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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  

∆ιδασκαλία του Φα στο συνέδριο του Φα στη Φιλαδέλφεια, Η.Π.Α. 

(30 Νοεµβρίου 2002) 

Λι Χονγκτζί. 

 
Γεια σας! 

 

«Καθώς ηχεί στην κάθε ακτή χωρίς διακοπή η φλυαρία των πιθήκων, η ελαφριά βάρκα µου 

αναπηδά ήρεµα πάνω στο νερό αφήνοντας πίσω χιλιάδες απόκρηµνα  βράχια.»
1
 (∆υνατό 

χειροκρότηµα) Το κακό έχει εξαντλήσει τα τεχνάσµατά του, και οι µαθητές
2
 του Ντάφα έχουν 

ωριµάσει µέσα από τη «σκληραγώγηση»
3
. ∆εν µας φοβίζουν οποιαδήποτε άλλα τεχνάσµατα που 

µπορεί να χρησιµοποιήσει. Η δίωξη του Ντάφα και των αποστόλων του Ντάφα έχει διαρκέσει πάνω 

από τρία χρόνια, και σχεδόν αµέσως θα είναι τέσσερα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 

πολλοί µαθητές µας του Ντάφα, ειδικά οι µαθητές του Ντάφα στην Κίνα, έχουν υποβληθεί σε αυτή 

την κακή δίωξη που δεν έχει προηγούµενο. Καταµεσής στον τρόµο, που δηµιουργήθηκε από τα 

ψέµατα και την εξαπάτηση, έχουν αντέξει τη δοκιµασία κάτω από τη δίωξη, η οποία είναι εξ 

ολοκλήρου κακή
4
 σε απόλυτο βαθµό, και τα έχουν καταφέρει αυτά τα τρία χρόνια. Αυτό είναι 

εκπληκτικό! Συνηθισµένοι άνθρωποι δεν θα µπορούσαν να το κάνουν αυτό. 

 

Ξέρετε, στην Κίνα εάν θέλουν να καταστρέψουν το όνοµα κάποιου, ή εάν θέλουν να 

καταστείλουν κάποιον, και αυτό περιλαµβάνει ακόµη και τον πρόεδρο της χώρας, δεν παίρνει 

περισσότερο από τρεις ηµέρες και αυτό το άτοµο είναι καταδικασµένο
5
. Φυσικά, δεν λέω ότι τα 

φυσικά σώµατα των αποστόλων του Ντάφα είναι από διαµάντι ή ατσάλι. Μάλλον, ο λόγος είναι, [ότι] 

οι κακοί άνθρωποι δεν έχουν απολύτως κανέναν τρόπο να καταλάβουν τους καλλιεργητές, και όλα τα 

τεχνάσµατα που έχουν µάθει από την ιστορία και που χρησιµοποιούν για να επιτεθούν στους 

ανθρώπους µπορούν να έχουν αποτέλεσµα µόνο στους συνηθισµένους ανθρώπους. Είναι εντελώς 

άχρηστα στους καλλιεργητές – τους καλλιεργητές που εγκαταλείπουν τις κοσµικές προσκολλήσεις. 

 

Φυσικά, ενώ καλλιεργούνται πολλοί µαθητές έχουν ακόµα τη σκέψη των καθηµερινών 

ανθρώπων στον έναν ή στον άλλον βαθµό, και υπάρχουν και εκείνοι που είναι πάντα νωθροί
6
 σχετικά 

µε τη µελέτη του Φα, καθώς επίσης και πολλοί νέοι µαθητές που µόλις άρχισαν να εξασκούνται. Έτσι 

όταν βρίσκονται ξαφνικά αντιµέτωποι µε αυτόν τον κακόβουλο τρόµο, µε µια επίθεση και µια 

καταστολή που είναι τόσο σαρωτική, είναι πραγµατικά τροµακτικό για τους µαθητές που έχουν 

δυνατές ανθρώπινες σκέψεις. Αυτές οι ανθρώπινες σκέψεις έκαναν αυτούς τους µαθητές να είναι 

σαστισµένοι για µια στιγµή και δεν µπορούσαν να καταλάβουν τι πραγµατικά συνέβαινε. Αλλά, µετά 

από µια χρονική περίοδο, αφότου ξανασκέφτηκαν ήρεµα τα πράγµατα µόνοι τους –«Γιατί µελετώ τον 

Ντάφα;» «Είναι άραγε πραγµατικά το Φάλουν Ντάφα ένα καλό πράγµα;» «Τι είδους άνθρωπος είναι 

αλήθεια ο Λι Χονγκτζί;»– πολλοί άνθρωποι ξανασκέφτηκαν αυτά τα πράγµατα µε έναν ήρεµο τρόπο 

και σε ένα υψηλό επίπεδο
7
, και το αποτέλεσµα αυτής της ήρεµης σκέψης ήταν, καθώς όλοι έγιναν 

ακόµα πιο ξεκάθαροι, [ότι] «αυτό που µελετάµε είναι µια ορθή εξάσκηση, και δεν υπάρχει τίποτα 

λαθεµένο µε το Τζεν, Σαν, Ρεν που καλλιεργούµε.». Και ήσασταν σε θέση να καταλάβετε ολοένα και 

καλύτερα ότι όλες οι µέθοδοι που οι κακοί άνθρωποι έχουν χρησιµοποιήσει σε αυτή τη δίωξη είναι 

ψέµατα και συκοφαντίες, και καταλάβατε ότι έχουν χρησιµοποιήσει όλες τις κακόβουλες µεθόδους 

που υπάρχουν, ότι ούτε ένα µα ούτε ένα πράγµα δεν είναι αληθινό, και ότι όλα είναι εξ ολοκλήρου 

δολοπλοκίες. 

 

                                                 
1
 Οι τελευταίοι δύο στίχοι από ένα διάσηµο ποίηµα του Λι Μπάι τον καιρό της ∆υναστείας Τανγκ. 

2
 µαθητές (disciples): η λέξη εννοεί και απόστολοι [του Ντάφα] – χρησιµοποιείται και αυτή η λέξη ορισµένες φορές. 

3
 «σκληραγώγηση» (tempering): ατσάλωµα, σκλήρυνση. 

4
 κακή (evil): κακή, κακόβουλη, σατανική, ανήθικη, αχρεία φαύλη, άνοµη, απεχθής κλπ) 

5
 καταδικασµένο (goner): ξοφληµένο, τελειωµένο 

6
 νωθρός (slack): χαλαρός # µπόσικος # ράθυµος # αµελής # απρόσεκτος 

7
 υψηλό επίπεδο (level head): ή από ένα υψηλό επίπεδο 
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Έτσι λοιπόν ποιος ήταν ο στόχος αυτής της κακής δίωξης; Ήταν για να προστατευτεί το 

καθεστώς; Στην πραγµατικότητα [δεν ήταν] καθόλου αυτό. Αυτό που έλεγαν ότι το Φάλουν Γκονγκ 

αποτελεί απειλή για το καθεστώς της Κίνας είναι ακριβώς ένα τεράστιο ψέµα που διαδίδεται από το 

κακό. Πολλοί άνθρωποι µε ρώτησαν και πολλοί άνθρωποι έχουν επίσης ρωτήσει τους µαθητές µου για 

αυτό: ποια είναι η αληθινή αιτία για αυτήν την δίωξη; Είναι η ζήλια ενός "καραγκιόζη"
8
. Επειδή έχει 

εξουσία είναι σε θέση να κάνει κάτι σαν κι αυτό. Αυτό µπορεί να ακούγεται εξαιρετικά γελοίο, ή ίσως 

και δύσκολο για κάποιον να το πιστέψει – πώς θα µπορούσε κάτι σαν κι αυτό να συµβεί στην 

ανθρωπότητα, σωστά; Κι όµως αληθινά συνέβη. Αυτή η δίωξη έχει συµβεί, όσο παράλογο κι αν είναι, 

λόγω αυτού του "καραγκιόζη" που οδηγείται από τη διεστραµµένη ζηλοτυπία του. Αυτός ακριβώς 

είναι ο λόγος. Αυτή είναι η πραγµατική αιτία που βλέπουµε εδώ στην ανθρώπινη κοινωνία. 

 

Αλλά, από µια άλλη οπτική, τα ανθρώπινα όντα δεν έχουν ουσιαστικά τη δυνατότητα να κάνουν 

οτιδήποτε σηµαντικό. Αυτό που συµβαίνει συνήθως είναι ότι οι κακές σκέψεις ενός ανθρώπου 

συσχετίζονται µε κακά όντα σε άλλες διαστάσεις, και στη συνέχεια εκείνα τα κακά όντα 

επωφελούνται από τις κακές σκέψεις του για να πάνε και να κάνουν κακά πράγµατα, και µε αυτόν τον 

τρόπο αυτά τα κακά όντα επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και [έτσι και] οι επιθυµίες των κακών του 

σκέψεων ικανοποιούνται. Και από πού πραγµατικά προέρχονται οι σκέψεις των ανθρώπων; Οι 

επιστήµονες τώρα έχουν αντιληφθεί ότι δεν είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος εκεί που στην 

πραγµατικότητα οι σκέψεις του δηµιουργούνται. Τότε λοιπόν από πού προέρχονται οι σκέψεις των 

ανθρώπων; Όλοι νοµίζουν ότι προέρχονται από αυτό που έχουν µάθει στη συνηθισµένη κοινωνία και 

από τη δική τους συλλογιστική. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Όταν ένας καθηµερινός άνθρωπος 

έχει µια σκέψη για να κάνει κάτι, ο εγκέφαλός του στην πραγµατικότητα δεν έχει περάσει από κάποια 

µακροχρόνια διαδικασία συλλογισµού. Πολλά πράγµατα «σκάνε»
9
 στη στιγµή, και πολλές λέξεις απλά 

γλιστρούν
10

 κατευθείαν έξω από τη γλώσσα. Τότε λοιπόν από πού ακριβώς προέρχονται αυτές οι 

σκέψεις; Εµείς οι καλλιεργητές όλοι ξέρουµε ότι στην πραγµατικότητα υπάρχουν συνδέσεις µεταξύ 

του µυαλού ενός ανθρώπου και παράγοντες σε πολλές διαφορετικές διαστάσεις, και όσον αφορά 

σηµαντικά πράγµατα, ο άνθρωπος απλά κάνει πράγµατα υπό τον έλεγχο άλλων όντων. Αυτός (ο 

άνθρωπος) απλά πραγµατοποιεί πράγµατα εδώ στον ανθρώπινο κόσµο, αυτό είναι όλο. Η επιφάνεια 

του ανθρώπινου σώµατος, το επίκτητα διαµορφωµένο σώµα, δεν είναι στην πραγµατικότητα τίποτα. 

 

Όταν ήµασταν στο θέµα του ανθρώπινου σώµατος, σας είχα πει µερικά πράγµατα για αυτό σε 

ορισµένο επιλεγµένο τόπο και χρόνο. Αλλά δεν έχω µιλήσει για αυτό σε ένα µεγαλύτερο φόρουµ. Ο 

λόγος είναι, ο Φα που διδάσκω σήµερα είναι ο Φα του Κόσµου, η Επανόρθωση του Φα αποκαθιστά
11

 

τον Κόσµο, και οι µαθητές του Ντάφα συνυπάρχουν µε την Επανόρθωση του Φα, έτσι δεν µπορώ να 

µιλήσω για αυτά τα συγκεκριµένα πράγµατα ή τις ιδιαίτερες καταστάσεις στην κοινωνία που είναι 

πάρα πολύ συγκεκριµένα, ή πολύ χαµηλού επιπέδου, ή που είναι µόνο στα Τρία Βασίλεια. Αυτά τα 

πράγµατα δεν µπορούν να γραφτούν στον Φα του Κόσµου. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν έχω µιλήσει για 

αυτά. Έχω µιλήσει για αυτά τα πράγµατα µόνο σε µερικές ιδιαίτερες επιλεγµένες συνθήκες. 

 

Φυσικά, ένας άνθρωπος έχει τρεις ψυχές, επτά πνεύµατα, και τα λοιπά, και επίσης παίρνει ένα 

ανθρώπινο Αληθινό ∆έρµα, µαζί µε τους δύο παράγοντες που του παραχωρήθηκαν επίκτητα από τους 

γονείς του, και αυτοί οι παράγοντες που συγκροτούν ένα ανθρώπινο ον υπάρχουν σε διαστάσεις που 

το ανθρώπινο µάτι δεν µπορεί να δει. Μερική από την ύλη που παίρνει από την ανθρώπινη τροφή 

κάνουν σταδιακά το ανθρώπινο σώµα του να διευρυνθεί στην επιφάνεια. Οι άνθρωποι το αποκαλούν 

αυτό "ανάπτυξη". Αυτό το ανθρώπινο σώµα σχηµατίζεται επίκτητα στην υλική διάσταση των 

καθηµερινών ανθρώπων, και αργότερα µε τα χρόνια θα γεράσει και θα εκλείψει, και θα αποσυντεθεί 

ξανά σε ύλη. Έτσι µε άλλα λόγια, το επίκτητα διαµορφωµένο σώµα ενός καθηµερινού ανθρώπου είναι 

απλώς ένα όχηµα
12

, και το µόνο πράγµα που µπορεί να υπάρξει στον εγκέφαλο ενός ανθρώπινου 

σώµατος, αυτές οι αποκαλούµενες σκέψεις, είναι στην πραγµατικότητα οι επιφανειακές έννοιες που 

έχουν διαµορφωθεί στο κεφάλι του µε τις εµπειρίες που έχει συσσωρεύσει στη διαδικασία της 

                                                 
8
 "καραγκιόζη" (buffoon): γελοίος, τζουτζές, κλόουν, µαριονέτα. 

9
 «σκάνε» (pop up): ξεσπούν, ξεφυτρώνουν 

10
 γλιστρούν

10
 (roll): κυλούν, ξεγλιστρούν, ξεπηδούν 

11
 αποκαθιστά (rectifying): επανορθώνει, διορθώνει 

12
 όχηµα (vessel): αγγείο, δοχείο, σκεύος, πλοίο, σκάφος κλπ. 
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ανθρώπινης ανάπτυξης. Αυτό ακριβώς είναι στην πραγµατικότητα αυτές οι σκέψεις του ανθρώπινου 

σώµατος. Αλλά οι έννοιες από µόνες τους δεν συνιστούν λογική
13

. Είναι ελλιπείς, ανοργάνωτες και 

ασυνάρτητες. Γι’ αυτόν τον λόγο όταν ένας άνθρωπος παρατά την κύρια συνείδησή του γίνεται 

παράλογος – τη µια στιγµή µιλά για ένα πράγµα, την επόµενη στιγµή για κάτι άλλο και θα πηδάει 

συνεχώς από το ένα στο άλλο, θα είναι συνεχώς έτσι. ∆εν ξέρει τι είναι αυτό που λέει ή τι προσπαθεί 

να τονίσει. Αυτό συµβαίνει επειδή δεν έχει ένα βασικό θέµα που τα συνδέει όλα µαζί, και είναι αυτά 

τα πράγµατα που έχει διαµορφώσει επίκτητα που εκδηλώνονται. Επίσης, όταν ένας άνθρωπος 

παρατάει την κύρια συνείδησή του δεν είναι µόνο αυτές οι έννοιες που µπορούν να παρέµβουν σε 

αυτόν, αλλά οποιαδήποτε εξωτερικά µηνύµατα, και γι’ αυτό οι άνθρωποι θα πουν ότι έχει διανοητικά 

προβλήµατα. 

 

Έτσι, αυτό σηµαίνει ότι σε αυτή τη δίωξη αυτό που εκδηλώνεται εδώ στον ανθρώπινο κόσµο 

είναι ότι η ζηλοτυπία του κακόβουλου [αυτού] άθλιου ατόµου για τον Ντάφα γίνεται υποχείριο 

(αντικείµενο εκµετάλλευσης) από κακά όντα σε άλλες διαστάσεις που χρησιµοποιούν την κακία αυτού 

του «καραγκιόζη» για να δηµιουργήσουν ένα τέτοιο τεράστιο, ασύγκριτο, επαίσχυντο γεγονός – την 

κακή, γελοία δίωξη των µαθητών του Ντάφα. Όλες οι δικαιολογίες που έχει χρησιµοποιήσει για να 

µας καταστείλει είναι κατασκευασµένα ψέµατα. Οι µηχανές προπαγάνδας της κοινωνίας 

κατευθύνονται όλες από αυτό µέσω της εξουσίας του, και έχουν διαδώσει πολλά τεράστια και 

προκλητικά ψέµατα µεταξύ των Κινέζων και των ανθρώπων του υπόλοιπου κόσµου. Αν και αυτό έχει 

γίνει [τόσο] κακό, οι µαθητές του Ντάφα έχουν ωριµάσει µέσω της «σκληραγώγησης» και έχουν 

φτάσει να αντιληφθούν τον λόγο που συµβαίνει αυτό, κι έτσι τώρα γίνονται όλο και περισσότερο 

ξεκάθαροι
14

, και όλο και περισσότερο λογικοί. Αρχικά, µερικοί µαθητές δεν είχαν εγκαταλείψει 

κάποιες από τις ανθρώπινες προσκολλήσεις τους ακόµα, και αυτό τους οδήγησε να µην είναι σε θέση 

να αναγνωρίσουν την αληθινή φύση του κακού, και επειδή οι ορθές, ενάρετες σκέψεις τους δεν ήταν 

επαρκείς οδηγήθηκαν από τις προσκολλήσεις τους και ανέπτυξαν έτσι ορισµένες ανθρώπινες σκέψεις, 

και αποκάλυψαν επίσης την πλευρά τους που στερούταν µιας σοβαρής ορθολογιστικής ικανότητας. 

Αλλά µέσω αυτής της δίωξης του Ντάφα οι µαθητές έχουν φτάσει να καταλάβουν την ιερή φύση της 

καλλιέργειας, και αυτό σας έχει επιτρέψει να δείτε πραγµατικά το κακό και τι συµβαίνει µε αυτό, και 

τελικά να τα πάτε καλά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους µαθητές του Ντάφα στην χώρα της Κίνας, οι 

οποίοι έχουν γίνει όλο και περισσότερο ώριµοι µέσω αυτής της «σκληραγώγησης». Τώρα όταν αυτοί 

οι µαθητές του Ντάφα συλλαµβάνονται στη δίωξη του κακού, δεν είναι πλέον τόσο εύκολο όπως ήταν 

τότε να τους κάνουν εκείνο τον παράλογο, τον αποκαλούµενο "µετασχηµατισµό". Ποια "µεταµέλεια"; 

Ποιος "µετασχηµατισµός»; "Μετατροπή" σε τι; Όλοι είναι καλοί άνθρωποι, αυτοί είναι οι καλύτεροι 

άνθρωποι στον κόσµο – είναι τόσο καλοί που ξεπερνούν τους καθηµερινούς ανθρώπους – εποµένως 

σε τι προσπαθείτε να τους "µετασχηµατίσετε"; Ποιος "µετασχηµατισµός»; ∆εν υπάρχει αποτρόπαιο 

πράγµα που πραγµατικά να µην έχει κάνει το κακό. Όπως είπα πολύ καιρό πριν: όποιος επιτίθεται 

στην καλοσύνη είναι αναµφίβολα κακός. 

 

Έτσι πέρα από όλα [αυτά] τα πράγµατα, σε αυτή τη δίωξη τα κακά όντα έχουν τον χειρότερο 

στόχο, ενώ οι παλαιές δυνάµεις που έχουν χειριστεί το κακό έχουν επίσης το στόχο τους. Και ποιος 

είναι ο στόχος τους; Φαίνεται ότι χρησιµοποιούν εκείνα τα κακά όντα για να κάνουν κακό στους 

µαθητές του Ντάφα και στον Ντάφα ώστε να έχουν τους µαθητές του Ντάφα υποτίθεται να 

«ωριµάσουν µέσω της σκληραγώγησης» και για να εξαλείψουν
15

 εκείνους που δεν αξίζουν να είναι 

µαθητές του Ντάφα, και µαζί µε αυτό να χρησιµοποιήσουν τις αµαρτίες που τα κακά όντα έχουν 

διαπράξει ενάντια στους µαθητές του Ντάφα για να τα καταστρέψουν και να καθαρίσουν τον Κόσµο. 

Αυτό είναι [αυτό] που οι παλαιές δυνάµεις έχουν κανονίσει. Ηχεί τόσο ευγενές, έτσι δεν είναι; Αλλά 

δεν είναι! Ο πραγµατικός στόχος τους είναι να πάρουν αυτό που θέλουν από αυτό. Αυτό δεν είναι 

καλλιέργεια µε [κάποιο] µικρό πεδίο – είναι ο Κόσµος που περνά από Επανόρθωση του Φα. Όλα είναι 

τόσο µα τόσο τετριµµένα ακόµη και να αναφερθούν σε σύγκριση µε την Επανόρθωση του Φα – δεν 

υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται. ∆εν µπορείτε να συγκρίνετε πράγµατα που εµφανίζονται στην 

προσωπική καλλιέργεια µε την Επανόρθωση του Φα. ∆εν έχει σηµασία πόσο υψηλό είναι το επίπεδο 

ενός παλαιάς-δύναµης όντος, εάν δεν µπορεί να τοποθετήσει κατάλληλα τον εαυτό του σε αυτήν την 

                                                 
13

 λογική (rationality): λογικότητα, ορθολογιστική ικανότητα. 
14

 ξεκάθαροι (clearheaded): µε καθαρό µυαλό, µε καθαρό νου. 
15

 εξαλείψουν (weed out): αποµακρύνω, ξεκαθαρίζω, αποµακρύνω ανεπιθύµητα στοιχεία, ξεδιαλέγω, ξεσκαρτάρω. 
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ισορροπία πραγµάτων είναι σε κίνδυνο και θα εξαλειφθεί κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα 

του Κόσµου· όλα τα αµέτρητα όντα που έχουν εξοντωθεί λόγω αυτού ήταν από πολύ υψηλά επίπεδα. 

Αυτό που είναι το πιο τροµακτικό είναι ότι ενώ συµµετέχουν σε αυτό, τα στρώµατα επί στρωµάτων 

από παλαιές δυνάµεις έχουν κανονίσει σε κάθε επίπεδο την εξάλειψη των παλαιών δυνάµεων που 

είναι ένα επίπεδο ακριβώς πιο κάτω από αυτούς. Το έκαναν αυτό επειδή ήξεραν ότι τα όντα που έχουν 

κάνει άµεσα κακά πράγµατα δεν µπορούν πιθανότατα να πληρώσουν για τις αµαρτίες που διέπραξαν 

ενάντια στον Ντάφα κατά τη διάρκεια αυτού του κακού δράµατος. 

 

Η αλήθεια γίνεται υψηλότερη µε κάθε διαδοχικό επίπεδο, και όταν εξετάζετε τα πράγµατα από 

ένα πιο υψηλό επίπεδο, αυτό που έχει κανονιστεί στο αµέσως πιο κάτω επίπεδο, της υποτιθέµενης 

"βοήθειας στον Ντάφα", είναι αµαρτία, έτσι αυτό που σκοπεύουν είναι να έχουν ακόµα και αυτούς 

που κάνουν τον χειρισµό (manipulating την παραπλάνηση την εκµετάλλευση) να εξαλειφθούν στην 

Επανόρθωση του Φα, επειδή και αυτοί επίσης αµάρτησαν ενάντια στον Ντάφα, όταν µετριούνται µε 

υψηλότερες αλήθειες. Αλλά δεν ξέρουν ότι εκείνοι σε ένα επίπεδο υψηλότερο από αυτούς θα τους 

εξετάσουν µε τον ίδιο τρόπο και θα τους εξοντώσουν, επίσης, µε τον ίδιο τρόπο. Έτσι, οι παλαιές 

δυνάµεις εξαλείφουν διαδοχικά τις παλαιές δυνάµεις, εξαλείφοντας σε κάθε επίπεδο εκείνους στο 

αµέσως πιο κάτω επίπεδο από αυτούς. Αλλά [αυτό] δεν είναι αυτό που θέλω. Κανένα από τα όντα δεν 

είναι άξιο να συµµετέχει σε αυτό. Παρ’ όλα αυτά έχουν συµµετάσχει, και [µάλιστα] µε τα δικά τους 

κίνητρα. Αλλά τους διδάσκω συνεχώς τον Φα και τους έχω πει για αυτά τα πράγµατα. Αντιµετωπίζω 

όλα τα διαφορετικά αισθανόµενα όντα το ίδιο. Φυσικά, αυτές οι παλαιές δυνάµεις είναι 

προσκολληµένες σε αυτό που θέλουν να κάνουν και σε αυτό που θέλουν να πετύχουν, κάνουν αυτά τα 

πράγµατα χωρίς έλεος και δεν θα αλλάξουν τους τρόπους τους ότι κι αν γίνει, και κάνουν αυτά τα 

πράγµατα ενώ γίνονται υποχείρια (χρησιµοποιούνται) από τα όντα επάνω από αυτούς. Έτσι σε τελική 

ανάλυση, οι παλαιές δυνάµεις αποµακρύνονται εξ ολοκλήρου οι ίδιες, µέχρι να πάψουν να υπάρχουν. 

 

Αυτό που ήθελα ήταν να µην παρέµβει
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 κανένα αισθανόµενο ον στην Επανόρθωση του Φα, ή 

ακόµα και να συµµετάσχει σε αυτήν. Με την Επανόρθωση του Φα, όταν θα προχωρά από το πιο 

βασικό σηµείο, από το χαµηλότερο σηµείο, και θα διατρέχει όλο το δρόµο µέχρι επάνω, για όλα τα 

όντα, ανεξάρτητα από το πόσο κακοί είστε ή πόσο πολύ έχετε αµαρτήσει στην ιστορία, δεν θα 

κρατήσω τα προηγούµενα λάθη σας ενάντιά σας, και θα σας καθαρίσω από το πιο µικροκοσµικό 

σηµείο µέχρι την επιφάνεια της ύπαρξής σας, και αυτό περιλαµβάνει ακόµη και οποιεσδήποτε σκέψεις 

που µια ύπαρξη µπορεί να έχει. [Τα] αποκαθιστώ [όλα] από το κατώτατο σηµείο επάνω, σε όλο το 

δρόµο [µέχρι το τέλος]. Αυτό θα ήταν το καλύτερο είδος της πιο καλοπροαίρετης λύσης, και ούτε ένα 

ον δεν θα είχε πέσει, ούτε ένα ον δεν θα είχε αµαρτήσει ενάντια στον Ντάφα και σε αυτήν την 

Επανόρθωση του Φα. ∆εν θα ήταν θαυµάσιο; Αλλά όχι, επέµεναν να το κάνουν [αυτό], και αυτό 

επέφερε αυτή την καταστροφή στην ανθρώπινη κοινωνία. 

 

Ως µαθητές του Ντάφα, είµαστε ενάντια σε αυτήν την δίωξη. Και εγώ ως ∆άσκαλός σας δεν 

αναγνωρίζω αυτό το πράγµα, και δεν αναγνωρίζω [τίποτα από] ολόκληρη τη ρύθµιση που έκαναν οι 

παλαιές δυνάµεις. Αυτό έχει κάνει τις παλαιές δυνάµεις να τρελαθούν ακόµα περισσότερο. Έτσι 

µερικές φορές δεν είναι µόνο τα κακά όντα που συµµετέχουν στη δίωξη, αλλά ακόµη και µερικά 

υψηλού επιπέδου όντα από τις παλαιές δυνάµεις. Κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα όλα τα 

όντα επιλέγουν για τον εαυτό τους ποια πορεία θα ακολουθήσουν. Αυτό µε το οποίο αληθινά κάθε ον 

έρχεται αντιµέτωπο είναι [το] να επιλέξει το ίδιο το µέλλον του. 

 

Όπως έχετε δει, έχουν εξαντλήσει όλα τους τα τεχνάσµατα στη δίωξη, και οι µαθητές του Ντάφα 

έχουν ωριµάσει µέσα από τη «σκληραγώγηση». Είτε είναι µέσα είτε έξω από την Κίνα, παρ’ όλα αυτά, 

αν και υπάρχουν ακόµα πολλά όντα που έχουν παραπλανηθεί από την προπαγάνδα του κακού, σε 

γενικές γραµµές, σε άλλες διαστάσεις η δύναµη του κακού και η δύναµη του δίκαιου δεν είναι πλέον 

σε ισορροπία. Η δύναµη του δίκαιου έχει «γείρει την πλάστιγγα» υπέρ της όσον αφορά  αυτό. Αυτά τα 

κακά όντα δεν µπορούν να κρατήσουν άλλο. Οι κακοί άνθρωποι στον κόσµο µπορεί να φαίνονται 

τόσο κακοί, αλλά αυτό στην πραγµατικότητα είναι κανονισµένο ακριβώς από τις παλαιές δυνάµεις. 

Όπως είπα και πριν, το κακό δεν θα σταµατήσει να διώκει ακόµα και µέχρι το ύστατο τέλος. Ακόµα κι 

αν επρόκειτο να τελειώσει αύριο, σήµερα αυτό το κακό ακόµα θα κάνει το κακό ακριβώς το ίδιο. Έτσι 
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 παρέµβει (interfere with): παρεµποδίσει, επέµβει, ανακατευτεί, παρενοχλήσει. 
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είναι τα πράγµατα στον Κόσµο πριν να γίνει η Επανόρθωση του Φα αποκαθιστώντας τον. Χωρίς να 

περάσει µέσα από την Επανόρθωση του Φα δεν πρόκειται να γίνει καλός από µόνος του – Πώς θα 

µπορούσε να γίνει καλός χωρίς την Επανόρθωση του Φα; Το δηλητήριο είναι απλώς δηλητηριώδες, 

και εάν θέλετε από αυτό να σταµατήσει να είναι δηλητηριώδες, αυτό [το ίδιο] δεν µπορεί να το κάνει 

αυτό. Έτσι όταν το εξετάζετε µε αυτόν τον τρόπο, δεν θα πρέπει να έχουµε οποιεσδήποτε 

φαντασιώσεις σχετικά µε τις κακές δυνάµεις και εκείνους τους κακούς ανθρώπους που διώκουν τον 

Ντάφα. 

 

Λίγο παλιότερα πολλοί µαθητές σκέφτονταν: «Το Κινεζικό Κοµµουνιστικό Κόµµα σύντοµα 

πρόκειται να οργανώσει το 16ο συνέδριό του. Εάν εκείνος ο επικεφαλής δαίµονας στην Κίνα, αυτό το 

κάθαρµα της γης, παραιτηθεί από το αξίωµά του, τότε δεν θα αποκατασταθεί το καλό όνοµα του 

Ντάφα µας; Ποιος θα ήθελε να κληρονοµήσει αυτό το φορτίο, και ποιος θα ήταν τόσο ηλίθιος όπως 

αυτός;» Αυτό το είδος σκέψης δεν είναι λάθος στη συνηθισµένη κοινωνία, αλλά για έναν καλλιεργητή 

δεν είναι σωστό. Με έναν Ντάφα σαν κι Αυτόν, πώς θα µπορούσαν τόσοι πολλοί εξαίσιοι µελλοντικοί 

Θεοί, εξαίσιοι µαθητές του Ντάφα, οι οποίοι έχουν σφυρηλατηθεί µέσω της καλλιέργειας του Ντάφα 

να στηρίξουν την ελπίδα τους [πάνω] σε κάποιο συνηθισµένο άτοµο; ∆εν προσβάλλουµε τους εαυτούς 

µας; Θα µπορούσαν τα ανθρώπινα όντα να ελέγξουν τους Θεούς; Αλλά πολλοί µαθητές µας του 

Ντάφα σκέφτονταν µε αυτόν τον τρόπο. ∆εν είναι κάτι σηµαντικό εάν ένα άτοµο σκέφτεται µε αυτόν 

τον τρόπο, και δεν είναι κάτι σηµαντικό εάν δύο άνθρωποι σκέφτονται έτσι –είναι απλά ζήτηµα της 

προσωπικής τους καλλιέργειας. Αλλά εάν ο καθένας σκέφτεται µε αυτόν τον τρόπο, τότε ποια 

κατάσταση θα υπάρξει µεταξύ του ευρύτερου συνόλου των µαθητών του Ντάφα; Θα είναι µια πολύ 

σηµαντική ανωµαλία, µια δυνατή προσκόλληση, και αυτό δεν µπορεί να επιτραπεί. Το είδα, και οι 

παλαιές δυνάµεις το είδαν, επίσης. Οι παλαιές δυνάµεις σκέφτηκαν: «Για περίµενε ένα λεπτό, τι είναι 

αυτό;» Έτσι κατέστησαν την έκβαση του 16ου συνεδρίου του Κινεζικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος 

χειρότερη. 

 

Όπως έχω πει, όλα αυτά που συµβαίνουν σήµερα στη συνηθισµένη κοινωνία είναι το 

αποτέλεσµα των σκέψεων των µαθητών του Ντάφα. Ακόµα και αν οι παλαιές δυνάµεις πραγµατικά 

υπάρχουν, εάν δεν έχετε αυτές τις σκέψεις δεν µπορούν να κάνουν τίποτα. Όταν οι ορθές σκέψεις σας 

είναι αρκετά δυνατές οι παλαιές δυνάµεις δεν µπορούν να κάνουν τίποτα. Εάν κάποιος στη 

συνηθισµένη κοινωνία πραγµατικά αποκαθιστούσε το όνοµα του Ντάφα µας, για σκεφτείτε το, ίσως 

ανθρώπινα όντα να το κάνουν αυτό, αλλά έχετε σκεφτεί για αυτό: πόσο υψηλά θα έπρεπε να 

τοποθετήσω αυτόν τον άνθρωπο; Έτσι δεν είναι; Εσείς είστε καλλιεργητές, και όλες οι αλλαγές 

προέρχονται από την καλλιέργειά σας και την Επανόρθωση του Φα· όλα [αυτά] τα οποία οι ίδιοι 

επικυρώνετε και στα οποία φωτίζεστε, και όλα [αυτά] που θα λάβετε, όλα προέρχονται από αυτά που 

έχετε κάνει στην πορεία σας. Απολύτως µην σκέφτεστε για οποιεσδήποτε χάρες που θα µπορούσαν οι 

παλαιές δυνάµεις να κάνουν για µας, ή για το πώς η συνηθισµένη κοινωνία θα µπορούσε να µας 

βοηθήσει. Εσείς είστε αυτοί που σώζουν την κοινωνία των απλών ανθρώπων, και εσείς είστε αυτοί 

που σώζουν τα αισθανόµενα όντα! 

 

Όταν διώκεστε ή είστε κάτω από πίεση στη συνηθισµένη κοινωνία, είναι δύσκολο να 

αποτρέψετε τις ανθρώπινες σκέψεις σας από το να έχουν κάποια επίδραση, κι έτσι µπορεί να 

εµφανιστούν µερικές σκέψεις απλών ανθρώπων, αλλά µην σκέφτεστε πάρα πολύ για αυτό. Μαθητές 

της Επανόρθωσης του Φα, η δίωξη έχει ήδη φτάσει σε αυτό το στάδιο, και ο Ντάφα έχει ήδη φτάσει 

σε αυτό το στάδιο στην Επανόρθωση του Φα: τι αποµένει [πλέον] για µας που να µας φοβίζει; ∆εν 

έχετε ήδη δει το µέλλον σας πολύ καλά; Έτσι όσον αφορά αυτά τα κακά όντα και τις ρυθµίσεις τους, 

όσο οι ορθές σκέψεις σας είναι αρκετά ισχυρές µπορείτε να τα διώχνετε, να τα αποµακρύνετε και να 

τα καθιστάτε ανίσχυρα. Αλλά όντας µεταξύ καθηµερινών ανθρώπων και αντιµετωπίζοντας αυτά τα 

πράγµατα, αν και είχατε διαφορετικές προσλήψεις πάνω στα πράγµατα, και µπορεί ακόµη και να 

υπάρξουν περισσότεροι από εµάς που είχαν διαφορετικές κατανοήσεις και που έχουν επιδείξει κάποιες 

ανθρώπινες σκέψεις, αυτό δεν είναι καθόλου κάτι που εκπλήσσει. Γι’ αυτόν τον λόγο ενώ βελτιώνεστε 

στην καλλιέργεια, το µονοπάτι σας της επικύρωσης του Ντάφα, της διάσωσης αισθανόµενων όντων, 

και της κίνησής σας προς την τελική ολοκλήρωση θα έχει σκαµπανεβάσµατα. Το κλειδί είναι να 

παίρνετε το κάθε βήµα καλά αφότου φτάνετε να αντιλαµβάνεστε κάτι. 
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Όπως έχω πει, εάν κανένα ον δεν είχε διώξει τον Ντάφα όλοι θα µπορούσαν να έχουν µία 

καλοκάγαθη λύση. Αλλά ήξερα ότι εάν όλα τα όντα στον Κόσµο ήταν τόσο καλά τότε δεν θα υπήρχε 

η ανάγκη για Επανόρθωση του Φα. Ήταν σίγουρο ότι θα εκδηλώνονταν
17

, απλά το θέµα ήταν τι 

µορφή [αυτό] θα έπαιρνε. Έτσι αυτό δηµιούργησε µια δοκιµασία για τους µαθητές µας του Ντάφα. 

Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι ένα είδος φυσικής εκδήλωσης, αλλά, αυτός ο τύπος ρύθµισης από τις 

παλαιές δυνάµεις, αυτή η προσεκτική ρύθµιση, αυτή η πραγµατικά συστηµατική ρύθµιση που 

πηγαίνει από πάνω έως κάτω, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Και αυτή η µνηµειώδης δοκιµασία είναι 

πραγµατικά τεράστια. Αυτό που δοκιµάζετε και αντιλαµβάνεστε είναι µόνο η εκδήλωση στην 

ανθρώπινη κοινωνία, αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι απόλυτα συγκλονιστικό ακόµη και στα όντα του 

µεγαλύτερου Κόσµου. Ίσως η ανθρωπότητα δεν µπορεί να καταλάβει τι λέω. Αλλά όταν η 

ανθρωπότητα δει την εικόνα των πλανητών του Κόσµου που θα περνούν από αναδηµιουργία να 

φτάνει στην επιφάνεια του γαλαξία µας, τότε θα τα πιστέψουν όλα. (Χειροκρότηµα) 

 

Όπως µόλις είπα, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου της Επανόρθωσης του Φα οι 

µαθητές του Ντάφα τα πήγαν πραγµατικά καλά συνολικά, και έγιναν όλο και περισσότερο ώριµοι 

µέσω της «σκληραγώγησης». Ενώ επικυρώνουν τον Φα, ανεξάρτητα τού ποια µορφή χρησιµοποιούν 

[οι µαθητές του Ντάφα] για να σώσουν αισθανόµενα όντα, και ανεξάρτητα από το πόσο συµβάλλετε, 

ή ποιες µεθόδους χρησιµοποιείτε, επικυρώνετε τον Φα, και προχωράτε σταθερά στην πορεία της 

διευκρίνισης των γεγονότων. Τα πάτε ολοένα και καλύτερα επίσης, και γίνεστε όλο και περισσότερο 

λογικοί. Και συνεργάζεστε ολοένα και καλύτερα ο ένας µε τον άλλον ως µαθητές του Ντάφα. Ίσως 

πολλοί µαθητές είχαν την εµπειρία παλιότερα, όπου οι µαθητές µας του Ντάφα έχουν διαφωνίες όταν 

κάνουν κάτι µαζί, και φαίνονται αρκετά αντίθετοι
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 µερικές φορές, και αφότου βγαίνουν οι 

ανθρώπινες σκέψεις σας αυτό έχει επιπτώσεις ακόµη και στον µεγάλο στόχο σας την επικύρωση του 

Φα. Ωστόσο, καθώς η κατανόησή σας του Φα έχει βελτιωθεί και οι ανθρώπινες σκέψεις σας έχουν 

περιοριστεί, αυτά τα πράγµατα και αυτές οι εκδηλώσεις έχουν γίνει όλο και λιγότερο έντονα. Τότε 

λοιπόν γιατί οι διαφωνίες συµβαίνουν; Στην πραγµατικότητα είναι ακριβώς επειδή αυτό το µικρό 

κοµµάτι τής όχι-ακόµα-αφαιρούµενης ουσίας σας στην ανθρώπινη επιφάνειά σας είναι «επί τω έργω». 

Αλλά όταν οι ορθές σκέψεις σας είναι αρκετά δυνατές αυτό είναι ανίσχυρο. Όλοι ξέρετε ότι ο Φα είναι 

καλός, ότι πρέπει να προστατεύετε τον Φα, ότι πρέπει να κάνετε συγκεκριµένα πράγµατα, και ότι 

πρέπει να πάτε να σώσετε αισθανόµενα όντα και να επικυρώσετε τον Φα, εποµένως όταν οι ορθές 

σκέψεις σας δεν είναι αυτές που πρέπει οι ανθρώπινες σκέψεις σας ανακατεύονται. Τότε αυτό σας 

κάνει ταραγµένους όπως ένα συνηθισµένο άτοµο, και µερικοί αισθάνονται ακόµη ότι χρειάζεται να 

επιµείνουν στις ιδέες τους, και αυτό, συνδυασµένο µε µερικούς άλλους παράγοντες, έχει οδηγήσει σε 

µερικές καταστάσεις που δεν πρέπει να συµβαίνουν µεταξύ των µαθητών του Ντάφα. Τα έχετε πάει 

αρκετά καλά τελευταία, και αυτό επειδή γίνεστε όλο και περισσότερο ώριµοι. 

 

Στην πραγµατικότητα, ξέρατε ότι αυτά τα Μεγάλα Φωτισµένα Όντα έχουν πολλά πράγµατα 

στους ουρανούς που κι αυτοί επίσης πρέπει να συνεργαστούν και να συζητήσουν ο ένας µε τον άλλον; 

Ο Βούδας Σακιαµούνι είπε ότι υπάρχουν τόσοι Ταθαγκάτα όσοι είναι οι κόκκοι της άµµου στον Γάγγη 

ποταµό. Ή για να το θέσουµε αλλιώς, οι Βασιλείς του Φα στους ουρανούς, µόνο οι Θεοί του τύπου 

του «Βούδα» είναι τόσοι πολλοί όσοι οι κόκκοι της άµµου στον Γάγγη. Και αυτός είναι µόνο ένας 

µικρός αριθµός – αυτό για το οποίο µίλησε ήταν µόνο αυτό που µπορούσε να δει από το επίπεδό του. 

Τότε τι γίνεται µε τους άλλους Θεούς; Οι «Βούδες» είναι µόνο ένας τύπος Θεού στον Κόσµο, και δεν 

αριθµούν τόσοι πολλοί. Υπάρχουν αµέτρητοι Θεοί όλων των διαφορετικών τύπων, υπάρχουν τόσοι 

πολλοί από αυτούς που είναι αδύνατο να µετρηθούν, υπάρχει ένας άπειρος αριθµός όντων. Τώρα, εάν 

ήταν να λογοµαχούν κάθε φορά που έκαναν κάτι, αυτό θα ήταν µεγάλο πρόβληµα, αφού το κάθε 

Φωτισµένο Όν έχει το δικό του σύνολο από αλήθειες το οποίο έχει επικυρώσει και [στο οποίο] έχει 

φωτιστεί από τις Αλήθειες του Φα του Κόσµου, και έχει διαµορφώσει ένα σύνολο δικών του 

πραγµάτων µε την κατανόησή του για τον Κόσµο. Παραδείγµατος χάριν, το σύνολο πραγµάτων του 

Βούδα Σακιαµούνι ονοµάζεται «Κανόνας, Συγκέντρωση, Σοφία.». Έτσι, αφού κάθε Μεγάλο 

Φωτισµένο Ον και κάθε ον στον κόσµο έχει το δικό του σύνολο κατανοήσεων για τον Κόσµο µε 

αυτόν τον τρόπο, εάν ήταν να αρχίσουν να λογοµαχούν αυτό δεν θα ήταν καταστρεπτικό; Κάτι τέτοιο 

δεν υπάρχει εκεί όπου είναι. 

                                                 
17

 εκδηλώνονταν (surface): φανέρωναν τον εαυτό τους, εκδήλωναν τις προθέσεις τους. 
18

 αρκετά αντίθετοι (pretty heated): µε οξυµένο πνεύµα. 
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Έτσι σε ποια κατάσταση βρίσκεται το µυαλό τους; Είναι σε µια κατάσταση ανεκτικότητας, µιας 

εξαιρετικά απέραντης ανεκτικότητας, που είναι σε θέση να δεχτεί τα άλλα όντα, και που είναι σε θέση 

αληθινά να σκεφτεί από τις οπτικές των άλλων όντων. Αυτό είναι κάτι που πολλοί από εσάς δεν έχετε 

επιτύχει ακόµα στην καλλιέργειά σας, αλλά το φθάνετε βαθµιαία και το επιτυγχάνετε. Όταν ένας 

άλλος Θεός προτείνει µια ιδέα, δεν σπεύδουν να την απορρίψουν, και δεν ανυποµονούν να εκφράσουν 

τις ιδέες τους ούτε και θεωρούν ότι οι ιδέες τους είναι καλές. Αντ’ αυτού, εξετάζουν ποιο θα είναι το 

τελικό αποτέλεσµα της προτεινόµενης προσέγγισης του άλλου Θεού. Οι πορείες είναι διαφορετικές – 

του καθένα η πορεία είναι διαφορετική – και οι αλήθειες τις οποίες τα όντα επικυρώνουν και στις 

οποίες φωτίζονται µέσα στον Φα είναι, επίσης διαφορετικές, αλλά τα αποτελέσµατα µπορούν πολύ 

καλά να είναι τα ίδια. Γι’ αυτόν τον λόγο εξετάζουν τα αποτελέσµατα, και εάν το αποτέλεσµα της 

ιδέας ενός Θεού µπορεί να επιτύχει τον στόχο, εάν µπορεί αληθινά να τον επιτύχει, τότε όλοι τους θα 

βαδίσουν σύµφωνα µε αυτή. Έτσι σκέφτονται οι Θεοί. Επίσης, εάν είναι εκεί κάτι που λείπει σε αυτό, 

ήσυχα και χωρίς όρους θα το συµπληρώσουν για να καταστήσουν τα πράγµατα πληρέστερα και 

τέλεια. Έτσι χειρίζονται τα πράγµατα. 

 

Μαθητές του Ντάφα, στην καλλιέργειά σας στον συνηθισµένο ανθρώπινο κόσµο όλοι σας έχετε 

καταλάβει κάτι καθαρά που βασίζεται στις αρχές του Φα, δηλαδή, να µην είστε προσκολληµένοι µε το 

"κέρδος και την απώλεια" των απλών ανθρώπων. Έτσι όταν εµπλέκονται πράγµατα που αφορούν την 

επικύρωση του Φα, και εκεί επίσης δεν πρέπει να επιµένετε τονίζοντας "οι ιδέες µου" ή να κάνετε τα 

πράγµατα µε "τον τρόπο µου". ∆εν είναι ότι µόνο τότε µπορείτε να εδραιώσετε πανίσχυρη αρετή στον 

Κόσµο. Εάν έχετε µια καλή ιδέα, λοιπόν εντάξει, την βρήκατε, εσείς είστε υπεύθυνοι [απέναντι] στον 

Φα, και δεν είναι σηµαντικό εάν η ιδέα σας υιοθετείται ή εάν η προσέγγισή σας χρησιµοποιείται. Εάν 

η ιδέα ενός άλλου ατόµου µπορεί να επιτύχει την ίδια επίδραση και δεν είστε προσκολληµένοι στην 

ιδέα σας και αντ’ αυτού πηγαίνετε µαζί µε τη δική του, τότε είτε έχετε µοιραστεί την προσέγγισή σας 

είτε όχι, οι Θεοί όλοι θα το δουν αυτό και θα σκεφτούν: «Να, κοιτάξτε, δεν είναι προσκολληµένος, και 

έχει τη δύναµη να είναι τόσο ανεκτικός και ανοιχτόµυαλος.». Τι κοιτάζουν οι Θεοί; ∆εν είναι αυτό 

που κοιτάζουν; Όταν είστε προσκολληµένοι µε το να τονίζετε τα πράγµατά σας είστε πολύ 

παγιδευµένοι
19

 µέσα σε αυτό και οι Θεοί που κοιτάζουν από επάνω δεν µπορούν να το αντέξουν. 

Ακόµα και αν συνεχίζετε να δηλώνετε ότι είναι για το καλό του Ντάφα, και ότι «η προσέγγισή µου 

είναι καλή» και µπορεί να επιτύχει αυτό κι αυτό το σκοπό –και ίσως πράγµατι να είναι έτσι– ακόµα 

[κι έτσι], δεν πρέπει να έχουµε προσκολλήσεις που είναι πάρα πολύ όπως των συνηθισµένων 

ανθρώπων. Εάν πραγµατικά µπορείτε να το κάνετε αυτό, όλοι οι Θεοί θα πουν: «αυτός ο άνθρωπος 

είναι αληθινά αξιοθαύµαστος.». ∆εν είναι ότι οι Θεοί θα δουν ότι η ιδέα σας λειτούργησε και θα 

ανεβάσουν το επίπεδό σας. Αντ’ αυτού, ανεβάζουν µόνο το επίπεδό σας όταν βλέπουν ότι η 

κατανόησή σας πάνω σε αυτό έχει βελτιωθεί. Αυτό είναι µια αλήθεια στον Ορθό Φα. Εάν σκέφτεστε: 

«Θα µου συµβούν τα τάδε και τάδε [πράγµατα] εάν κερδίσω τόση και τόση αρετή», καλά, ναι, έτσι 

λειτουργεί για ένα συνηθισµένο άτοµο, και µπορεί να εξετάζεται έτσι όσον αφορά τη συµφωνία του µε 

ορισµένες όψεις των Αληθειών του Κοσµικού Φα ή σε µια ιδιαίτερη κατάσταση. Αλλά, οι αληθινές 

βελτιώσεις έρχονται όταν εγκαταλείπετε, όχι όταν κερδίζετε. (∆υνατό χειροκρότηµα) 

 

Έχουµε πολλούς µαθητές που πραγµατικά έχουν βελτιωθεί πολύ γρήγορα όσο συνεχίζουν να 

καλλιεργούνται. Και ως σύνολο τα έχετε πάει ιδιαίτερα καλά και όλο και καλύτερα στο να 

βελτιώνεστε µαζί και να συνεργάζεστε ο ένας µε τον άλλον. Τώρα είναι θέµα τού πώς µπορείτε να 

κάνετε ακόµα καλύτερα και µε έναν πιο εκλεπτυσµένο τρόπο τα πράγµατα που τώρα πρέπει να γίνουν. 

Αφού είστε µαθητές του Ντάφα, δεν πρέπει να στηρίζετε τις ελπίδες σας σε αποκαλούµενες «φυσικές» 

αλλαγές, εξωτερικές αλλαγές, αλλαγές στη συνηθισµένη κοινωνία, ή σε κάποιες χάρες που µπορεί 

κάποιος να κάνει για εµάς. Είστε Θεοί, και είστε οι µελλοντικοί κυβερνήτες διαφορετικών Κόσµων, 

έτσι [λοιπόν] πάνω σε ποιον να βασιστείτε; Όλα τα όντα βασίζονται πάνω σας! (Χειροκρότηµα). 

Αλήθεια, έτσι είναι. Η πραγµατικότητα του Κόσµου θα εκδηλωθεί στο εγγύς µέλλον, και εκείνη την 

περίοδο θα παρατεθεί το εάν τα έχουµε πάει καλά ή φτωχά – µε όποιο τρόπο κι αν πήγαν τα πράγµατα 

[αυτό] θα τεθεί. Εφόσον δεν έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση υπάρχει ακόµα µια ευκαιρία. Καθένας µας 

περπατά το δικό του µονοπάτι, και Ολοκληρώνει τη Θέση Επίτευξής του. Στο µέλλον οι µαθητές του 

Ντάφα θα είναι σε θέση να δουν εάν τα έχουν πάει καλά σε αυτήν την πορεία της επικύρωσης του Φα 

                                                 
19

 παγιδευµένοι (caught up): πιασµένοι, αιχµάλωτοι, κολληµένοι. 
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και της διάσωσης αισθανόµενων όντων. Θα δείτε ακόµη, ολοζώντανα
20

, τα µικρά πράγµατα που 

συνέβησαν κάπου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σας της Επανόρθωσης του Φα. Φυσικά, τα 

σατανικά και τα κακά όντα δεν µπορούν να δουν το µέλλον. Τα αισθανόµενα όντα που έχετε σώσει, 

και αυτά τα αισθανόµενα όντα που είναι σε θέση να αντιληφθούν τι συµβαίνει καθώς διευκρινίζετε τα 

γεγονότα, και αυτά επίσης θα βεβαιώσουν σύντοµα τη µεγαλοπρεπή σκηνή της Ολοκλήρωσής σας. 

(Χειροκρότηµα) Και αυτή θα είναι σίγουρα ανοικτή και αξιοπρεπής. 

 

Φυσικά, έχουν συµβεί τελευταία µερικά πράγµατα στους µαθητές µας του Ντάφα. Είναι πολλά 

πράγµατα για τα οποία πραγµατικά ο ∆άσκαλος δεν µπορεί να σας µιλήσει – ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια αυτού του διαστήµατος. Ο λόγος είναι, ότι οι παλαιές δυνάµεις νοµίζουν ότι εάν σας µιλήσω, 

θα πρέπει να κάνουν τα πράγµατα ακόµα δυσκολότερα για σας. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν σας είπα µέχρι 

τώρα ούτε καν για το ζήτηµα της συνεργασίας σας του ενός µε τον άλλον. Μίλησα για αυτό επειδή 

ήδη έχετε αρχίσει να τα πάτε καλά µε αυτό, και τώρα είστε σε θέση να το χειριστείτε καλά, βαθµιαία 

το έχετε συνειδητοποιήσει.  

 

Μερικοί µαθητές λένε µε τα χείλια τους: «απορρίπτω τις ρυθµίσεις των παλαιών δυνάµεων.». Σε 

καίριες καταστάσεις µπορούν να συµπεριφερθούν πολύ καλά, αλλά κάτω από τις συνηθισµένες 

συνθήκες είναι πιθανό να χαλαρώσουν τις ορθές σκέψεις τους, και όταν οι ορθές σκέψεις τους δεν 

είναι επαρκείς είναι πιθανό να έχουν προβλήµατα. Φυσικά, δεν µιλώ για τον καθένα. Μιλώ για έναν 

εξαιρετικά µικρό αριθµό ανθρώπων – είναι πολύ λίγοι από αυτούς. Τότε γιατί συµβαίνει αυτό; Στην 

ιστορία οι παλαιές δυνάµεις κανόνισαν πολλά, πάρα πολλά πράγµατα, και έκαναν εξαιρετικά 

λεπτοµερείς και περίπλοκες ρυθµίσεις
21

. Και για να σιγουρευτούν ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά µε 

αυτό που κανόνισαν έκαναν µια δοκιµαστική εφαρµογή µε την προηγούµενη γη. Σκεφτείτε το – πώς 

θα µπορούσαν να µην είναι προσκολληµένοι σε αυτό; Θα µπορούσαν ενδεχοµένως να εγκαταλείψουν 

αυτό που θέλουν να κάνουν; Αλλά ακόµα κι έτσι, εάν οι ορθές σκέψεις µας είναι πολύ δυνατές, τότε 

είµαστε σε συµφωνία µε έναν νόµο στον Κόσµο, και αυτός ο νόµος ισχύει και στον παλαιό και στον 

νέο Κόσµο: η επιλογή ενός όντος είναι δική του υπόθεση, ακόµα κι αν έκανε κάποιου είδους όρκο 

στην ιστορία. Στις κρίσιµες στιγµές εξαρτάται ακόµα από το ίδιο το τι θέλει να κάνει. Και αυτό ισχύει 

για πράγµατα που είναι και θετικά και αρνητικά – είναι και για τα δύο το ίδιο. 

 

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς τους στο παρελθόν, πολλοί µαθητές καθορίστηκαν από τις 

παλαιές δυνάµεις για να έρθουν να παρεµποδίσουν τα πράγµατα ή να παίξουν έναν αρνητικό ρόλο. 

Αλλά, το απέρριψαν αυτό, ανέπτυξαν ορθές σκέψεις µέσω της καλλιέργειας, δεν θέλουν πλέον να το 

κάνουν αυτό και έχουν γίνει αληθινοί µαθητές του Ντάφα. Ορισµένοι, ωστόσο, έχουν ενεργήσει 

ανεπαρκώς, και έτσι έχουν οδηγηθεί από τις παλαιές δυνάµεις και έχουν προκαλέσει πολλά 

απροσδόκητα πράγµατα να συµβούν. Αυτό για το οποίο θέλω να µιλήσω εδώ δεν είναι για αυτή την 

οµάδα ανθρώπων. Αυτό για το οποίο πρόκειται να µιλήσω είναι για µερικά γεγονότα που έχουν 

συµβεί πρόσφατα στους αληθινούς µαθητές µας του Ντάφα. Φυσικά, αυτές είναι µεµονωµένες 

περιπτώσεις, αλλά όλοι ξέρετε για αυτούς και έχετε σκεφτεί για αυτούς. Η αλήθεια είναι ότι ορισµένοι 

από εσάς έχετε κατ’ επανάληψη ενσαρκωθεί κατά τη διάρκεια της ιστορίας, και ενώ ήσασταν στην 

ανθρώπινη κοινωνία, χαµένοι στην αυταπάτη, µπορεί κάλλιστα να έχετε υπογράψει κάποιο σύµφωνο 

µε τις παλαιές δυνάµεις, όπως παραδείγµατος χάριν, «κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα θα 

κάνω αυτά κι αυτά τα πράγµατα ή τη συγκεκριµένη µέρα θα πάρω αυτή κι αυτή την πορεία.». Εκείνη 

την περίοδο, µέσα στους νόµους του παλαιού Φα αυτό φαινόταν απολύτως σωστό, έτσι µερικοί από 

εσάς µαθητές έχετε υπογράψει ένα τέτοιο σύµφωνο, και γι’ αυτόν τον λόγο κατά διαστήµατα κάποια 

πράγµατα συµβαίνουν µεταξύ των µαθητών µας του Ντάφα. Ο στόχος πίσω από αυτά τα προβλήµατα 

είναι αυτός: οι παλαιές δυνάµεις νοµίζουν ότι, µερικοί µαθητές πιστεύουν ότι µόλις ξεκινήσουν να 

καλλιεργούν τον Ντάφα δεν έχουν τίποτα για να ανησυχήσουν, «Εφόσον είµαι µαθητής του Ντάφα 

δεν θα είµαι σε κανέναν κίνδυνο.». Έτσι το είδαν αυτό και σκέφτηκαν: «∆εν µπορούµε να το 

επιτρέψουµε αυτό. ∆εν είναι σαν να παίρνουν κάποιο είδος ασφάλειας; Μόλις µαθαίνουν τον Ντάφα 

δεν ανησυχούν για τίποτα. ∆εν είναι αυτό µια τεράστια προσκόλληση σε αυτό [αλλά] και από µόνο 

του;» Έτσι αυτές οι παλαιές δυνάµεις προκάλεσαν προβλήµατα στον Ντάφα. Έτσι προήλθαν αυτά τα 

πράγµατα. Αλλά όταν προκάλεσαν προβλήµατα, γιατί τα αµέτρητα Σώµατα του Νόµου του ∆ασκάλου 

                                                 
20

 ολοζώντανα (vividly): µε ζωντανό τρόπο 
21

 ρυθµίσεις (arrangements): διευθετήσεις, κανονίσµατα. 
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και οι αµέτρητοι ενάρετοι Θεοί που προστατεύουν τον Φα δεν έκαναν τίποτα για αυτό; Είναι επειδή 

µερικοί από τους µαθητές µας του Ντάφα υπέγραψαν κάποιου είδους σύµφωνο µε τις παλαιές 

δυνάµεις παλιότερα στην ιστορία, και έτσι οι παλαιές δυνάµεις έχουν γαντζωθεί σε αυτό το γεγονός µε 

ένα πιάσιµο µέχρι θανάτου και δεν πρόκειται να το εγκαταλείψουν. 

 

Αλλά δεν είναι ότι δεν µπορείτε να το ξεφορτωθείτε. Όπως είπα µόλις πριν, ακόµα κι αν κάποτε 

στην ιστορία υπογράψατε κάποιο σύµφωνο, εάν σήµερα οι ορθές σκέψεις σας είναι πολύ ισχυρές, δεν 

το αναγνωρίζετε, και επιµένετε στη µη-συµµετοχή σας σε αυτό, τότε µπορείτε στην πραγµατικότητα 

να το αποποιηθείτε. Αλλά αυτό είναι λίγο δύσκολο για εσάς να το χειριστείτε σε µια περίπτωση σαν κι 

αυτή. Το δύσκολο είναι ότι οι παλαιές δυνάµεις δεν θα σας αφήσουν έτσι εύκολα, θα προσπαθήσουν 

να εκµεταλλευθούν τα κενά σας, και όταν είστε ακριβώς λίγο χαλαροί θα επωφεληθούν της ευκαιρίας. 

Έτσι όταν οι ορθές σκέψεις σας είναι πολύ ισχυρές δεν µπορούν να σας εκµεταλλευθούν, και αυτό 

επειδή στην Επανόρθωση του Φα ο Ντάφα δεν αναγνωρίζει τα κανονίσµατα των παλαιών δυνάµεων, 

και ούτε εγώ, ως ∆άσκαλός σας, δεν τις αναγνωρίζω επίσης. Φυσικά, ο καθένας από τους µαθητές µας 

του Ντάφα λέει ότι: «δεν αναγνωρίζουµε τις ρυθµίσεις των παλαιών δυνάµεων», αλλά αυτό δεν είναι 

κάτι που µόνο πρέπει να το λέτε – πρέπει να ακολουθείτε τις απαιτήσεις του Ντάφα και της 

Επανόρθωσης του Φα. «∆εν θα αναγνωρίσω απολύτως τίποτα από οποιαδήποτε από εκείνα τα 

πράγµατα που κανονίσατε στο παρελθόν, παλαιές δυνάµεις. ∆εν αναγνωρίζω ακόµη και εσάς.». Όταν 

οι ορθές σκέψεις σας είναι πολύ ισχυρές µπορείτε να το εξαλείψετε και µπορείτε να αποποιηθείτε τις 

ρυθµίσεις τους. (Χειροκρότηµα) Και αυτό επειδή απολύτως δεν µπορούµε να τους αναγνωρίσουµε. 

 

Πώς θα µπορούσαν τα όντα µέσα στον Κόσµο να κανονίσουν το ίδιο το µέλλον τους; Αυτό δεν 

επιτρέπεται απολύτως. Θα αντιληφθείτε αυτόν τον νόµο στο µέλλον. Πώς δηµιουργήθηκε ο Κόσµος; 

∆ηµιουργήθηκε από τον Φα ενός Μεγάλου Φωτισµένου Όντος µε µία µόνο σκέψη. (Χειροκρότηµα). 

Οι ξεχωριστές σκέψεις των Μεγάλων Φωτισµένων Όντων σε διαφορετικά επίπεδα δηµιούργησαν 

[τους] Κόσµους σε διαφορετικά επίπεδα. Φανταστείτε εάν µετά από εκείνη τη µια σκέψη που 

δηµιούργησε τον Κόσµο τα όντα µέσα σε αυτόν επρόκειτο να πουν: «Μη µε δηµιουργείς κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, πρέπει να µε δηµιουργήσεις µ’ αυτόν και µ’ αυτόν τον τρόπο.». Από αυτά εξαρτάται; Όχι. 

Αυτά τα όντα είναι πραγµατικά ασήµαντα στα µάτια αυτού του Θεού του οποίου µία σκέψη τα 

δηµιούργησε. Αλλά αυτά τα Μεγάλα Φωτισµένα Όντα, αυτοί οι Θεοί που δηµιούργησαν τα όντα, 

πρέπει απολύτως να ικανοποιούν τα πρότυπα για έναν Θεό και να ικανοποιούν τα πρότυπα του Φα, 

και πρέπει να έχουν απέραντο έλεος και συµπόνια. Έτσι οι Κόσµοι που δηµιούργησαν είναι 

αναγκασµένοι να είναι θαυµάσιοι· οι σκέψεις που παράγουν είναι αγνές και θαυµάσιες. Γι’ αυτόν τον 

λόγο θεωρείται ακριβώς εξαιρετικά καίριο ότι ένα ον [πρέπει να] ανταποκρίνεται στα πρότυπα για τα 

όντα του Κόσµου σε συγκεκριµένα επίπεδα. Έτσι µε άλλα λόγια, δεν µπορούµε να αναγνωρίσουµε τις 

ρυθµίσεις που οι παλαιές δυνάµεις έκαναν για µας, ανεξάρτητα από ό, τι έκαναν, επειδή και αυτοί, 

επίσης, είναι υποψήφιοι για διάσωση, µόνο που έχουν επιλέξει να εξαλειφθούν. Πώς θα µπορούσε 

κάποιος που είναι να σωθεί να επιλέξει πώς θα σωθεί; Είναι σαν να κάποιον που πέφτει στο νερό και 

ενώ κάποιος προσπαθεί να τον σώσει, του λέει: «∆εν µπορείς να µε σώσεις κατευθείαν µε τα χέρια 

σου. Πρέπει να µε σώσεις µε τη βάρκα που µ’ αρέσει.». Πώς θα µπορούσε να είναι έτσι; 

 

Μερικά από τα πράγµατα που συνέβησαν πρόσφατα οφείλονταν σε ιστορικούς λόγους. ∆εν σας 

το είπα αυτό παλιότερα επειδή δεν ήθελα να σχηµατίσετε προσκόλληση – «Ποια είναι η σύνδεσή µου 

µε τις παλαιές δυνάµεις;». Κανένας από σας δεν πρέπει να το σκέφτεται αυτό. Αυτές οι περιπτώσεις 

είναι πολύ, πάρα πολύ λίγες, και η πρόθεση εκείνη την εποχή ήταν πολύ καλή, ήταν για τον Φα. Να 

γιατί αυτοί οι µαθητές του Ντάφα έχουν Ολοκληρωθεί το ίδιο (χειροκρότηµα), και [µάλιστα] σε 

εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. (Χειροκρότηµα). Να γιατί συνέβησαν αυτά τα πράγµατα. Συνεπώς η 

µελέτη του Φα είναι εξαιρετικά σηµαντική. Οι ορθές σκέψεις σας και οτιδήποτε καταφέρνετε 

προέρχεται από τον Φα, έτσι ανεξάρτητα από το πόσο πολυάσχολοι είστε, µην παραµελείτε τη µελέτη 

του Φα. 

 

Αυτά είναι όλα που θα πω, επειδή δύο ηµέρες πριν όταν οι µαθητές που εργάζονται στο 

πόνηµα
22

 της τηλεόρασης οργάνωσαν µια συνάντηση όπου είπα πολλά σε αυτούς. Υπέβαλαν πολλές 

ερωτήσεις που είναι αντιπροσωπευτικές, κι έτσι σήµερα δεν θα απαντήσω σε ερωτήσεις για εσάς. 

                                                 
22

 πόνηµα (project): εγχείρηµα, έργο, σχέδιο, πρότζεκτ. 
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Σχεδιάζω να τους ζητήσω να επεξεργαστούν την ηχογράφηση από εκείνη τη µέρα, και µετά αφού το 

αναθεωρήσω θα το δηµοσιεύσω. Τα ερωτήµατα που έθεσαν εκείνη τη µέρα είναι κοινά µεταξύ σας, 

ήταν όλα για ζητήµατα που θέλετε να ξέρετε και να επιλύσετε. Αυτά είναι όλα που θα πω. Σας 

ευχαριστώ! (Χειροκρότηµα) 

 

Τα µέλλοντα των µαθητών του Ντάφα είναι σίγουρα φωτεινά – θα είναι απολύτως φωτεινά. 

(Μακρόχρονο χειροκρότηµα). 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


