασιλείς στους ουρανούς. Όπως ξέρετε, ο Σακιαµούνι είπε ότι ο αριθµός των 

Ταθαγκάτα είναι όσο ο αριθµός των κόκκων της άµµου στον Γάγγη ποταµό. Σκεφτείτε πόσους 

κόκκους άµµου έχει ο Γάγγης ποταµός της Ινδίας! Και είναι πολύ περισσότεροι από αυτό – αυτό που 

είπε ο Σακιαµούνι ήταν υπό µια µεταφορική έννοια. Κάθε Ταθαγκάτα είναι ένας Βασιλιάς του Φα. 

Και η Σχολή του Φο δεν είναι η µοναδική – η Σχολή του Φο είναι µόνο ένας διαδεδοµένος τύπος που 

έχει έναν τεράστιο αριθµό Θεών. Πόσοι Θεοί υπάρχουν; Πόσοι τέτοιοι Βασιλείς υπάρχουν; Εάν κάθε 

Βασιλιάς χειριζόταν τα πράγµατα µε τον τρόπο που το κάνετε εσείς όταν συµβαίνει κάτι, [τότε] αυτό 

θα ήταν µεγάλο πρόβληµα. Εκείνοι δεν έχουν αυτά τα είδη διαφωνιών, οι οποίες δεν θεωρούνται 

σύµφωνες µε τα επίπεδά τους. Φυσικά, [εκείνοι] µπορούν να δουν την αλήθεια και µπορούν να δουν 

τον καλύτερο τρόπο, αλλά συχνά και αυτοί, επίσης, έχουν ορισµένες διαφορές σε µερικές από τις 

απόψεις τους. Αλλά δεν θα µάλωναν ποτέ. Είναι σε µια κατάσταση απέραντης ανεκτικότητας, ελέους 

προς όλα τα όντα, και είναι σε θέση να κατανοούν τα πάντα µε καλοσύνη. Για να το θέσουµε µε 

ανθρώπινους όρους, είναι πάντα ικανοί να κατανοούν τους άλλους. Έτσι µερικές φορές δεν πρέπει "να 

σκάβουµε στη µύτη του κέρατου" µε ισχυρές καθηµερινών ανθρώπων προσκολλήσεις, να είµαστε 

ανίκανοι να βγούµε από εκεί για πολύ καιρό, και να γινόµαστε όλο και πιο προσκολληµένοι όσο 

περισσότερο το σκεφτόµαστε – όσο περισσότερο σκέφτεστε για αυτό τόσο περισσότερο το µυαλό σας 

«κοχλάζει», και όσο περισσότερο σκέφτεστε για αυτό τόσο περισσότερο οι δαίµονες σάς 

εκµεταλλεύονται. Όταν δεν είστε ψύχραιµοι, θα σας πω, είναι τότε που οι δαίµονες σάς 

χρησιµοποιούν. ∆εν µε ενδιαφέρει πόσο καιρό καλλιεργείστε, και δεν έχει σηµασία ποια φήµη έχετε 

µεταξύ των µαθητών του Ντάφα, µπορώ να εγγυηθώ ότι αυτό είναι που συµβαίνει όταν δεν δίνετε 

προσοχή σε αυτά τα πράγµατα. Επιτρέψτε µου να σας πω ότι, ανεξάρτητα από το πόσο καλά έχετε 

καλλιεργηθεί, όσο ακόµα έχετε προσκολλήσεις καθηµερινών ανθρώπων, αυτές είναι που οι δαίµονες 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν, και όταν δεν δίνετε προσοχή µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε κάθε 
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στιγµή. Έτσι ως µαθητής του Ντάφα, πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας να περιορίσετε αυτές τις 

προσκολλήσεις των καθηµερινών ανθρώπων, να βάλετε τα δυνατά σας για να τις αποτρέψετε από το 

να έχουν επίδραση, να βάλετε τα δυνατά σας να βαδίσετε ένα ενάρετο µονοπάτι, και να βάλετε τα 

δυνατά σας, σε όλα τα περιβάλλοντα και µε όλα αυτά που συµβαίνουν, να συµπεριφέρεστε κατά 

τρόπο ανοικτό και αξιοπρεπή, να είστε ανεκτικοί και ανοιχτόµυαλοι, να είστε σε θέση να κατανοείτε 

τους άλλους, και να είστε σε θέση να λαµβάνετε υπόψη σας όλες τις απόψεις. Τότε, νοµίζω ότι θα 

είστε σε θέση να κάνετε πολλά πράγµατα καλά. Ενεργώντας µε αυτόν τον τρόπο δεν είναι 

συµβιβασµός! Καθένας µπορεί να υποστηρίξει τις απόψεις του και µπορείτε να τις αξιολογήσετε κατά 

τρόπο ευγενικό. 

 

Έτσι έχοντας πει όλα αυτά που είπα, στην πραγµατικότητα όλα [αυτά] συνοψίζονται στα ζητήµατα 

καλλιέργειας. Στην Επανόρθωση του Φα ακόµα χρειάζεται να διαβάζετε και να µελετάτε τον Φα 

περισσότερο. Πραγµατικά, αυτό δεν είναι για να σας επικρίνω. Επειδή είµαι ο ∆άσκαλός σας µπορώ, 

φυσικά, να δω τις ανεπάρκειές σας. Εσείς µε αποκαλείτε ∆άσκαλο, έτσι εγώ πρέπει να σας πω ποιες 

είναι οι ανεπάρκειές σας, και έπειτα εσείς πρέπει τις αναγνωρίσετε. Φυσικά, συχνά επίσης σας 

εγκωµιάζω, όπως: «οι µαθητές του Ντάφα είναι αξιοθαύµαστοι, εκπληκτικοί,» και «τα έχετε πάει πολύ 

καλά.». Αλλά πάρα πολλά από αυτά τα λόγια δεν σας κάνουν πολύ καλό. Πολλές φορές όταν ο 

∆άσκαλος βλέπει ότι τα πάτε πολύ καλά, κρατώ την ευτυχία µου για εσάς µέσα µου. 

 

Κάθε µαθητής του Ντάφα κάνει πράγµατα πολύ δραστήρια για να επικυρώσει τον Φα και να σώσει 

αισθανόµενα όντα, και ο ∆άσκαλος το βλέπει αυτό. Αυτό είναι κάτι που οι σηµερινοί καθηµερινοί 

άνθρωποι δεν θα µπορούσαν να κάνουν. Οι µαθητές έξω από τη χώρα της Κίνας είναι αφιερωµένοι 

ολοκληρωτικά σε αυτό, και καθένας κάνει ότι είναι να κάνει σε αυτήν την περίοδο της Επανόρθωσης 

του Φα. Εν τω µεταξύ, οι µαθητές στην Κίνα έχουν τους δικούς τους τρόπους που κάνουν πράγµατα, 

ενώ εσείς, οι µαθητές έξω από τη χώρα της Κίνας, έχετε τους δικούς σας τρόπους που κάνετε 

πράγµατα. Όλοι σας είστε αξιοθαύµαστοι. ∆εν είναι ότι όλοι πρέπει να κάνετε τα ίδια πράγµατα· ο 

κάθε ένας κάνει στο περιβάλλον του ότι ένας µαθητής του Ντάφα είναι να κάνει αυτή τη στιγµή. Το 

κάνετε από την καρδιά σας, και κάθε µαθητής προστατεύει τον Φα και σώζει αισθανόµενα όντα, 

πραγµατικά ακριβώς όπως ένα σωµατίδιο του Ντάφα. Από αυτή τη σκοπιά, οι άνθρωποι του κόσµου 

δεν µπορούν να συγκρίνουν. 

 

Ξέρετε, πουθενά αλλού δεν υπάρχει κάτι σαν κι αυτό που η κακόβουλη συµµορία στην Κίνα έχει στη 

διάθεσή της για να επιτεθεί στους ανθρώπους. Θα µπορούσατε να πείτε ότι έχουν συλλέξει όλα τα 

µέσα από όλες τις εποχές και όλα τα εδάφη. Και συν τοις άλλοις, η σκέψη των σηµερινών Κινέζων, 

αφού πέρασαν από διάφορους πολιτικούς αγώνες, έχει στρεβλωθεί σε κάτι όλο και περισσότερο 

πανούργο και πονηρό, και έτσι τα κακά πράγµατα που κάνουν είναι τροµερά άσχηµα. Αλλά, παρά 

αυτό, πολλοί άνθρωποι χρησιµοποιούνται και εξαναγκάζονται να κάνουν κακά πράγµατα, συνεπώς 

δεν προσπαθούν αληθινά να βλάψουν τον Φα από την καρδιά τους. Πράγµατι το βλέπουµε αυτό. 

Ανεξάρτητα από τις όποιες µεθόδους χρησιµοποιεί το κακό ή το πόσα χρήµατα ξοδεύουν, δεν 

µπορούν να πετύχουν αυτό που θέλουν να πετύχουν, [δηλαδή] την καταστροφή του Ντάφα. Εµείς 

κάνουµε αυτά τα πράγµατα µε τις καρδιές µας, ενώ αυτοί κάνουν τα πράγµατα µε το χρήµα – αυτά 

ποτέ δεν µπόρεσαν να συγκριθούν. Έχουν µια τέτοια δυνατή µηχανή κρατικής προπαγάνδας, έχουν 

προξενεία σε όλο τον κόσµο, και έχουν έναν τέτοιο τεράστιο στρατό. Αυτό που αντιµετωπίζουµε είναι 

µια αχρεία πολιτική συµµορία καθαρµάτων όπως αυτήν, που θέλει να µας καταστείλει. Σε πολύ 

σύντοµο χρονικό διάστηµα ήµασταν σε θέση να βοηθήσουµε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσµο να 

αναγνωρίσουν αληθινά αυτήν την κακόβουλη δίωξη – αυτό δεν είναι αξιοθαύµαστο; ∆εν είναι κάτι 

που επιτεύχθηκε µόνο από τους µαθητές του Ντάφα που κάνουν πράγµατα από την καρδιά τους; ∆εν 

είναι κάτι που επιτεύχθηκε µόνο από τους µαθητές του Ντάφα που παίρνουν την πρωτοβουλία να 

κάνουν πράγµατα; Φυσικά, το κακό δεν θα έχει ποτέ οποιαδήποτε πιθανότητα επιτυχίας στις 

προσπάθειές του να βλάψει τον Φα του Κόσµου. 

 

Φυσικά, πολλά πράγµατα δεν είναι τόσο απλά όσο οι καθηµερινοί άνθρωποι νοµίζουν ότι είναι. Το να 

κάνει κάποιος οτιδήποτε θέλει δεν επιτρέπεται, και αυτό ισχύει και για το κακό. Έχω πει ότι οι παλαιές 

δυνάµεις έχουν κάνει πολύ λεπτοµερείς, ενδελεχείς, και συστηµατικές διευθετήσεις στην ιστορία για 

ολόκληρη την περίοδο της Επανόρθωσης του Φα και για όλα αυτά που εκδηλώνονται κατά τη 
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διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα. Αν και αυτό είναι τόσο χαοτικό –χαοτικό σε αυτόν τον βαθµό– 

και τόσο κακό –κακό σε αυτόν τον βαθµό– ακόµη, σε ολόκληρο τον κόσµο, περιλαµβάνοντας και την 

Κίνα, περιλαµβάνοντάς την ολόκληρη, υπάρχουν ακόµα πάρα πολλά πολύ κακά όντα στη 

συνηθισµένη ανθρώπινη κοινωνία και σε κάθε διάσταση, που δεν έχουν συµµετάσχει σε αυτό. Όλοι 

συγκρατούνται. Με άλλα λόγια, δεν έχουν καµία ανάµειξη σε αυτό, και δεν τους επιτρέπεται να 

συµµετέχουν, ανεξάρτητα από το εάν είναι καλοί ή κακοί – υπάρχουν άτοµα και από τις δύο οµάδες. 

Τα πράγµατα µοιάζουν σαν να µην έχουν καµία σειρά, αλλά στην πραγµατικότητα είναι πολύ 

τακτοποιηµένα. Τα κακά όντα που έχουν συµµετάσχει σε αυτό φαίνονται να λειτουργούν κακόβουλα, 

αλλά οι παλαιές δυνάµεις απλά και µόνο τούς χρησιµοποιούν, και ο σκοπός της χρησιµοποίησής τους, 

είναι για να µας επιτρέψουν να καθαρίσουµε αυτά τα σκουπίδια, [που υπάρχουν] στον Κόσµο, κατά τη 

διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα. Τα κακά όντα δεν µπορούν να δουν την αληθινή κατάσταση και 

ενεργούν ανεξέλεγκτα. Όταν η αληθινή κατάσταση αποκαλυφθεί, όλα τα όντα, περιλαµβάνοντας και 

τους καθηµερινούς ανθρώπους, θα αναφωνήσουν µε έκπληξη: «Ω! Ώστε έτσι ήταν!» 

 

Φυσικά, τα πράγµατα σε αυτό το περιβάλλον είναι διαφορετικά από την κατάσταση σε ένα 

περιβάλλον όπως της Κίνας. Το να µιλάµε για πράγµατα σχετικά µε την Επανόρθωση του Φα ή τη 

διάσωση αισθανόµενων όντων κάτω από εκείνο το είδος κακόβουλης πίεσης και σε εκείνο το είδος 

κατάστασης, όπου οι διαστάσεις είναι γεµάτες µε κακό, είναι διαφορετικό από το να συζητάµε για 

αυτά, εδώ. Αλλά ακόµα κι έτσι, αυτό είναι στην πραγµατικότητα επειδή οι παλαιές δυνάµεις 

επιµένουν να δοκιµάζουν το σίνσινγκ των µαθητών του Ντάφα, και το έχουν κάνει αυτό. Έτσι είναι τα 

πράγµατα, αναµφίβολα. Εάν δεν ήταν [έτσι], αυτό σίγουρα δεν θα είχε συµβεί. Ο καλύτερος τρόπος να 

αντιµετωπίσουµε αυτήν την κατάσταση, είναι για τους µαθητές του Ντάφα να βαδίσουν τα µονοπάτια 

τους ενάρετα, να βάλουν τα δυνατά τους ώστε να µην αφήσουν το κακό ή τις παλαιές δυνάµεις να 

εκµεταλλευθούν τα κενά τους, και να σταθεροποιήσουν τις ορθές σκέψεις τους. Οι παλαιές δυνάµεις 

δεν τολµούν να αντιταχθούν όταν εµείς ξεκαθαρίζουµε την αλήθεια ή σώζουµε αισθανόµενα όντα. Το 

κλειδί είναι να µην τους αφήσετε να εκµεταλλευτούν τα κενά στη νοητική σας κατάσταση όταν κάνετε 

πράγµατα. 

 

Επιτρέψτε µου να χρησιµοποιήσω αυτήν την ευκαιρία να αναφερθώ σε ένα δευτερεύον πράγµα. Όπως 

ξέρετε, το ανθρώπινο δυναµικό µας αριθµητικά είναι πολύ περιορισµένο τώρα, έτσι στις προσπάθειές 

σας να επικυρώσετε τον Φα, µην παραµελείτε πράγµατα όταν στρέφετε την προσοχή σας σε κάτι 

άλλο. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να στρέφουµε όλες τις προσπάθειές µας σε ένα πράγµα. Πρέπει να 

βάζουµε τα δυνατά µας να καλύπτουµε τα πράγµατα συνολικά και να κάνουµε καλή δουλειά σε όλα 

τα πράγµατα που εργαζόµαστε τώρα. 

 

 ∆εν θα πω πολλά περισσότερα. Ξέρω ότι όλοι έχετε εργαστεί σκληρά. Σήµερα δεν σας έχω 

εγκωµιάσει πάρα πολύ, αλλά ξέρω ότι ο καθένας σας στην πραγµατικότητα έχει εντελώς αφιερωθεί 

στον στόχο της επικύρωσης του Φα. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά πράγµατα που πρέπει να γίνουν, και 

είστε ανήσυχοι και θέλετε να τα κάνετε καλά. Ο ∆άσκαλος το βλέπει όλο αυτό. ∆εν είµαι µόνο εγώ 

που το βλέπω. Θα σας πω, όλα τα όντα στον Κόσµο παρακολουθούν στενά. Η επιφάνεια της ύλης 

αποτελείται από ακολουθίες µορίων, και η Επανόρθωση του Φα ως σύνολο έχει ήδη φθάσει στο άκρο 

αυτής της επιφάνειας. Αλλά ακόµα κι αν τα πράγµατα σε αυτήν την επιφάνεια φαίνονται πολύ 

χονδροειδή στο ανθρώπινο µάτι, στην πραγµατικότητα, γιγαντιαία, µικροκοσµικά συστήµατα έχουν 

διαρρεύσει µέσα σε αυτήν, και αυτή, επίσης, είναι πολύ σύνθετη. Στην Επανόρθωση του Φα, δια-

περάσµατα προς την επιφάνεια πραγµατοποιούνται ήδη. Με άλλα λόγια, κοντεύει να πλησιάσει αυτό 

που τα ανθρώπινα όντα µπορούν να δουν. Στον µικρόκοσµο, όµως, αυτό (επίσης) αντιστοιχεί σε 

γιγαντιαίες διαστάσεις, και υπάρχουν ακόµα ογκώδεις οµάδες όντων εκεί. Έτσι υπάρχει ακόµα ένας 

αρκετά ογκώδης αριθµός όντων τα οποία χρειάζεται να σωθούν από την Επανόρθωση του Φα, και η 

κατάσταση είναι σύνθετη. Όλα τα αισθανόµενα όντα προσέχουν από κοντά όλα αυτά που κάνουµε. 

Υπάρχουν µάτια παντού σε αυτόν τον Κόσµο, και αµφότερα τα όντα, και αυτά που έχουν 

επανορθωθεί και αυτά που δεν έχουν, κοιτάζουν. Τα όντα στον νέο Κόσµο ανυποµονούν για την 

τελική έκβαση, ενώ τα όντα στον παλαιό Κόσµο λαχταρούν να σωθούν. Αυτά που έχουν πάρει µέρος 

στη δίωξη της Επανόρθωσης του Φα είναι µόνο αυτή η µία οµάδα, οι παλαιές δυνάµεις, και αποτελούν 

το είκοσι τοις εκατό των όντων στα διαφορετικά επίπεδα. Όλοι οι άλλοι, µεγαλύτεροι αριθµοί όντων 

δεν συµµετέχουν, και αυτά που δεν συµµετέχουν παρατηρούν και προσέχουν όλο αυτό. Όλοι ξέρουν 
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ένα πράγµα, και ακόµη και οι παλαιές δυνάµεις το ξέρουν: εάν αυτό το εγχείρηµα δεν πετύχει, όλα θα 

πάψουν να υπάρχουν. 

 

Οι σηµερινοί επιστήµονες, επίσης, έχουν ανακαλύψει την κατάσταση κατά την οποία µεγάλες αλλαγές 

πραγµατοποιούνται στο σύµπαν. Έχουν ανακαλύψει ότι το πεδίο του σύµπαντος που µπορούν αυτή τη 

στιγµή να δουν επεκτείνεται όλο και πιο γρήγορα, και η ταχύτητα επέκτασης συνεχίζει να αυξάνεται. 

∆εν θέλησα να µιλήσω για αυτό παλιότερα – εγώ µόνο διδάσκω τις αρχές του Φα. Ας το σκεφτούµε: 

Τι σηµαίνει αυτή η επέκταση; Κάτι επεκτείνεται, µόνο προτού εκραγεί· επεκτείνεται και επεκτείνεται, 

και όταν φθάνει σε ένα ορισµένο σηµείο ξαφνικά εκρήγνυται. Έτσι, όλα είναι στο τελικό τους στάδιο. 

Πολλά όντα το παρατηρούν όλο αυτό µε ανησυχία. Όσον αφορά τις παλαιές δυνάµεις, και αυτοί, µε 

τις απαιτήσεις τους κατά νου, είναι επίσης ανήσυχοι. Φυσικά, τα όντα στον νέο Κόσµο είναι επίσης 

ανυπόµονα για την έκβαση όλου αυτού. Η απέραντη δύναµη ολόκληρης της Επανόρθωσης του Φα 

επιτελεί το τελικό έργο της µε µια ακόµα πιο ισχυρή ταχύτητα, η οποία ξεπερνά όλους τους χρόνους. 

Τώρα είναι µόνο λίγο µακριά από το να προλάβει την ταχύτητα επέκτασης της επιφάνειας. Φυσικά, η 

ταχύτητα επέκτασης φαίνεται να είναι αργή από την άποψη του ανθρώπινου χρόνου, αλλά στην 

πραγµατικότητα είναι πολύ γρήγορη. Και εγώ [όµως], κάνω τα πράγµατα πολύ γρήγορα. Σας έχω πει 

παλιότερα ότι όσο πολύ κι αν γίνεται εκεί πέρα, τόσο πολύ µπορεί να διαπεραστεί [και] στα 

χαµηλότερα επίπεδα. Αν και το σύµπαν επεκτείνεται, κάνω τα πράγµατα µε µια εξαιρετικά γρήγορη 

ταχύτητα, και µπορώ σίγουρα να το προφθάσω. Εάν δεν το προφθάσω, µπορώ να σας πω, η τελική 

αποσύνθεση θα κάνει τα πάντα στην επιφανειακή διάσταση να πάψουν να υπάρχουν. Εάν πράγµατι το 

προφθάσω, επιλύεται. Όχι µόνο θα το προφθάσω, αλλά θα το ξεπεράσω κιόλας, και τότε θα είναι που 

ο Φα θα επανορθώσει τον ανθρώπινο κόσµο. Τώρα είµαι µόνο ακριβώς λίγο µακριά από το να 

προφθάσω την ταχύτητα επέκτασης. Αµέτρητα αισθανόµενα όντα, αµέτρητα όντα, όλα κοιτάζουν. 

Και, στην πραγµατικότητα, υπάρχουν µάτια σε κάθε µικροσκοπικό µόριο του αέρα. Ποιοι είναι οι 

ουρανοί; Σας έχω πει ότι είναι διαφορετικοί από τους ουρανούς που φαντάζονται τα ανθρώπινα όντα. 

Όταν κοιτάτε τη Γη από το φεγγάρι, τον Κρόνο, ή την Αφροδίτη, κι αυτή δεν είναι επίσης στους 

ουρανούς; Υπό την ίδια έννοια είναι στους ουρανούς. Οι ουρανοί είναι στον µικρόκοσµο και στον 

µακρόκοσµο, και ο όρος δεν αναφέρεται στις παράλληλες διαστάσεις που αποτελούνται από 

σωµατίδια του ιδίου επιπέδου – στα µάτια των Θεών, αυτή είναι απλώς η έννοια της απόστασης. Στον 

µακρόκοσµο και στον µικρόκοσµο, όλα τα όντα παρακολουθούν στενά όλα αυτά τα πράγµατα στη Γη. 

Γνωρίζουν κάθε µία πράξη των µαθητών του Ντάφα και κάθε µία σκέψη. Όλα αυτά που κάνουν οι 

µαθητές του Ντάφα εκθέτονται ολοκάθαρα µπροστά στα µάτια των υψηλότερων όντων. Έτσι 

βεβαιωθείτε ότι τα πάτε καλά και κερδίστε τον θαυµασµό τους. 

 

Αυτό είναι εκπληκτικό – αληθινά εκπληκτικό. Χωρίς την Επανόρθωση του Φα, το µεγαλείο των 

µαθητών του Ντάφα της περιόδου [της] Επανόρθωσης του Φα δεν θα παρουσιαζόταν µε τόση 

σαφήνεια. Μαθητές του Ντάφα: Τα πράγµατα µε τα οποία είστε αντιµέτωποι είναι µεγαλειώδη, οι 

ευθύνες σας είναι πολύ µεγάλες, και έπειτα υπάρχει και η προέλευσή σας, φυσικά – αφού πάρω όλα 

αυτά τα πράγµατα υπόψη, σας λέω ότι είστε µεγαλειώδεις. Πρέπει να είστε αντάξιοι του τίτλου 

«µαθητής του Ντάφα την περίοδο της Επανόρθωσης του Φα»! Αυτό είναι κάτι που ο Κόσµος δεν θα 

έχει ξανά. Αυτό συµβαίνει µόνο µία φορά από την αρχή του χρόνου – συµβαίνει µόνο µία φορά από 

την αρχή του χρόνου στον Κόσµο. Όλα φαίνονται να πραγµατοποιούνται µεταξύ των καθηµερινών 

ανθρώπων και να µην είναι πολύ διαφορετικά από τα πράγµατα των καθηµερινών ανθρώπων. Εάν 

υπήρχε διαφορά, τότε, οι άνθρωποι θα πίστευαν οτιδήποτε λέτε, Επανόρθωση του Φα δεν θα 

συνέβαινε, και καλλιέργεια δεν θα υπήρχε. Οι άνθρωποι διαπράττουν αµαρτίες ενώ είναι µέσα στην 

ψευδαίσθηση, έτσι αυτή τη στιγµή δεν έχουν καµία άλλη επιλογή από το να πληρώσουν για αυτές ενώ 

είναι µέσα στην αυταπάτη. Αν και ακόµα υπάρχει ένα δύσκολο κοµµάτι του ταξιδιού µπροστά µας, 

δεν θα κρατήσει πολύ. Ελπίζω ότι ο καθένας θα τα πάει ακόµα καλύτερα από αυτό το σηµείο και εξής. 

 

∆εν θα πω τίποτα περισσότερο. Μπορείτε να συνεχίσετε µε το συνέδριό σας. Σήµερα είµαι εδώ µόνο 

για να σας συναντήσω, επειδή υπάρχουν άνθρωποι από την Ευρώπη, την Αυστραλία, και την Ασία, 

και [επειδή] επίσης, θέλατε να µε δείτε. Εάν υπάρξουν πράγµατα που πρέπει να σας πω, σίγουρα θα 

συναντηθούµε και θα σας πω τι να κάνετε. Σήµερα ήθελα κυρίως να σας δω. Σας ευχαριστώ όλους. 
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Παρατήρηση: 

Οι υποσηµειώσεις στο κάτω µέρος της σελίδας σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν µέρος της 

διδασκαλίας του «Νόµου του Φο» αλλά παρέχονται από τους µεταφραστές προς διευκόλυνση του 

αναγνώστη. 


