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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 Βανκούβερ 

(Βανκούβερ, Καναδάς 18 Μαΐου 2003) 

Λι Χονγκτζί 

 
(Μακρόχρονο χειροκρότηµα) 

 

Μόλις είδα κάποιους από σας στο ακροατήριο που ήταν και στην τελευταία διάσκεψη του Φα. 

Φαίνεται πως οι διασκέψεις µας του Φα πραγµατοποιούνται συχνότερα γύρω στο καλοκαίρι. Όταν 

γίνονται οι διασκέψεις του Φα σε διαφορετικές περιοχές, οι άνθρωποι εκεί πάντα µε προσκαλούν µε 

την ελπίδα να παρευρεθώ. Στην πραγµατικότητα, κάθε φορά που σας βλέπω είναι επειδή έχω 

πράγµατα να σας πω. Συνήθως όταν στις διάφορες περιοχές οργανώνουν διασκέψεις του Φα όλοι 

θέλουν τον ∆άσκαλο να παρευρεθεί και να πει µερικές λέξεις. Αλλά, µερικές φορές δεν έχετε πιάσει 

πλήρως τις απαιτήσεις που έθεσα για σας στην προηγούµενη διάλεξη, και τότε εάν πω περισσότερα 

είναι πιθανό να εξασθενίσει η κατανόησή σας από την προηγούµενη διάλεξη και τα πράγµατα που 

πρέπει να κάνετε. Έτσι δεν µπορώ να παρευρίσκοµαι στις διασκέψεις του Φα τόσο συχνά. Στην 

πραγµατικότητα, σήµερα δεν έχω κάτι συγκεκριµένο να πω, αλλά είχα υποσχεθεί στους σπουδαστές 

του Βανκούβερ εδώ και πολύ καιρό ότι θα ερχόµουν όταν θα οργάνωναν µια διάσκεψη του Φα, έτσι 

ήρθα αυτή τη φορά. (Θερµό χειροκρότηµα) 

 

Έχετε εργαστεί σκληρά. Έχω δει τι έχετε κάνει µε τη διευκρίνιση των γεγονότων και τον πηγαιµό στα 

προξενεία και τις πρεσβείες για να επικυρώσετε τον Φα. Σε αυτή τη διάσκεψη του Φα οι σπουδαστές 

είχαν κάποιο πρόβληµα µε τα γεύµατα και τη διαµονή τους. Όταν ήρθα εδώ τους είδα σχεδόν όλους 

στους δρόµους. Αλλά ανεξάρτητα από το πόσο µεγάλη είναι η προσπάθεια, ο στόχος σας είναι σαφής: 

σε δύσκολες καταστάσεις είµαστε σε θέση να σώζουµε αισθανόµενα όντα και να καταφέρνουµε να 

καλλιεργούµε τους εαυτούς µας· σε αυτή τη διαδικασία καλλιέργειας είµαστε σε θέση να 

δυναµώνουµε και να γινόµαστε ολοένα πιο καθαροί και ολοένα πιο ικανοί να ανταποκρινόµαστε σε 

υψηλότερα πρότυπα, ενώ εν τω µεταξύ, αυτή η κακή δίωξη σας έχει καταστήσει όλο και περισσότερο 

λογικούς και έχετε φτάσει να γνωρίζετε ολοένα και καλύτερα πώς να αντιµετωπίζετε το κακό δράµα 

και αυτή τη δίωξη. Έτσι, ανεξάρτητα από το πόσο επίπονα ή πόσο δύσκολα είναι, εµείς είµαστε 

απόστολοι του Ντάφα, έτσι δεν επιδιώκουµε οτιδήποτε των συνηθισµένων ανθρώπων, και είστε 

σαφείς για τον τελικό σκοπό σας: θέλουµε να επιτύχουµε την Ολοκλήρωση ενός καλλιεργητή. Αυτό 

που θέλουµε να λάβουµε είναι κάτι που οι συνηθισµένοι άνθρωποι δεν θα µπορούσαν ποτέ να λάβουν. 

Γι’ αυτό για τους αποστόλους του Ντάφα είναι σηµαντικό, και κάτι πολύ σοβαρό, να αρχίσουν από 

ένα συνηθισµένο άτοµο και να είναι σε θέση να ξεπεράσουν εντελώς τους συνηθισµένους ανθρώπους 

κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, και συν τοις άλλοις, καλλιεργείστε στη συνηθισµένη 

κοινωνία, και πρέπει να πληροίτε υψηλότερα πρότυπα –πρότυπα που ξεπερνούν την ανθρώπινη 

κοινωνία– και ολοκληρώνετε πράγµατα που όλοι οι καλλιεργητές καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας 

έχουν θελήσει αλλά δεν µπορούσαν ποτέ να ολοκληρώσουν. Έτσι πράγµατα όπως η επικύρωσή σας 

του Φα και η διάσωση αισθανόµενων όντων περιλαµβάνουν τη βελτίωσή σας, την αποβολή των 

παραλείψεών σας και των πραγµάτων στα οποία είστε ακόµα προσκολληµένοι, και παντός είδους 

αδυναµία. Με αυτόν τον τρόπο, ανεξάρτητα από το ποιες µορφές από τη συνηθισµένη κοινωνία 

χρησιµοποιείτε στην επικύρωση του Φα, εσείς καλλιεργείστε, ανεξάρτητα από το τι κάνετε 

βελτιώνεστε, και ανεξάρτητα από το τι κάνετε, πρέπει να το κάνετε µε τη µεγαλοπρέπεια ενός 

καλλιεργητή και όχι από το σηµείο βάσης ενός συνηθισµένου ατόµου. 

 

Είναι σαφές ποια είναι η αφετηρία µας. Η ουσία αυτού που κάνετε ως καλλιεργητής σάς βελτιώνει και 

σας καλλιεργεί, και, κατά τη διάρκεια αυτής της δίωξης, εκθέτει το κακό, θέτει τέλος στη δίωξη, και 

απορρίπτει τις ρυθµίσεις των παλαιών δυνάµεων. Έτσι πολλά από αυτά που κάνετε µοιάζουν µε των 

συνηθισµένων ανθρώπων, αλλά η ίδια η φύση τους είναι διαφορετική. Η θεµελιώδης διαφορά είναι ότι 

ο τελικός σκοπός µας και η αφετηρία µας είναι διαφορετικοί από τους δικούς τους. Χρησιµοποιούµε 

µόνο µερικά συνηθισµένα µέσα στη συνηθισµένη κοινωνία. Η συνηθισµένη κοινωνία, επίσης, είναι 

ένα επίπεδο που ο Φα έχει δηµιουργήσει για την ανθρωπότητα, έτσι σε αυτό το επίπεδο επικυρώνουµε 
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τον Φα χρησιµοποιώντας την κουλτούρα που ο Φα δηµιούργησε για τους συνηθισµένους ανθρώπους 

και τις διάφορες µορφές στις οποίες µπορεί να υπάρξει. ∆εν νοµίζω ότι υπάρχει οτιδήποτε λανθασµένο 

µε αυτά τα πράγµατα. 

 

Ξέρετε, το καλό και το κακό συνυπάρχουν στην ανθρώπινη κοινωνία. Αλλά οι καλλιεργητές του 

Ντάφα ενεργούν εντελώς από καλοσύνη, κι αυτό έχει θετική επίδραση στην ανθρωπότητα, στην 

κοινωνία, στη σκέψη των ανθρώπων, τη συµπεριφορά, και τις ηθικές αξίες, και σε εµάς τους 

καλλιεργητές. Η διάδοση του Ντάφα έχει πραγµατικά επιτύχει µια τεράστια, θετική επίδραση –µια 

εξαιρετικά καλή επίδραση– στην κοινωνία, στα ανθρώπινα όντα, και στους ίδιους τους καλλιεργητές, 

και όλα αυτά που εκδηλώνονται είναι θετικά. Είµαστε ξεκάθαροι για αυτό, το ίδιο και οι συνηθισµένοι 

άνθρωποι στην κοινωνία. Κάτω από την κακή δίωξη, µερικοί άνθρωποι χρησιµοποιήθηκαν και 

ελέγχθηκαν από κακά όντα στο παρελθόν, και είπαν πράγµατα που δεν ήταν από την καρδιά τους, 

πράγµατα που εµφανίστηκαν να σηµαίνουν κάτι αλλά στην πραγµατικότητα δεν σήµαιναν· πράγµατα 

που δεν προέρχονταν από τη δική τους σκέψη, αλλά προκλήθηκαν από την παραπλάνηση του κακού. 

Σήµερα όταν τα ανθρώπινα όντα λένε κάτι για το Ντάφα πρέπει να είναι  υπεύθυνα για αυτό. 

Παλιότερα, οι άνθρωποι θα µπορούσαν να πουν ότι αυτές οι λέξεις δεν ήταν οι προθέσεις τους, επειδή 

οι άνθρωποι ελέγχονταν και εξαπατούνταν από ξένα κακά όντα. Αλλά, όπως είναι τώρα τα πράγµατα, 

που τα ξένα όντα έχουν αποβληθεί, όταν οι άνθρωποι λένε κάτι, τότε αυτό είναι αληθινά οι ίδιοι οι 

άνθρωποι που µιλούν από µόνοι τους, και έτσι πρέπει να πάρουν την ευθύνη για αυτό. 

 

Ασκώ έλεος (σιµπέι). Μπορώ να αγνοήσω τα κακά πράγµατα που έχουν κάνει οι άνθρωποι, ή που 

έχουν πει για τους αποστόλους του Ντάφα και εµένα κατά τη διάρκεια αυτής της δίωξης, καθώς 

επίσης και τα πράγµατα που έχουν κάνει για να καταστήσουν την κατάσταση χειρότερη. Φυσικά, αυτό 

δεν ισχύει, για εκείνους που έχουν προκαλέσει µεγάλη ζηµιά στον Ντάφα. Αυτοί δεν είναι δυνατό να 

σωθούν. Ναι, ο Φα µπορεί να σώσει όλους και όλα – έχετε ακούσει τον ∆άσκαλό σας να σας λέει ότι 

µπορώ να µετατρέψω το καθετί στο καλύτερο πράγµα, ανεξάρτητα από το πόσο κακό είναι – µπορώ 

να τα κάνω όλα αυτά, ο Μεγάλος Νόµος µπορεί να το κάνει αυτό, αλλά µερικοί κακόβουλοι άνθρωποι 

έχουν διαπράξει τέτοιες αµαρτίες ενάντια στους ίδιους τους εαυτούς τους κατά τη διάρκεια αυτής της 

δίωξης που δεν αξίζουν πλέον να ακούσουν αυτά που απόστολοι του Ντάφα έχουν να πουν και δεν 

αξίζουν πλέον να σωθούν από τον Ντάφα. Με άλλα λόγια, σε αυτή τη δίωξη, έχουν ήδη τοποθετηθεί 

για τα µέλλοντά τους και έχουν χάσει την ευκαιρία να σωθούν. Έτσι αυτοί οι άνθρωποι δεν 

συµπεριλαµβάνονται. Έχω πει ότι ανεξάρτητα από το πόσο κακό έχει γίνει ένα ον καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ιστορίας, θα είχε ακόµα µια πιθανότητα. Είτε είναι στην ανθρώπινη διάσταση είτε σε 

κάποια άλλη [διάσταση] οποιουδήποτε επιπέδου, εφόσον δεν έχει αµαρτήσει ενάντια στον Ντάφα 

κατά τη διάρκεια αυτής της δίωξης, τότε ανεξάρτητα από το πόσο τεράστιες ήταν οι αµαρτίες του 

κατά τη διάρκεια της ιστορίας στη συνηθισµένη κοινωνία ή σε κάποια άλλη διάσταση οποιουδήποτε 

επιπέδου, µπορώ να τον σώσω. Και σας έχω πει αυτό: Αγνοώ τα λάθη του παρελθόντος οποιασδήποτε 

ύπαρξης στην ιστορία. Αυτό επειδή ακόµη και ο Κόσµος δεν είναι πλέον αρκετά καλός, και τα όντα 

[τώρα] δεν µπορούν πια να συγκριθούν µε τα όντα του σταδίου των περιόδων σχηµατισµού και 

στάσης· έτσι όταν όλα δεν είναι πλέον αρκετά καλά δεν θέλω να συγκρίνω και να επιλέξω αυτούς που 

είναι σχετικά καλύτεροι. Θέλω µόνο να τους σώσω όλους, και εφόσον δεν έχουν αµαρτήσει ενάντια 

στην ίδια την Επανόρθωση του Φα, µπορώ να τους σώσω. Έχω κρατήσει σταθερά αυτή την αρχή όταν 

κάνω πράγµατα. (Χειροκρότηµα) 

 

Συχνά υπάρχουν σπουδαστές που µε ρωτούν για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να µάθουν 

Ντάφα αλλά που έχουν ενεργήσει ως κατάσκοποι για το κακό που διώκει το Ντάφα, και οι οποίοι 

έχουν διώξει την Επανόρθωση του Φα. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αµαρτήσει ενάντια στον Ντάφα 

αλλά είναι ακόµα µεταξύ των σπουδαστών του Ντάφα, από την άποψη των πλευρών τους που 

γνωρίζουν δεν θέλουν να αφήσουν το Ντάφα, όµως από την άποψη των ανθρώπινων πλευρών τους 

έχουν οδηγηθεί από τις ανθρώπινες ιδέες και τις ανθρώπινες προσκολλήσεις τους και έχουν κάνει 

πράγµατα που έχουν βλάψει τους αποστόλους του Ντάφα και την Επανόρθωση του Φα. Έτσι µε 

αυτούς τους ανθρώπους, που ακόµα αποκαλώ «σπουδαστές», τα προβλήµατα είναι πραγµατικά 

σοβαρά και επίφοβα. ∆εν είναι ότι δεν µπορούν να σωθούν πλέον, δεν είναι ότι δεν µπορούν να 

σωθούν. Είναι [όµως], ακόµα διαφορετικοί από τα άλλα όντα. Αυτή τη στιγµή η Επανόρθωση του Φα 

δεν έχει τελειώσει, έτσι υπάρχει ακόµα µια πιθανότητα να επικυρώσουν τον Φα. Με άλλα λόγια, 
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υπάρχει ακόµα µια πιθανότητα να επανορθώσουν. Κοιτάζω µια ύπαρξη συνολικά και εξετάζω 

ολόκληρη την ιστορία της. Εάν κάποιος είναι αληθινά µαθητής του Ντάφα, εάν ήταν αληθινά µια 

πολύ καλή ύπαρξη στο παρελθόν αλλά έκανε κάτι λανθασµένο στιγµιαία σε αυτό το περιβάλλον, τότε 

είναι ακόµα διαφορετικός από ένα συνηθισµένο άτοµο που έχει αµαρτήσει ενάντια στον Ντάφα. 

Αφότου ξεπληρώσουν τη ζηµιά που έκαναν, µπορούν ακόµα να τα καταφέρουν, και εάν τα πάνε καλά, 

θα υπάρξει η µεγαλύτερη δυνατή αρετή που θα αναµένει και αυτούς ακριβώς το ίδιο. (Χειροκρότηµα) 

 

Έχω πει παλιά ότι στη συνηθισµένη κοινωνία, όποια κι αν είναι η θέση σας ή το επάγγελµά σας, 

ακόµα κι αν το επάγγελµά σας είναι να κατασκοπεύετε –το οποίο είναι µια ιδιαίτερη εργασία και µε 

ειδικές αποστολές, γι’ αυτό και αποκαλείται προσωπικό ειδικών αποστολών, σωστά;– εν τούτοις, 

είστε µια ύπαρξη, έτσι αληθινά δεν πρέπει να χάσετε αυτή την εξαιρετικά σπάνια και πολύτιµη 

ευκαιρία µόνο και µόνο επειδή έχετε ένα ειδικό επάγγελµα, δεν µπορείτε να καταστρέψετε την 

πιθανότητα για την οποία τα όντα έχουν περιµένει δεκάδες χιλιάδες χρόνια µόνο λόγω του είδους της 

εργασίας σας. Έτσι εξετάζω τα όντα. Φυσικά, πίσω τότε όταν δίδασκα τον Φα η πόρτα στη σωτηρία 

αφέθηκε ορθάνοικτη – δεν σας επέλεξα µε βάση οποιαδήποτε κοινωνική τάξη, επάγγελµα, ή θέση. 

∆εν βλέπω καθόλου αυτά τα πράγµατα. ∆εν υπάρχει καµία διαφορά εάν είστε πλούσιοι ή φτωχοί, σε 

ποια κοινωνική τάξη ανήκετε, εάν είστε έξυπνοι ή όχι, εάν είστε µορφωµένοι, σε ποια εθνότητα 

ανήκετε, κλπ  – δεν κάνω οποιεσδήποτε διακρίσεις. ∆εν εξετάζω καµία από τις διακρίσεις που τα 

ανθρώπινα όντα βάζουν, και δεν έχω οποιαδήποτε από αυτές στο µυαλό µου. Αντιµετωπίζω τον 

καθένα το ίδιο. Έτσι το κάνω. Και αυτό περιλαµβάνει βεβαίως και εκείνους τους ειδικούς πράκτορες, 

και εκείνους που εργάζονται ακόµη ως κατάσκοποι προκειµένου να ανακαλυφθούν περισσότερα για 

το Ντάφα. 

 

Φυσικά, εάν το ξανακοιτάξετε και σκεφτείτε για αυτό, θα δείτε ότι εγώ, ως ∆άσκαλός σας, βλέπω τα 

αισθανόµενα όντα µε το µέγιστο έλεος. Έτσι εάν παρ’ όλα αυτά δεν µπορώ ακόµα να σας σώσω, τότε 

πρέπει να υπάρξουν συνέπειες στο άµεσο µέλλον για τέτοιους ανθρώπους. Ξέρετε, πολλοί σπουδαστές 

θέλουν να µε δουν, και πολλοί συνηθισµένοι άνθρωποι θέλουν να µε δουν. Όταν µερικοί µε βλέπουν 

συγκινούνται χωρίς να ξέρουν γιατί, και όταν µερικοί µε βλέπουν αισθάνονται ιδιαίτερα θερµοί και 

κοντινοί. Μερικοί άνθρωποι συγκινούνται τόσο πολύ που θέλουν να κλάψουν. Αυτό είναι επειδή οι 

πλευρές τους που γνωρίζουν όλες ξέρουν ότι οποιοσδήποτε µε βλέπει, εγώ θα τον βοηθήσω, 

(Χειροκρότηµα) και µπορώ να µειώσω τις αµαρτίες και το κάρµα που έκανε καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ιστορίας. (Χειροκρότηµα) Έτσι όποιο κι αν είναι το επάγγελµά σας, εφόσον µε είδατε, θα σας έχω να 

αναπτύξετε καλές (Σαν) σκέψεις, και [εφόσον µε είδατε] θα µειώσω τις αµαρτίες και το κάρµα σας εν 

µέσω των καλών σκέψεών σας. (Χειροκρότηµα) Στην πραγµατικότητα, όλοι στον κόσµο έχουν µια 

πλευρά που γνωρίζει, έχουν επίγνωση. Ή για να το θέσουµε µε έναν άλλο τρόπο, δεν έχει σηµασία το 

τι έχετε κάνει ή τι κάνετε, εγώ σας αντιµετωπίζω όλους µε αυτόν τον τρόπο. (Χειροκρότηµα) Ίσως 

αυτό να είναι το «Μέγα Έλεος» για το οποίο οι άνθρωποι µιλούν. Φυσικά, έτσι εµφανίζεται µεταξύ 

των όντων σε αυτό το επίπεδο. Όταν αντιµετωπίζω τους ανθρώπους έτσι, όταν αντιµετωπίζω τους 

ανθρώπους του κόσµου µε αυτόν τον τρόπο, εάν κάτω από αυτό το είδος ελέους και κάτω από αυτήν 

την ανεκτικότητα, που ξεπερνά εντελώς το πώς οι συνηθισµένοι άνθρωποι αντιµετωπίζουν τα όντα, οι 

άνθρωποι του κόσµου και τα ανθρώπινα όντα, βλάπτουν ακόµα τον Ντάφα και συµπεριφέρονται 

άδικα τους αποστόλους του Ντάφα που προσπαθούν να τους σώσουν, τότε ο Νόµος του Φο έχει την 

αξιοπρέπειά του, και όταν ακόµα και µετά από τέτοιο έλεος δεν τα πάνε καλά, [τότε] δεν υπάρχει 

καµία απολύτως ελπίδα για την ύπαρξή τους. 

 

Όλοι ξέρετε για τον ιό SARS στην Κίνα. Πίσω στο παρελθόν οι παλαιές δυνάµεις αποφάσισαν [να τον 

χρησιµοποιήσουν] για να εξαλείψουν οκτώ εκατοµµύρια ανθρώπους στην Κίνα. Αντί να µετανιώσουν, 

ακόµα κρύβουν τα γεγονότα εκεί. Από συµπόνια για τα ανθρώπινα όντα, [ο ∆άσκαλος] θέλει να δώσει 

στα ανθρώπινα όντα περισσότερες ευκαιρίες και δεν θέλει να έχει τόσους πολλούς ανθρώπους να 

πεθάνουν. Αλλά αντί να το µετανιώσουν, χρησιµοποιούν ακόµη και τον SARS για να διώξουν τους 

αποστόλους του Ντάφα και να καλύψουν τα γεγονότα. Οι άνθρωποι που έχουν την εξουσία είναι και 

αυτοί συνηθισµένοι άνθρωποι, και υπόκεινται επίσης στη θεία τιµωρία. Οι Θεοί προειδοποιούν τους 

ανθρώπους του κόσµου, και όµως [µερικοί] άνθρωποι θέλουν ακόµα να καλύψουν τα πράγµατα και να 

αποτρέψουν τους ανθρώπους του κόσµου απ’ το να µάθουν το µάθηµά τους. Έτσι αυτό που τους 

περιµένει είναι ακόµα χειρότερη τιµωρία από τους ουρανούς! Με άλλα λόγια, ενώ αντιµετωπίζω όλα 



4 

τα όντα µε το µέγιστο έλεος, εάν κάποια όντα δεν µπορούν ακόµα να κάνουν αυτό που πρέπει, τότε θα 

σας αφήσω µόνο, και θα υπάρξουν φυσικά άλλοι τρόποι να σας εξετάσουν. Για να το θέσω µε έναν 

άλλο τρόπο, ο Νόµος του Φο είναι φιλεύσπλαχνος, αλλά έχει επίσης την ιερή φύση των Θεών, και οι 

άνθρωποι δεν επιτρέπονται να κάνουν απλά ό,τι θέλουν και να µην παίρνουν το έλεος των Θεών 

σοβαρά. Αυτό είναι µια πράξη βλασφηµίας προς τους Θεούς. 

 

Όταν δίδαξα τον Φα την τελευταία φορά ανέφερα το πώς µερικοί σπουδαστές έχουν κάνει λάθη που 

δεν έπρεπε να έχουν κάνει. Στην πραγµατικότητα, όσο είστε ακλόνητοι στη µελέτη του Φα και 

µελετάτε καλά, διορθώνετε τον εαυτό σας, και συµπεριφέρεστε πάλι καλά, τότε είστε ακόµα µαθητής 

του Ντάφα. Απλώς πάτε τα καλά την επόµενη φορά, και αυτό είναι όλο· µην µένετε σε αυτό σαν να 

ήταν κάτι τόσο σοβαρό. Εάν στο µυαλό σας το πάρετε να είναι πολύ σοβαρό αυτό θα δηµιουργήσει 

µια άλλη κατάσταση όπου θα αισθάνεστε πιεσµένοι από τη λύπη και τη στεναχώρια, και τότε θα 

βυθιστείτε στην προσκόλληση και δεν θα είστε σε θέση να ξεφύγετε από αυτό. Ολόκληρη η 

διαδικασία της καλλιέργειας ενός αποστόλου του Ντάφα είναι µια διαδικασία αφαίρεσης ανθρώπινων 

προσκολλήσεων. Ανεξάρτητα από την εµπειρία σας, µόλις συνειδητοποιήσετε το πρόβληµα απλώς 

διορθώστε το κατ’ ευθείαν· εάν πέσετε, απλώς σηκωθείτε και συνεχίστε να κάνετε αυτό που ένας 

µαθητής του Ντάφα πρέπει να κάνει. Σε αυτή την περίπτωση το λάθος που κάνατε θα µετρηθεί απλώς 

ως µια δοκιµή που δεν χειριστήκατε καλά κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας, µπορείτε να βάλετε 

τα δυνατά σας να την περάσετε την επόµενη φορά, και θα υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες για σας 

να περάσετε τη δοκιµή ξανά. Αυτό είναι όλο. Ο ∆άσκαλος δεν µπορεί να µετράει τα λάθη που κάνετε 

κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας ως κάτι σηµαντικό. Αλλά µε εκείνους τους ανθρώπους που δεν 

µπορούν να βγουν από αυτή την κατάσταση ή που επαναλαµβάνουν τα λάθη, αυτό τότε είναι µια άλλη 

ιστορία. ∆εν µπορείτε να αναπτύσσετε νέες προσκολλήσεις επειδή έχετε κάνει ένα λάθος. 

 

Παλιότερα όταν δίδασκα τον Φα δεν συνήθιζα να θέτω τα πράγµατα πάρα πολύ έντονα, κι αυτό γιατί, 

δεν ήθελα να δηµιουργήσω πνευµατικά βάρη για σας ή να προκαλέσω άλλες προσκολλήσεις. Και 

είναι για αυτόν τον λόγο που σπάνια διδάσκω τον Φα σε έναν σπουδαστή χωριστά. Μόλις διδάξω τον 

Φα σε έναν άνθρωπο και επισηµάνω τις αδυναµίες του, µόνο σκεφτείτε το, πόσο το µυαλό του θα 

φορτωθεί επειδή οι λέξεις προήλθαν από το στόµα µου. Γι’ αυτό σπάνια διδάσκω τον Φα σε κάποιον 

ένας προς έναν. Όταν διδάσκω τον Φα συζητώ για ευρέως εφαρµόσιµα πράγµατα και µιλώ γενικά. 

Και όσα αφορούν προβλήµατα που είναι δευτερεύοντα, τα οποία είναι περιορισµένης έκτασης, ή που 

είναι µεµονωµένα και ισχύουν µόνο για µερικά άτοµα, όταν δεν παρεµποδίζουν τους σπουδαστές 

Ντάφα συνολικά, τότε δεν υπάρχει καµία ανάγκη για µένα να τα αναφέρω. Αυτό είναι επειδή κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας καλλιέργειας οι σπουδαστές θα δουν αυτά τα πράγµατα µεταξύ τους και θα 

τα επισηµάνουν σε αυτούς τους ανθρώπους, θα επισηµάνουν τις ανεπάρκειες. Αλλά ακόµα κι αν αυτοί 

οι άνθρωποι δεν µπορούν να τα αντιληφθούν αµέσως, επειδή έχουν προσκολλήσεις, θα φτάσουν 

βαθµιαία να τα αντιληφθούν. Μόνο όταν προκύπτουν προβλήµατα στο µεγάλο σώµα ή έχουν να 

κάνουν µε τη γενική κατάσταση του Ντάφα, ή όταν υπάρχει ένα πρόβληµα µε την κατάσταση της 

επικύρωσής σας του Ντάφα, µόνο τότε µιλώ για αυτό. Για παράδειγµα, τώρα σε µερικές περιοχές της 

ηπειρωτικής Κίνας υπάρχουν ακόµα άνθρωποι που διαδίδουν πλαστά ιερά κείµενα [του Ντάφα], και 

κάποιοι είναι τόσο προσκολληµένοι που τα αποµνηµονεύουν κιόλας· και όχι µόνο τα 

αποµνηµονεύουν, πηγαίνουν ακόµη και τα προωθούν µεταξύ των σπουδαστών. Τι τους οδηγεί να το 

κάνουν αυτό; Το κάνουν αυτό γιατί τα πλαστά ιερά κείµενα περιέχουν πράγµατα στα οποία είναι 

προσκολληµένοι και πράγµατα που ταιριάζουν µε τις ανθρώπινες προσκολλήσεις τους. ∆εν νοµίζω ότι 

προσπαθούν σκόπιµα να βλάψουν τον Φα. Είναι επειδή έχουν προσκολλήσεις και έχουν ανθρώπινες 

σκέψεις που το κάνουν αυτό, έχουν κάνει πράγµατα που το κακό θέλει να δει να γίνονται, και έχουν 

παρεµποδίσει την επικύρωση του Φα των αποστόλων του Ντάφα. 

 

Στην πραγµατικότητα έχω παρευρεθεί σε διασκέψεις του Φα στον Καναδά αρκετές φορές µέχρι τώρα. 

(Χειροκρότηµα) Υπάρχουν τρεις κύριες [φορές], και σας έκαναν αρκετά βαθιά εντύπωση. Η πρώτη 

φορά, όπως ξέρετε, ήταν λίγο πριν από τις 20 Ιουλίου [1999]. Η δεύτερη φορά ήταν τότε που η 

καταστολή και η δίωξη ήταν πραγµατικά πολύ σοβαρές. Εκείνη η συγκεκριµένη [διάσκεψη] 

πραγµατοποιήθηκε στην Οτάβα. Αυτή τη φορά, είναι τώρα που το κακό αποβάλλεται πλήρως σε 

µεγάλη κλίµακα, και η Επανόρθωση του Φα κινείται µε έναν εξωφρενικό ρυθµό, αποβάλλοντας το 

κακό µε πολύ γρήγορη ταχύτητα και διαπερνώντας την ανθρώπινη διάσταση. Είναι αυτή η στιγµή που 
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είµαι εδώ να συναντηθώ µε σας. Έτσι αυτές οι τρεις διασκέψεις του Φα στον Καναδά είναι πολύ 

διαφωτιστικές. (Μακρόχρονο χειροκρότηµα) 

 

Πρέπει να πούµε ότι οι καναδοί σπουδαστές έχουν κάνει σπουδαία δουλειά, και αυτό φαίνεται σε 

πολλά διαφορετικά πράγµατα. Το ότι κάνατε καλή δουλειά συνεργαζόµενοι ήταν το κλειδί, και δεν 

έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις όπου αφήσατε τις προσωπικές προσκολλήσεις σας να επηρεάσουν 

το πώς επικυρώσατε τον Ντάφα. Και δεν έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις µεταξύ σας όπου 

επιµείνατε στις απόψεις σας σε σηµείο που να µην µπορείτε να τις παρατήσετε. ∆εν έχει υπάρξει 

πολλή τριβή µεταξύ των σπουδαστών. Έχετε συνεργαστεί πολύ καλά ο ένας µε τον άλλον, και έτσι 

έχετε δηµιουργήσει µια πολύ καλή κατάσταση από την άποψη της επικύρωσης του Φα. Και βέβαια, ο 

Καναδάς είναι ένα ιδιαίτερο µέρος. Η καναδική κυβέρνηση και οι άνθρωποι έχουν δείξει πολλή 

υποστήριξη και συµπάθεια στον Ντάφα και στους αποστόλους του Ντάφα, και πρέπει να 

ευχαριστήσουµε τους Καναδούς και την κυβέρνηση για αυτά τα πράγµατα. (Θερµό χειροκρότηµα) 

 

Έτσι εξετάζοντας αυτές τις τρεις διασκέψεις του Φα και κοιτάζοντας πίσω, µπορούµε να δούµε πολύ 

ξεκάθαρα τις διαφορές στη γενική κατάσταση. Έχω συναντηθεί µε τους σπουδαστές στον Καναδά 

τρεις φορές, και οι αλλαγές στη γενική κατάσταση στον ενδιάµεσο χρόνο [µεταξύ αυτών των τριών 

φορών] ήταν µεγάλες. Όλοι το έχετε δει. Όταν πρωτάρχισε η δίωξη η πίεση ήταν πολύ έντονη. Όταν 

δίδασκα τον Φα στον Καναδά πριν από τις 20 Ιουλίου 1999, πολλά που είπα ήταν στην 

πραγµατικότητα νύξεις για τα πράγµατα στους ανθρώπους του κόσµου – έλεγα στους ανθρώπους του 

κόσµου κάτι. Κάθε άτοµο έχει µια πλευρά που γνωρίζει. Όταν διδάσκω τον Φα δεν µιλώ µόνο στα 

ανθρώπινα όντα, τα στρώµατα επί στρωµάτων των εαυτών µου µιλούν στα όντα στα διαφορετικά 

επίπεδα, και αυτό γιατί οτιδήποτε συµβαίνει σε αυτό το ανθρώπινο µέρος δεν είναι αποµονωµένο – 

είναι µια αντανάκλαση, στο χαµηλότερο επίπεδο, των Κοσµικών αλλαγών που συντελούνται. Είναι 

ακριβώς όπως αυτό που έχω πει παλιότερα: οι αλήθειες είναι διαφορετικές από επίπεδο σε επίπεδο. 

Από ένα υψηλότερο επίπεδο οι αλήθειες στα χαµηλότερα επίπεδα φαίνονται λάθος, αλλά οι αλήθειες 

είναι αλήθειες στα [ίδια τα] αντίστοιχα επίπεδά τους, και οι καταστάσεις, οι εκδηλώσεις, και τα 

πρότυπα για το ίδιο πράγµα είναι διαφορετικά στα διαφορετικά επίπεδα, µε τα πράγµατα να είναι πιο 

κοντά στην Αλήθεια όσο υψηλότερα γίνονται. Αλλά συνολικά οι αλήθειες διατρέχουν συνεχόµενα όλα 

τα επίπεδα, και όταν φανερώνονται σε διαφορετικά επίπεδα είναι οι αλήθειες των διαφορετικών 

επιπέδων. Τα όντα σε κάθε επίπεδο, εποµένως, έχουν διαφορετικές καταστάσεις και διαφορετικές 

κατανοήσεις των αληθειών. Όσο χαµηλότερο είναι [το επίπεδο], τόσο χαµηλότερες είναι οι απαιτήσεις 

και τόσο κατώτερη η συµπεριφορά των όντων. Όταν φτάνει σε αυτό το χαµηλότερο επίπεδο των 

ανθρώπινων όντων, έτσι συµπεριφέρονται [εδώ] τα όντα, και αυτό είναι κοντά σε ότι χειρότερο 

υπάρχει. Οι παλαιές δυνάµεις έκαναν πολύ συγκεκριµένες ρυθµίσεις για αυτή την κακή δίωξη. Εγώ 

περιορίζω το κακό εδώ, και εκείνοι οι ορθοί, Θεοί-φύλακες του Φα κάνουν το ίδιο, επίσης. Οι παλαιές 

δυνάµεις έχουν τις ρυθµίσεις τους, αλλά στην πραγµατικότητα και το κακό περιορίζεται. Όταν το 

κακό βγάζει την κακία του προς τα έξω, ενεργεί όπως αυτούς που είναι τροµερά αυταρχικοί, αλλά 

όταν φτάνει στα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πολύ αδύναµο. Φυσικά, όταν ενεργούν οι κακοί 

άνθρωποι εκ µέρους του κακού, όσο οι ορθές σκέψεις των µαθητών του Ντάφα δεν έχουν παραλείψεις 

και είναι ισχυρές, [τότε] οι κακοί άνθρωποι γίνονται συνεσταλµένοι και κυριαρχούνται ακόµη από τις 

ορθές σκέψεις. Έτσι είναι τα πράγµατα. Συνολικά το κακό δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει 

οτιδήποτε θέλησε, και αυτό είναι επειδή οι Θεοί έχουν ελέγξει τα πράγµατα τελικά. Οι παλαιές 

δυνάµεις έχουν τις ρυθµίσεις τους, αλλά προσπαθούν µόνο να επιφέρουν την κατάσταση που [οι ίδιοι] 

χρειάζονται· οι παλαιές δυνάµεις δεν ήταν ποτέ σε θέση να κάνουν οτιδήποτε ήθελαν, και ο λόγος 

είναι ότι αυτό που θέλω να κάνω και οι περιορισµοί των ορθών Θεών πάνω τους, αποτρέπουν την 

επίτευξη εκείνων που καθόρισαν να κάνουν. 

 

Ο παλαιός Κόσµος κατέχει τις παλιές αλήθειες. Οποιαδήποτε ύπαρξη, προτού να αποκατασταθεί από 

τον Φα, δεν µπορεί να δει τίποτα από αυτά που είναι µετά την Επανόρθωση του Φα, και δεν µπορεί να 

δει την αληθινή εκδήλωση του νέου Φα επειδή δεν είναι αντάξια αυτού. Όταν µια ύπαρξη µπορεί 

αληθινά να δει την εκδήλωση του νέου Φα και του νέου Κόσµου, τότε είναι ισοδύναµη µε µία νέα 

ύπαρξη, και θα κάνει φυσικά τα πράγµατα αναλόγως. ∆εν µπορούν να δουν αυτά τα πράγµατα επειδή 

είναι όντα που ανήκουν στον Κόσµο του παρελθόντος, έτσι δεν µπορούν να δουν το µέλλον που δεν 

ανήκει στον Κόσµο του παρελθόντος. Και αυτό το µέλλον δεν είναι τα πράγµατα που κανονίστηκαν 
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κατά τη διάρκεια της ιστορικής περιόδου του παλαιού Κόσµου, όπου υπάρχουν γρήγοροι και αργοί 

χρόνοι και διαφορές µεταξύ των διαφορετικών διαστάσεων και τα οποία είναι πράγµατα που οι Θεοί 

του παλαιού Κόσµου µπορούν να δουν. Εδώ πρόκειται για έναν διαφορετικό και νέο Κόσµο, έναν 

[Κόσµο] στον οποίο όλα ρυθµίζονται εκ νέου – είτε αυτό είναι ο χρόνος, είτε οι διαστάσεις, είτε τα 

όντα, είτε οι µηχανισµοί, είτε ο Φα. ∆εν συνδέεται µε οτιδήποτε του παλαιού Κόσµου µε οποιοδήποτε 

τρόπο, και τα όντα του παλαιού Κόσµου αυτό δεν µπορούν να το δουν. Εάν µπορούσαν θα 

ξεπερνούσαν τις δυνατότητες όλων των Θεών. Έτσι συµβαδίζουν µε τον παλαιό Φα, ακολουθώντας 

την τάξη του παλαιού Κόσµου, και κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Πολλά πράγµατα είναι 

πραγµατικά δύσκολο να αλλαχτούν. Μερικές φορές τους ζητώ να κάνουν ορισµένα πράγµατα και 

θεωρούν ότι είναι αβάσιµα, έτσι δεν τολµούν να τα κάνουν. Είναι απλώς όντα αυτής της περιόδου, 

έτσι νοµίζουν ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος να γίνουν τα πράγµατα. Όταν δεν κάνουν απολύτως 

τίποτα, αυτό µπορεί να µετρηθεί ότι συµπεριφέρονται καλά. 

 

Στην πραγµατικότητα, αυτοί που έχουν παρεµποδίσει την Επανόρθωση του Φα είναι η συµµορία των 

παλαιών δυνάµεων. Τα περισσότερα όντα στον γιγαντιαίο Κόσµο δεν έχουν συµµετάσχει σε αυτό, και 

η κατάστασή τους είναι µία [κατάσταση] όπου παρατηρούν τα πράγµατα. Αλλά, µόλις φθάσει το 

συνολικό, απέραντο ρεύµα της Επανόρθωσης του Φα, είτε το παρατηρούν είτε έχουν συµµετάσχει σε 

αυτό, όλοι θα διαλυθούν στην Επανόρθωση του Φα· εκείνοι που πρέπει να αφοµοιωθούν θα 

αφοµοιωθούν, εκείνοι που πρέπει να διαλυθούν καλοκάγαθα θα διαλυθούν καλοκάγαθα, και µε 

εκείνους που δεν µπορούν να αφοµοιωθούν ή να διαλυθούν καλοκάγαθα, εάν τα επίπεδά τους πρέπει 

να χαµηλωθούν τα επίπεδά τους θα χαµηλωθούν, και εκείνοι που έχουν διαπράξει εγκλήµατα και 

πρέπει να αποβληθούν, θα αποβληθούν. Θα έλεγα ότι δεν είναι εύκολο για µία ύπαρξη να µπει στο 

µέλλον, δεν είναι κάτι εύκολο, και αυτό γιατί το µέλλον δεν ανήκει στα όντα αυτού του κύκλου. Εάν 

το εξετάσετε από την προοπτική των παλαιών κατανοήσεων, για όντα αυτού του κύκλου το να 

εισαχθούν στο µέλλον, να µπουν στον επόµενο κύκλο των Κοσµικών σωµάτων που δεν ανήκουν σε 

αυτά, αυτό είναι απολύτως αδύνατο. Κατά τη διάρκεια αυτής της Επανόρθωσης του Φα έχω 

αντιµετωπίσει όλους και όλα τα όντα µε το µέγιστο έλεος, και αυτός είναι ο λόγος που θέλησα να 

αφοµοιωθούν αυτά τα όντα και να τα πάρω από εκεί, από αυτόν τον παλαιό Κόσµο, και γι’ αυτό 

αποφάσισα να κάνω την Επανόρθωση του Φα του Κόσµου. Εάν δεν ήταν αυτή η περίπτωση, δεν θα 

υπήρχε καµία απολύτως ευκαιρία για τα όντα αυτού του κύκλου να πάνε στο µέλλον. Το µέλλον δεν 

ανήκει σε αυτούς, δεν ανήκει σε αυτά τα όντα του παρόντος. Έτσι εάν κάποιος θέλει να πάει στο 

µέλλον πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του µέλλοντος. 

 

Φυσικά, για µια ύπαρξη σε αυτή την περίοδο αυτό δεν είναι κατορθωτό, και είναι πραγµατικά 

δύσκολο για αυτήν να προσαρµοστεί σε αυτό. Αλλά υπάρχει ένα σηµείο: ο Φα µου διαδίδεται, και τα 

στρώµατα επί στρωµάτων των αισθανόµενων όντων όλα το ξέρουν, και πολλά όντα τον µαθαίνουν και 

τον διαβάζουν. Υπάρχει Τζούαν Φάλουν σε κάθε επίπεδο, οι αλήθειες σε κάθε επίπεδο είναι 

διαφορετικές, και οι λέξεις µέσα εµφανίζονται διαφορετικές, και [αυτές] είναι όλη η αλήθεια του νέου 

Κόσµου στα διαφορετικά επίπεδα. Πολλά όντα τον διαβάζουν και αφοµοιώνονται σε αυτόν. Ο λόγος 

είναι, ότι αυτό είναι κάτι που ποτέ πριν δεν έχει ξαναγίνει από ακόµη και εξαιρετικά µακρινούς 

χρόνους, από την αρχή του χρόνου στον Κόσµο, και είναι κάτι που τα αισθανόµενα όντα δεν 

τόλµησαν ποτέ να σκεφτούν, δηλ., να γεφυρωθεί ένα τέτοιο µεγάλο χάσµα στην ιστορία, επειδή αυτή 

η ιστορία δεν ανήκει σε κανένα από τα όντα στον παρόντα Κόσµο. Όλα σε αυτή την ιστορία, και όλα 

τα όντα στον Κόσµο που ζουν σε αυτό το περιβάλλον, και αυτή η ιστορία, που παρέχεται για την 

ύπαρξη των όντων σε αυτό το περιβάλλον, [θα] µπουν αληθινά στο µέλλον που δεν ανήκει σε αυτή 

την ιστορία, και στην πραγµατικότητα δεν έχει καµία σχέση µε αυτά. Είναι σε αντίθεση µε αυτόν τον 

παλαιό Κόσµο, όπου όταν τα Κοσµικά σώµατα στα διαφορετικά επίπεδα γίνονται όχι τόσο καλά πια, 

καταστρέφονται και τότε νέα δηµιουργούνται. Αυτή η διαδικασία ηχεί το ίδιο όπως τη δηµιουργία και 

την καταστροφή των αισθανόµενων όντων των νέων και παλαιών συµπάντων στα διαφορετικά 

επίπεδα του κολοσσιαίου στερεώµατος, αλλά στην πραγµατικότητα είναι απολύτως διαφορετική. 

Ανεξάρτητα από το πώς τα διαφορετικά Κοσµικά σώµατα στον Κόσµο καταστρέφονται και 

αναδηµιουργούνται, είναι ακόµα το αποτέλεσµα µίας και µόνης σκέψης µιας υψηλότερης ύπαρξης σε 

αυτόν τον Κόσµο σε ένα υψηλό επίπεδο, και των ικανοτήτων του. Με άλλα λόγια, είναι ακόµα ένα 

αποτέλεσµα των προτύπων και των ρυθµίσεων του παλαιού Κόσµου. Αυτό γιατί για ένα ακόµη 

µεγαλύτερο ον, τα Κοσµικά σώµατα κάτω από αυτόν είναι όλα µέρος του σώµατός του, και όταν ένα 
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ορισµένο κύτταρο αποβάλλεται κατά τη διάρκεια της µεταβολικής διαδικασίας, όταν το κύτταρο 

αναδηµιουργείται, φέρει ακόµα τους µηχανισµούς του, τα χαρακτηριστικά του, και τα πράγµατα του 

δικού του σύµπαντος – όλα γίνονται από αυτόν. Αλλά, όταν ο Κόσµος ολόκληρος αληθινά πεθαίνει… 

είναι ακριβώς όπως µε αυτό το ον που έχει πεθάνει, και αργότερα, σε έναν ορισµένο χρόνο, όταν ένα 

ον αναδηµιουργείται, δεν έχει καµία σχέση µε το ον που πέθανε. Αυτό για το οποίο µιλώ εδώ δεν είναι 

όπως αυτό που είπα για το πώς όταν η ψυχή αφήνει το σαρκικό σώµα είναι σαν να βγάζει τα ρούχα 

της και να τα αλλάζει [µπαίνοντας] σε άλλα ρούχα, δεν είναι αυτός ο τύπος σύνδεσης, και αυτό δεν 

έχει καµία σχέση µε το παρελθόν. 

 

Όλη η Τριάδα µιας ύπαρξης διαλύεται και παύει να υπάρχει, και ανεξάρτητα από το πόσο υψηλή είναι 

η ύπαρξη, δεν µένει τίποτα. Αυτή η έννοια, όσον αφορά το τέλος του στερεώµατος, είναι ανύπαρκτη 

για όλα τα όντα αυτού του Κόσµου, όλα απορούν για αυτήν και κανένα δεν την καταλαβαίνει· είναι 

κάτι πέρα από την κατανόησή τους. Ακόµα κι αν αφήσουν τις φαντασίες τους ελεύθερες ακόµα 

περιορίζονται σε αυτό που µια ύπαρξη µπορεί να σκεφτεί ή να γνωρίζει µέσα σε αυτόν τον Κόσµο, και 

είναι µέσα στην έκταση της σοφίας που παράγεται από τα όντα αυτού του κύκλου. Η Επανόρθωση του 

Φα, όσο σηµαντική και αν είναι, δεν σηµαίνει τίποτα σε αυτούς. Και επιπλέον, τα αισθανόµενα όντα 

όλα αιφνιδιάζονται όταν βρίσκονται αντιµέτωπα µε όλα τα πράγµατα στην Επανόρθωση του Φα, και 

δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν. Όλοι ξέρουν ότι οι αλήθειες που δίδαξα είναι καλές, αλλά οι παλαιές 

αλήθειες είναι εκεί, και δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των περιόδων εκφυλισµού και 

καταστροφής από τις παλαιές αλήθειες. Γι’ αυτό η απαίτηση της Επανόρθωσης του Φα για όλα τα 

όντα είναι να µην κάνουν τίποτα. 

 

Οι πιο τυχεροί είναι εκείνοι που δεν έχουν κάνει καµία κίνηση κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

Επανόρθωσης του Φα – που απλά παρατηρούσαν ήσυχα τα πράγµατα. Επειδή θέλω να τους σώσω 

όλους, θα κάνω όλα αυτά τα όντα να αφοµοιωθούν και να πάνε στο νέο Κόσµο. Αλλά οι παλαιές 

δυνάµεις είδαν ότι πολλά όντα είχαν διαπράξει πολυάριθµες αµαρτίες στην ιστορία, και σκέφτηκαν ότι 

αυτά τα όντα δεν πρέπει να σωθούν και δεν πρέπει να κρατηθούν. Αισθάνθηκαν σίγουροι ότι αυτά 

είναι στον έλεγχο της Επανόρθωσής µου του Φα, έτσι κανόνισαν για το ξερίζωµα αυτών των όντων 

κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσής µου του Φα. Τότε γιατί [αυτοί], όταν αυτό αφορά στα όντα σε 

αυτόν τον κόσµο, καθιστούν εκείνους τους κακοήθεις αστυνοµικούς τόσο σκληρούς, τόσο βίαιους, και 

άγριους, και γιατί κάνουν εκείνα χαµηλού επιπέδου κακά στοιχεία να κάνουν κακό; Ο στόχος τους 

είναι να αποβάλουν ορισµένους ανθρώπους του κόσµου και εκείνους τους σπουδαστές που δεν 

θεωρούν κάτι ιδιαίτερο. Έτσι κάνουν αµφότερους, και εκείνους τους κακοποιούς και τα θύµατά τους, 

να διαπράττουν τεράστιες αµαρτίες. Εκείνοι των οποίων τα επίπεδα είναι λίγο υψηλότερα δεν κάνουν 

αυτά τα πράγµατα άµεσα. Πιστεύουν ότι αφού είναι Θεοί, είναι ιεροί και καθαροί και δεν θέλουν να 

βάλουν τα χέρια τους σε ένα σωρό σκουπίδια για να ανακατώσουν άµεσα τα πράγµατα, και αυτό 

επειδή µόλις έρχονταν εδώ θα έπεφταν κάτω. Έτσι ελέγχουν διαδοχικά τα όντα στο επίπεδο που είναι 

αµέσως πιο κάτω από το δικό τους. Οι παλαιές δυνάµεις στα διαφορετικά επίπεδα κάνουν πράγµατα 

που παρεµποδίζουν την Επανόρθωση του Φα σε κάθε επίπεδο, και γι’ αυτό όταν αυτό φτάνει στον 

ανθρώπινο κόσµο τα κακά όντα ενεργούν ακόµα πιο κακόβουλα. Ποτέ πριν δεν έχει γίνει 

Επανόρθωση του Φα. Ανεξάρτητα από το πόσο επικίνδυνη γίνεται η κατάσταση, η Επανόρθωση του 

Φα παραµένει µια πρωτοφανής ευκαιρία για όλα τα αισθανόµενα όντα. Ο Φα έχει υπάρξει για πολύ 

καιρό· ήλθα µε αυτόν τον πανίσχυρο, αυτόν που τα εναρµονίζει όλα και τα καλύπτει όλα, αυτόν τον 

πρωτοφανή, και αυτόν τον καλύτερο Φα. (Θερµό χειροκρότηµα) 

 

Αλλά όσο για τους αποστόλους του Ντάφα, που ήρθαν να επικυρώσουν τον Φα, αλλά και για τα όντα 

στον ευρύτερο Κόσµο, το µόνο ζήτηµα είναι να υλοποιηθεί η σωτηρία µε τον Φα, και να γίνει 

πραγµατικότητα. Με άλλα λόγια, αυτός ο Φα ήταν εδώ πολύ καιρό πριν, και το ζήτηµα ήταν µόνο το 

πώς τα αισθανόµενα όντα θα ενεργούσαν σύµφωνα µε αυτόν τον Φα, ή όπως το έθεσα, το πώς θα 

αφοµοιώνονταν από αυτόν – υπάρχει αυτή η διαδικασία, αυτό είναι όλο. Έχω πει παλιότερα ότι 

κανένας δεν µπορεί να βλάψει αυτόν τον Φα. ∆εν είναι ότι δηµιουργώ κάποιον νέο Φα ενώ κάνω τα 

πράγµατα. Ο Φα έχει υπάρξει από πολύ, πάρα πολύ καιρό πριν. Το θέµα είναι µόνο το πώς τα 

αισθανόµενα όντα θα αφοµοιωθούν στον Φα, αυτό είναι όλο. Όσο περισσότερη σοφία έχει ένα ον 

τόσο πιο σπουδαίο θεωρεί τον εαυτό του, αλλά υπάρχουν πραγµατικότητες που ακόµη και ένα ον µε 

πολλή σοφία δεν µπορεί να δει από το επίπεδό του. Οποιαδήποτε σκέψη έχει προς την Επανόρθωση 
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του Φα έχει σε αυτόν πολύ µεγάλη επίπτωση. Μια σκέψη δικιά του µπορεί να κάνει τα στρώµατα επί 

στρωµάτων αισθανόµενων όντων να αµαρτήσουν ενάντια στην Επανόρθωση του Φα, και τότε θα έχει 

αµαρτήσει ενάντια στην Επανόρθωση του Φα. Ανεξάρτητα από το πόσο γιγαντιαία είναι τα όντα, όλα 

αντιµετωπίζουν αυτό το ζήτηµα, επειδή καµία ύπαρξη αυτού του Κόσµου δεν ανήκει στον µελλοντικό 

Κόσµο, και ανεξάρτητα τού πόσο από την αληθινή κατάσταση µπορούν να δουν δεν µπορούν ακόµα 

να δουν τι είναι τελικά. Έτσι ακόµη και για τα τελικά, τα τελευταία όντα του Κόσµου αυτό θα 

µπορούσε να είναι µια τεράστια καταστροφή – αµέσως µόλις µια [ανάρµοστη] σκέψη προέκυπτε, δεν 

µπορούν να δραπετεύσουν από την καταστροφή. Χρησιµοποιώ ανθρώπινες λέξεις για να περιγράψω 

τα πράγµατα µε αυτόν τον τρόπο και το αποκαλώ καταστροφή, επειδή χωρίς την Επανόρθωση του Φα 

δεν θα υπήρχε καν ζήτηµα σωτηρίας των αισθανόµενων όντων και όλα αυτά που θα 

αναδηµιουργούνταν δεν θα είχαν καµία σχέση µε τον παλαιό Κόσµο. Και πραγµατικά αυτό είναι το 

µέγιστο έλεος προς τα όντα στον Κόσµο. (Χειροκρότηµα) 

 

Ξέρετε, τα όντα των διαφορετικών επιπέδων του Κόσµου, τα διαφορετικά Κοσµικά σώµατα, τα 

διαφορετικά στερεώµατα, και τα διαφορετικά κολοσσιαία στερεώµατα δηµιουργούνται από µία και 

µόνη σκέψη ενός Θεού υψηλού επιπέδου. Και µόνο που το λέω αυτό, υπάρχουν µερικά όντα που 

κάθονται εκεί επάνω και αισθάνονται πολύ ευχαριστηµένα µε τους εαυτούς τους. Πιστεύουν ότι όλα 

δηµιουργήθηκαν από µια σκέψη δικιά τους. Αλλά εκείνοι που βρίσκονται πάνω από αυτούς τους 

περιγελούν: «όλα αυτά δηµιουργήθηκαν από µία και µόνο σκέψη δικιά µου.» Και εκείνοι που είναι σε 

ακόµα πιο υψηλά επίπεδα σκέφτονται επίσης µε αυτόν τον τρόπο. Αυτό επειδή κανένας από αυτούς 

δεν ξέρει ότι υπάρχουν ακόµα περισσότεροι γιγαντιαίοι Άρχοντες επάνω από αυτούς. Αλλά αυτός που 

αληθινά βλέπει πόσο καταγέλαστοι είναι είµαι εγώ. (Χειροκρότηµα) Αυτή η Επανόρθωση του Φα 

είναι η µεγαλύτερη ευκαιρία για αυτούς και το µέγιστο έλεος προς αυτούς, κι όµως όλοι θέλουν να το 

ελέγξουν όλο αυτό. Νοµίζουν ότι αυτό που έχουν στον έλεγχό τους είναι το καλύτερο και ότι µε 

βοηθούν µε την Επανόρθωση του Φα. Σπρώχνουν, ακόµη και µε µεγάλη δύναµη, τα καλύτερα 

πράγµατά τους σε εµένα. Σκεφτείτε για αυτό, όταν σπρώχνουν πράγµατα σε εµένα, πόση παρέµβαση 

και πόσο µεγάλο εµπόδιο, δηµιουργούν για µένα; Και όταν δεν θέλεις τα πράγµατά τους νοµίζουν ότι 

απορρίπτεις τα καλύτερα πράγµατα, και έτσι είναι το ίδιο σαν να καταστρέφεις αυτόν τον Κόσµο, 

είναι ίδιο σαν να καταστρέφεις το µέλλον – έτσι το βλέπουν. Μόνο τόση σοφία έχουν διότι αυτή είναι 

η έκταση της κατανόησής τους. 

 

Σχεδόν όλα τα επίπεδα επί επιπέδων των όντων µέσα στο σύστηµα των παλαιών δυνάµεων σκέφτονται 

και ενεργούν µε αυτόν τον τρόπο, και αυτό είναι που προκάλεσε τα εµπόδια στην Επανόρθωση του 

Φα. Όταν εκείνη η µία σκέψη η δικιά τους εκδηλώνεται στο χαµηλότερο επίπεδο του Κόσµου επιφέρει 

τα χειρότερα αποτελέσµατα. Όσο χαµηλότερα τόσο χειρότερα είναι τα όντα, και τόσο χειρότερα και 

πιο κακόβουλα τα πράγµατα που κάνουν. Να πώς πραγµατικά προήλθε περίπου όλη αυτή η δίωξη. 

Στην πραγµατικότητα, τα επίπεδα επί επιπέδων των όντων για τα οποία µίλησα τώρα… µόλις τώρα 

δεν µιλούσα για τα όντα µέσα σε εκείνα τα απέραντα Κοσµικά σώµατα – µιλούσα για [τα ίδια] αυτά τα 

κύρια σώµατα, τους Βασιλείς, τα µεγαλύτερα κύρια σώµατα, και τους Βασιλείς των Βασιλέων των 

διαφορετικών, απέραντων Κοσµικών σωµάτων. Για αυτά τα όντα µιλούσα. Σκεφτείτε για το πόσα 

επίπεδα επί επιπέδων, αµέτρητοι, απεριόριστοι, άµετροι Θεοί, Φο, Ντάος, και αισθανόµενα όντα 

υπάρχουν στο Στερέωµα. ∆εν έχει νόηµα να µιλήσω για αυτούς, επειδή αυτό που κάνουν, ή αυτό που 

κάνουν συγκεκριµένα, όλο προέρχεται από αυτό που κάνουν τα κύρια σώµατά τους. 

 

Ο Κόσµος είναι απλώς τόσο απέραντος, έτσι µόλις ο ∆άσκαλος συζητήσει για αυτόν, η συζήτηση 

γίνεται πολύ ευρεία και υψηλού επιπέδου, επειδή αυτά που αντιµετωπίζω τώρα είναι όλα ζητήµατα 

όπως αυτά, και αυτά µε τα οποία καταγίνοµαι τώρα είναι όλα ζητήµατα όπως αυτά. Και αυτό που 

απεικονίζεται στον κόσµο των συνηθισµένων ανθρώπων όλο προέρχεται από εκείνο που [κάποια] 

όντα σε εκείνα τα υψηλά επίπεδα έχουν κάνει. ∆εν διδάσκω τον Φα αυθαίρετα, και σε αυτούς διδάσκω 

την Αλήθεια, και διδάσκω ό,τι έχει σχέση µε αυτά τα πράγµατα. Αυτό ηχεί πολύ υψηλό σε αυτούς πιο 

κάτω, αλλά αυτοί που κάθεστε εδώ είστε όλοι απόστολοι του Ντάφα, έτσι, σε τελική ανάλυση, δεν 

διδάσκω κάτι σε συνηθισµένους ανθρώπους. Τα πράγµατα για τα οποία µιλώ σήµερα είναι 

πραγµατικά δύσκολο για τους συνηθισµένους ανθρώπους να τα καταλάβουν. Αλλά οι άνθρωποι 

µπορούν να αισθανθούν τη συµπόνια µου, µπορούν να αισθανθούν την ενέργεια, και µπορούν να 
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αισθανθούν ότι είναι καλά για αυτούς. Όµως, µόνο οι απόστολοι του Ντάφα καταλαβαίνουν αληθινά 

τι διδάσκω. (Χειροκρότηµα) 

 

∆εν πήρατε ακόµα το µεσηµεριανό γεύµα, έτσι δεν θέλω αληθινά να µιλήσω πάρα πολύ. 

(Μακροχρόνιο, ενθουσιώδες χειροκρότηµα που ζητά από τον ∆άσκαλο να µείνει) 

 

Στην πραγµατικότητα, ανεξάρτητα από το πόσα λέω, εσείς ακόµα πρέπει να κάνετε πραγµατική 

καλλιέργεια – αυτό είναι το πρώτο και το κύριο. Μην υποτιµήσετε τη διάσκεψή σας του Φα – είναι 

µέρος της γενικής διαδικασίας καλλιέργειας των αποστόλων του Ντάφα. (Χειροκρότηµα) Έτσι ενώ 

θέλετε να µε ακούσετε να διδάσκω ακόµα υψηλότερα και για περισσότερα πράγµατα, και να µπω σε 

περισσότερες λεπτοµέρειες, στην πραγµατικότητα, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας ακόµα πρέπει 

να προοδεύετε ένα βήµα τη φορά. Έτσι προτού να τελειώσει η Επανόρθωση του Φα πρέπει 

«εκµεταλλεύεστε» το χρόνο που µένει και στερεά να τα πάτε καλά σε κάθε ξεχωριστό πράγµα που 

ένας µαθητής του Ντάφα πρέπει να κάνει. Να πώς πρέπει να προχωρήσετε σε αυτή την πορεία προς το 

µέλλον και προς αυτό που είναι το πιο µεγαλειώδες· δεν µπορείτε να χάσετε καµία ευκαιρία, ούτε να 

λοξοδροµήσετε σε κανένα βήµα. 

 

Είναι πραγµατικά δύσκολο ακόµη και µόνο το να βάλετε τα δυνατά σας για να περπατήσετε την 

πορεία σας καλά. Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας στην πραγµατικότητα συνεχώς σκοντάφτετε και 

πέφτετε και µετά σηκώνεστε και συνεχίζετε να προχωράτε. Αλλά αυτή η κοινωνία που 

αντιµετωπίζετε, που έχει σφυρηλατηθεί από αυτή την ανθρώπινη επιστήµη, αυτή η πραγµατικότητα, 

είναι πολύ δελεαστική. Έτσι, όταν βρίσκεστε αντιµέτωπος µε αυτή τη συνηθισµένη κοινωνία, είναι 

πραγµατικά δύσκολο να ισορροπήσετε το να είστε καλλιεργητής και το να είστε καθηµερινό άτοµο, 

και είναι δύσκολο να ξεφύγετε από όλων των ειδών τις προσκολλήσεις. Αλλά παρ’ όλα αυτά, εσείς 

είστε απόστολοι του Ντάφα, έτσι διατηρείστε ορθές σκέψεις στα µυαλά σας και κάντε ότι καλύτερο 

µπορείτε στο να κάνετε καλά αυτό που πρέπει να κάνετε. Καλλιεργείστε προσαρµοζόµενοι στους 

συνηθισµένους ανθρώπους στο µέγιστο δυνατό. ∆εν χρειάζεται να γίνετε µοναχοί ή να ενεργείτε όπως 

εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν αφήσει τον καθηµερινό κόσµο πίσω. Στην πραγµατικότητα, αυτό είναι 

ήδη το πιο βολικό από την άποψη της µορφής. Αλλά όσον αφορά στην ανύψωση του σίνσινγκ σας, 

δεν µπορεί να υπάρξει κανένας απολύτως συµβιβασµός. Μερικοί άνθρωποι µπορούν να το διακρίνουν, 

και µερικοί δεν µπορούν να το διακρίνουν, και ίσως ακόµη και να µην διακρίνετε τόσο έντονα την 

ανύψωση και τη βελτίωσή σας. Αλλά, όσον αφορά σε αυτά τα πράγµατα, είναι απόλυτο. Όποτε ένα 

µέρος είναι πλήρως καλλιεργηµένο θα αφοµοιωθεί αµέσως στην άλλη πλευρά, και γι’ αυτόν τον λόγο 

σε αυτή την πλευρά τη δική σας αισθάνεστε πάντα σαν να µην έχετε βελτιωθεί πολύ. Είναι γιατί οι 

αλλαγές στην επιφάνεια είναι πολύ µικρές, ενώ οι αλλαγές στον πυρήνα είναι τεράστιες. Έτσι µε αυτή 

την κατάσταση είναι εγγυηµένο ότι µπορείτε να καλλιεργηθείτε, εγγυηµένο ότι µπορείτε να 

βελτιωθείτε, και εγγυηµένο ότι στη διαδικασία καλλιέργειας ακόµα και όταν γλιστράτε και πέφτετε 

όταν δεν δίνετε αρκετή προσοχή, [αυτό] δεν θα οδηγήσει στο να πέσετε επίπεδο. Αυτό είναι επειδή η 

πλευρά που έχει καλλιεργηθεί πλήρως είναι χωρισµένη. Μόλις θα χωριστεί, η πλευρά που είναι 

πλήρως καλλιεργηµένη δεν θα κάνει λάθη όταν το ανθρώπινο σώµα κάνει, και έτσι είναι δύσκολο για 

αυτήν να πέσει στα επίπεδα. Αυτό είναι από την άποψη της κανονικής καλλιέργειας. Αλλά όσο για 

εκείνους τους ανθρώπους που πηγαίνουν στην αντίθετη πλευρά στις κρίσιµες στιγµές ή κάνουν 

πράγµατα για να διώξουν το Ντάφα και τους αποστόλους του Ντάφα, αυτό είναι ένα διαφορετικό 

θέµα. Για τους καλλιεργητές όµως όσον αφορά την αύξηση της απαίτησης για το σίνσινγκ σας την 

εγκατάλειψη των προσκολλήσεών σας, δεν υπάρχει καµία απολύτως παρέκκλιση, και τα πρότυπα δεν 

µπορούν καθόλου να χαµηλώσουν, επειδή πρέπει να είµαστε υπεύθυνοι προς το µέλλον, προς τον 

Κόσµο, και τα αισθανόµενα όντα του µέλλοντος. Πολλοί απόστολοι του Ντάφα θα επιτύχουν τη θέση 

των γιγαντιαίων όντων στο µέλλον, και θα περιλάβουν πολλά αισθανόµενα όντα, ακόµη και 

απεριόριστα όντα. Έτσι εάν το πρότυπό σας είναι χαµηλωµένο, τότε εκείνο το επίπεδο του Κόσµου 

δεν θα διαρκέσει πολύ και εκείνο το επίπεδο του στερεώµατος δεν θα διαρκέσει πολύ, έτσι πρέπει να 

ανταποκρίνεστε στα πρότυπα. 

 

Ωστόσο, µην ανησυχείτε επειδή ο ∆άσκαλος είπε αυτό. ∆εν σας έχω εξαναγκάσει ποτέ για οτιδήποτε. 

Μπορείτε να καλλιεργηθείτε προσαρµοζόµενοι στη συνηθισµένη κοινωνία όσο το δυνατόν 

περισσότερο. Αλλά ως καλλιεργητής, χρειάζεται να ξέρετε πώς πρέπει να ενεργείτε. Κάντε ότι 
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καλύτερο µπορείτε για να τα πάτε καλά, και κάντε ότι καλύτερο µπορείτε για να πληροίτε τα πρότυπα 

για έναν καλλιεργητή. ∆εν συµφωνώ καθόλου στο να ανησυχείτε αµέσως µόλις ακούτε τον ∆άσκαλο 

να λέει κάτι, και µόλις γίνεστε ανήσυχοι να πηγαίνετε αµέσως στα άκρα και να τα σταµατάτε όλα, 

σκεπτόµενοι: «θα κάνω µόνο τα πράγµατα της Επανόρθωσης του Φα». ∆εν µπορείτε να το κάνετε 

αυτό, επειδή οι πορείες που παίρνουν σήµερα οι απόστολοι του Ντάφα θα είναι οι πορείες 

καλλιέργειας των ανθρώπων στο µέλλον. 

 

Έχετε δει την επίδραση που έχει η θρησκεία στην κοινωνία καθώς το ανθρώπινο ήθος είναι σε κάµψη. 

Όχι µόνο δεν µπορεί να σώσει ανθρώπους, αλλά [αντίθετα] αλλοιώνει κιόλας την ορθή πίστη των 

ανθρώπων. Όσον αφορά τους κληρικούς, τους ανθρώπους που έχουν αφήσει τον καθηµερινό κόσµο 

πίσω, και τους καλλιεργητές, οι συνηθισµένοι άνθρωποι έχουν τοποθετήσει την εµπιστοσύνη τους και 

την πίστη για τους Θεούς πάνω σε αυτούς, έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε αυτούς τους 

ανθρώπους. Έτσι όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν τα πάνε καλά, δεν είναι µόνο ένα άτοµο που δεν τα πάει 

καλά. Όταν µια οµάδα καλλιέργειας ή µια θρησκεία δεν περπατά µια ορθή πορεία, δεν είναι µόνο 

θέµα της ίδιας [της οµάδας ή της θρησκείας] που δεν περπατά µια ορθή πορεία. Θα γίνει αιτία για 

ολόκληρη την κοινωνία να εκφυλιστεί και θα προκαλέσει προβλήµατα για µεγάλες οµάδες ανθρώπων. 

Και την ίδια στιγµή, η δυσπιστία αυτών των ανθρώπων προς τους Θεούς είναι το πιο αξιολύπητο και 

θλιβερό πράγµα για τα αισθανόµενα όντα, για εκείνα τα αισθανόµενα όντα που πιστεύουν στους 

Θεούς. Έτσι στο µέλλον πιθανότατα δεν θα υπάρξει καµία τέτοια µορφή όπως η θρησκεία. Ίσως τα 

εγχειρίδια που η ανθρωπότητα θα µελετά στο µέλλον θα έχουν στοιχεία του Φα να τα διαπερνά, και 

ίσως αυτοί που θα µπορούν να τα πάνε καλά, ή και ακόµα καλύτερα, στις δραστηριότητές τους στην 

κοινωνία, να είναι το ίδιο µε το να καλλιεργούνται. Απόστολοι του Ντάφα, όταν θα ανακαλείτε όλα 

αυτά που κάνετε σήµερα, δεν θα µοιάζουν κι αυτά έτσι; Ο Ντάφα δεν έχει καµία χειροπιαστή µορφή 

στον κόσµο που να τον κάνει κάποιο είδος πολιτικής στην κοινωνία. 

 

Θα έχω όλα τα του µέλλοντος να ακολουθήσουν την πιο ορθή πορεία. Έτσι, οι άνθρωποι του 

µέλλοντος θα είναι ευλογηµένοι. Αυτή η ανθρώπινη κοινωνία θα παραµείνει στο µέλλον· θα είναι µια 

ευλογία για τα όντα στο µέλλον και για τα αισθανόµενα όντα στα διαφορετικά επίπεδα στο µέλλον, 

επειδή θα είναι µια ευκαιρία, και ένα κοµµάτι του Ντάφα που θα εναρµονίζει και θα τελειοποιεί τα 

όντα. Έτσι συγκριτικά, η ανθρώπινη κοινωνία του µέλλοντος θα έχει πολύ µεγάλες αλλαγές και 

διαφορές µε τη σηµερινή ανθρώπινη κοινωνία. ∆εν έχουν πει πολλοί ότι οι άνθρωποι του µέλλοντος 

θα είναι ευλογηµένοι; Για τους καλλιεργητές του παρελθόντος, η καλλιέργεια ήταν δύσκολη. Πολλοί 

άνθρωποι που ήθελαν να καλλιεργηθούν σκέφτονταν µε έναν τρόπο: να υποφέρουν και να 

καλλιεργηθούν µέσα από βάσανα. Η καλλιέργεια µέσα από βάσανα µπορεί πράγµατι να µειώσει το 

κάρµα, επειδή καλλιεργείστε, σε τελική ανάλυση, έτσι µπορείτε να ανυψωθείτε. Αλλά ακόµα και όταν 

έδιναν ό,τι είχαν, τα επίπεδά τους ήταν ακόµα περιορισµένα, και οι περισσότεροι από αυτούς δεν 

µπόρεσαν να υπερβούν τα Τρία Βασίλεια. Ο λόγος ήταν ότι δεν υπήρχε Φα για να καθοδηγήσει την 

καλλιέργειά τους, και δεν ήξεραν τα πρότυπα και τις απαιτήσεις του Φα στα διαφορετικά επίπεδα. 

Ακόµα και τα όντα στα διαφορετικά επίπεδα που ήταν υπεύθυνα για αυτούς είχαν δυσκολία. ∆εν είναι 

ότι οι Θεοί δεν ήταν φιλεύσπλαχνοι προς αυτούς, είναι ο νόµος της αµοιβαίας παραγωγής και της 

αµοιβαίας παρεµπόδισης που λειτουργεί στον Κόσµο. Όποτε κάποιος έχει µια σκέψη, παράγει 

διαφορετικά στοιχεία που είναι από αµφότερες τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές. Όταν έχετε µια 

σκέψη καλοσύνης, το κακό επίσης αναδύεται, και θα ανακινήσετε και µια κακή σκέψη, που έχει και 

αυτή µια επίδραση. Γι’ αυτό πολλοί καλλιεργητές έχουν πει ότι «αµφότερα το καλό και το κακό 

προκύπτουν από µία σκέψη.» Αλλά ποιος πραγµατικά ξέρει την αλήθεια πίσω από αυτά τα λόγια; Οι 

Θεοί δεν µπορούν να ενεργήσουν επιπόλαια. Η διάσωση των ανθρώπων δεν είναι κάτι ασήµαντο. 

Γιατί όταν ο Ιησούς ήρθε να σώσει τους ανθρώπους και έκανε µια τέτοια τεράστια καλή πράξη, τα 

όντα στους Ουρανούς κανόνισαν τα πράγµατα µε αυτόν τον τρόπο; Γιατί έπρεπε ακόµη και να 

σταυρωθεί; Εµφανίστηκε ότι υπόφερε για τις αµαρτίες των ανθρώπων, αλλά γιατί ένας Θεός θα 

έπρεπε να υποφέρει για τις αµαρτίες της ανθρωπότητας; Γιατί δεν επενέβησαν οι υψηλότεροι Θεοί; 

Γιατί δεν µπορούσαν οι Θεοί να µειώσουν κατευθείαν τις αµαρτίες των ανθρώπων; Στο παρελθόν, 

αυτοί ήταν οι νόµοι στον Κόσµο – όλα ήταν έτσι. Από την προοπτική µου, αυτό είναι επειδή ο Φα του 

παλαιού Κόσµου στερείται σοφίας όσον αφορά αυτό, έτσι την επόµενη φορά δεν θα είναι έτσι. Στο 

µέλλον πολλές τεράστιες αλλαγές θα πραγµατοποιηθούν, έτσι για τα αισθανόµενα όντα θα είναι 

θαυµάσια όλα γύρω, και τέτοια κακία δεν θα ξαναυπάρξει. 
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Αλλά, ακόµα και αν, µιλώντας σχετικά, ο νόµος της αµοιβαίας παραγωγής και αµοιβαίας 

παρεµπόδισης δεν θα είναι απόλυτος πλέον στο µέλλον, θα υπάρχει ακόµα, και τα θετικά και τα 

αρνητικά όντα θα υπάρχουν ακόµα. Έτσι όσο αφορά στο χειρότερο, το χαµηλότερο επίπεδο, ακόµα κι 

αν δεν θα είναι τόσο κακό όσο το χαµηλότερο επίπεδο πριν, [το χαµηλότερο επίπεδο] πάλι δεν θα 

είναι καλό. Οι άνθρωποι του µέλλοντος θα είναι ευλογηµένοι, αλλά µόνο συγκρινόµενοι µε τους 

σηµερινούς ανθρώπους. Θα υπάρχουν πράγµατα που θα παράγουν κάρµα, όπως επίσης και βάσανα 

για να εξαλείφεται το κάρµα της ανθρωπότητας· έτσι θα υπάρξουν πόλεµοι, επιδηµίες, και 

καταστροφές. Θα είναι σίγουρα µε αυτόν τον τρόπο. ∆ιαφορετικά, εάν οι αµαρτίες της ανθρωπότητας 

αφήνονταν να γίνουν πάρα πολλές, και δεν αποβάλλονταν και δεν ξεπληρώνονταν µέσω βασάνων, η 

ανθρωπότητα θα εκµηδενιζόταν. Εάν η ανθρωπότητα δεν είχε κανένα βάσανο τότε δεν θα ήξερε τι 

σηµαίνει ευτυχία· αυτό το ανθρώπινο µέρος είναι αδύνατο να γίνει ουρανός. Ακριβώς επειδή έχει 

βάσανα, ένας άνθρωπος µπορεί να καλλιεργηθεί εδώ, και όταν δεν τα πάει καλά µπορεί να 

δηµιουργήσει κάρµα. Έτσι η ανθρώπινη κοινωνία θα είναι πάντα ένα ιδιαίτερο περιβάλλον. 

 

Στην ανθρωπότητα θα δοθεί η µέγιστη ευλογία, που σηµαίνει ότι η µελλοντική ανθρωπότητα δεν θα 

έχει τόσο χαµηλά πρότυπα όσο η παρούσα ανθρωπότητα, και αυτό είναι το µέγιστο έλεος. 

(Χειροκρότηµα) Όταν όλα δεν θα είναι πλέον τόσο κακά το περιβάλλον θα ανυψωθεί, µιλώντας 

σχετικά. Τα βάσανα δεν θα είναι τόσο άσχηµα, και όλα θα διατηρούνται σε µια βασική κατάσταση 

που θα έχει υψηλότερα πρότυπα από την τρέχουσα ανθρωπότητα, και που όλα θα αξιολογούνται από 

τον Φα σε αυτό το επίπεδο. Έτσι όσον αφορά τους µελλοντικούς ανθρώπους, εκείνοι που θα είναι σε 

θέση να προχωρήσουν στο µέλλον θα είναι ευλογηµένοι. Και γιατί αυτό; Είναι επειδή ο Ντάφα 

διαδόθηκε εδώ, αυτό το µέρος δηµιουργήθηκε για τον Ντάφα, τα όντα εδώ έκαναν θυσίες, και 

πιστώνονται για την πρόοδο της ιστορίας µέχρι αυτό το σηµείο σήµερα. Έτσι θα δοθούν ευλογίες στα 

µελλοντικά όντα και στη µελλοντική ανθρωπότητα. 

 

Φυσικά, αυτό δεν είναι κάτι απλό. Όλα στον Κόσµο σχετίζονται το ένα µε το άλλο, διασυνδέονται, και 

συµπληρώνουν το ένα τον άλλο, και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες και λόγοι που λειτουργούν, 

επίσης. Έτσι µε άλλα λόγια, όταν συµβαίνουν τέτοιες αλλαγές στον κόσµο, στην πραγµατικότητα οι 

διαφορετικές διαστάσεις και τα επίπεδα σε ολόκληρο τον Κόσµο ανυψώνουν αντίστοιχα τα βασίλειά 

τους, επίσης. Κάθε επίπεδο… όταν ανυψωθεί το πρότυπο σε αυτή τη θέση των Τριών Βασιλείων, τότε 

για σκεφτείτε το, δεν µπορείτε να ανυψωθείτε σε ένα επίπεδο όπου θα είστε µαζί µε τους Θεούς, έτσι 

οι θέσεις όπου πρέπει να είναι οι Θεοί θα ανυψωθούν και αυτές. Και δεν µπορεί να ανυψωθεί ένα 

επίπεδο Θεών [στη θέση] που βρίσκεται ένα άλλο επίπεδο Θεών, εποµένως και εκείνο το επίπεδο των 

Θεών πρέπει να ανυψωθεί, επίσης. Με άλλα λόγια, τα πρότυπα ανυψώνονται σε κάθε επίπεδο. Έτσι µε 

άλλα λόγια, το περιβάλλον σε κάθε επίπεδο θα είναι καλύτερο. Φυσικά, για να επιτευχθούν αυτά τα 

πράγµατα, οι µηχανισµοί του στερεώµατος, η σοφία και οι δυνατότητες του Φα [και όλα αυτά], θα 

πρέπει να φθάσουν σε αυτό το σηµείο· έτσι µπορεί να δηµιουργηθεί ο τρόπος να υπάρξουν τα όντα και 

κάθε άποψη των πραγµάτων να γίνει πιο θαυµαστή. 

 

Αυτό που οι απόστολοι του Ντάφα αντιµετωπίζουν σήµερα είναι η καθιέρωση των καλύτερων όντων 

του µέλλοντος. Αυτός είναι και ο λόγος που όλοι σας, όσον αφορά τις απαιτήσεις του σίνσινγκ ή τα 

πρότυπα που ως καλλιεργητές µπορείτε να επιτύχετε, δεν έχετε καθόλου περιθώριο – πρέπει απολύτως 

να φθάσετε το πρότυπο. 

 

Ο Φα απαιτεί από εσάς να προσαρµοστείτε όσο το δυνατόν περισσότερο στον τρόπο ζωής αυτής της 

συνηθισµένης κοινωνίας, ώστε να είστε σε θέση να ζείτε εδώ, και να µην έχετε τους ανθρώπους να 

σας κοιτούν ως κάποιο είδος παράξενου ή περίεργου ατόµου. Αν και πολλοί άνθρωποι έχουν αφήσει 

το κοσµικό περιβάλλον για να καλλιεργηθούν µε αυτή, η θρησκεία είναι στην πραγµατικότητα απλώς 

άλλη µία µορφή της παρούσας κατάστασης της ανθρώπινης κοινωνίας. Έτσι κατ’ αυτόν τον τρόπο οι 

πορείες που παίρνετε καθιερώνουν στην πραγµατικότητα τα θεµέλια για τα µελλοντικά όντα. Όλο 

αυτό όµως δεν είναι για τη χρησιµοποίηση σας ως πείραµα. Ο Φα έχει υπάρξει εδώ και πολύ καιρό· 

αυτό το αντιλαµβάνεστε στην πράξη, είναι απλώς αυτή η διαδικασία. Η Επανόρθωση του Φα είναι 

προορισµένη να πετύχει. Μπορεί να έχετε ακούσει από διάφορες προφητείες ή από ανθρώπους µε 

ικανότητες ότι η ανθρωπότητα θα αντιµετωπίσει αυτή ή την άλλη καταστροφή. Αλλά κανένας δεν έχει 
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τολµήσει να πει ότι αυτή η Επανόρθωση του Φα δεν θα πετύχει, κι αυτό επειδή θα πετύχει πέρα από 

κάθε αµφιβολία. Ο λόγος είναι ότι, ανεξάρτητα από το εάν τα όντα µπορούν να αντιληφθούν στην 

πράξη τις απαιτήσεις του Φα για αυτούς, η Επανόρθωση του Φα θα πετύχει σίγουρα. ∆ιότι ακόµα και 

αν η ανθρώπινη φυλή δεν θα µπορούσε να τα καταφέρει στην επικύρωση του Φα, ο Φα θα 

δηµιουργούσε όλα τα όντα εκ νέου – ο Φα έχει οτιδήποτε λείπει, επειδή όλα είναι άµεσα διαθέσιµα. 

Αυτό που αποκαλείται «έλεος» είναι η πρόθεσή µου να αφήσω τα όντα της παλαιάς εποχής να 

αφοµοιωθούν και να γίνουν µέρος των όντων της νέας εποχής. Αυτό είναι που θέλω να κάνω. 

 

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας οι άνθρωποι έχουν ακούσει όντα σε διαφορετικά επίπεδα να µιλούν για 

αυτό-και-για-αυτό το είδος ελέους, και ακόµη και οι Θεοί στα πολύ υψηλά επίπεδα µιλούν για έλεος. 

Αλλά οι ιδέες τους περί ελέους περιορίζονται σε συγκεκριµένα πρότυπα, και όλα τους περιορίζονται 

από τις κατανοήσεις και τα όρια αντίληψής τους. Αυτό το Μέγα έλεος στην Επανόρθωση του Φα, 

ωστόσο, κανένα ον σε ολόκληρο τον Κόσµο δεν το έχει συναντήσει ποτέ πριν. Τι σηµαίνει «το Μέγα 

Έλεος του Φο»; (Θερµό χειροκρότηµα) Φυσικά, τα όντα του µέλλοντος θα δουν τη σωτηρία των 

αισθανόµενων όντων των µαθητών του Ντάφα. Όταν πετύχετε στην καλλιέργεια τα όντα του 

µέλλοντος θα γνωρίζουν για το µέγα έλεός σας του Φο. Αλλά οι άνθρωποι του µέλλοντος δεν θα 

ξέρουν για εµένα, µόνο εσείς µπορείτε να ξέρετε για µένα· και αυτό επειδή τα αισθανόµενα όντα, δεν 

χρειάζονται να ξέρουν –στην πραγµατικότητα δεν είναι άξιοι να ξέρουν– είναι αρκετό για αυτούς να 

ξέρουν εσάς. Αρχικά κανένας δεν ήξερε για µένα έτσι κι αλλιώς, και στο µέλλον πάλι δεν θα ξέρουν. 

(Ο ∆άσκαλος γελάει) (Θερµό χειροκρότηµα) 

 

Τα όντα είναι περίπλοκα. Η αλήθεια είναι, ότι έχω ήδη πραγµατοποιήσει στην πράξη τη διαδικασία 

ενός ανθρώπου που γίνεται Θεός. Το σαρκικό σώµα µου ήδη κυβερνά τον Παράδεισο Φάλουν, και 

στο µέλλον θα δείτε πολλούς εαυτούς µου από το παρελθόν και, εκείνη τη στιγµή, µπορεί να τους 

µπερδέψετε µε εµένα. Στην πραγµατικότητα, την ουσία του κύριου σώµατος του αληθινού εαυτού 

µου, το αληθινό Κύριο Εγώ, είναι δύσκολο για τα όντα να το ξέρουν. Αλλά εγώ τα ξέρω όλα για σας. 

(Ο ∆άσκαλος γελάει) (Μακρόχρονο χειροκρότηµα) 

 

Όταν ήρθα, πέρασα από τη διαδικασία της κατάβασης επίπεδο το επίπεδο. Οι Θεοί στα πολύ υψηλά 

επίπεδα έχουν µια Τριάδα. Σε διαφορετικά επίπεδα υπάρχουν διαφορετικές έννοιες και κατανοήσεις 

της Τριάδας. Στα πολύ υψηλά επίπεδα όπου υπάρχουν φυσικές µορφές, η Τριάδα είναι η σύνθεση του 

Αληθινού Σώµατος, του Αληθινού Πνεύµατος, και της Σκέψης – αυτή είναι η Τριάδα. Έτσι είναι στα 

πολύ υψηλά επίπεδα. Ωστόσο στα ακόµα πιο υψηλά επίπεδα δεν είναι πλέον έτσι τα πράγµατα – εκεί, 

σκέψη και σώµα είναι ένα, [και] δεν υπάρχει καµία διάκριση. Τώρα θα µιλήσω µόνο από τα επίπεδα 

όπου οι Θεοί έχουν µορφές, και η Τριάδα αποτελείται από το Αληθινό Σώµα, το Αληθινό Πνεύµα, και 

τη Σκέψη. 

 

Όταν ήρθα κάτω στο επίπεδο που έχει φυσικές µορφές, άρχισα να δηµιουργώ ένα Αληθινό Σώµα, και 

έπειτα κατέβηκα βήµα το βήµα µέσα στο κολοσσιαίο στερέωµα. Κάθε φορά, είχα το Αληθινό Σώµα 

να κατεβαίνει µόνο του. Με άλλα λόγια, ο πραγµατικός εγώ είναι το Αληθινό Σώµα. Σας έχω πει 

ευθύς εξαρχής ότι είµαι στο πιο επιφανειακό επίπεδο, και αυτό το αληθινό δέρµα είναι εγώ. Αυτό 

επειδή σε κάθε επίπεδο [που πήγα], δηµιουργούσα πάντα αυτό που ήταν στο πιο επιφανειακό επίπεδο, 

δηµιουργούσα πάντα το Αληθινό Σώµα· έτσι φθάνοντας σε αυτό το µέρος των ανθρώπων το Αληθινό 

Σώµα υπάρχει αυτή τη φορά µέσα στο σαρκικό σώµα. (Χειροκρότηµα) Εποµένως, άφησα κάµποσα 

από τα Αληθινά Πνεύµατά  µου σε διαφορετικά επίπεδα στην περασµένη ιστορία. Είναι όλα τα 

περασµένα Αληθινά Πνεύµατά µου στα διαφορετικά επίπεδα. Ανά τους αιώνες, κάποια από αυτά 

σκέφτηκαν ότι δεν θα ήµουν σε θέση να επιστρέψω ξανά, έτσι διαµόρφωσαν ένα άλλο σώµα [στα 

επίπεδά τους], όλα τα οποία έχουν ακριβώς την εµφάνισή µου σε εκείνους τους χρόνους. Έτσι αυτό 

σηµαίνει ότι, στα σύµπαντα του µέλλοντος θα δείτε πολλούς περασµένους εαυτούς µου. Όλοι τους 

µπορούν να µπουν στο νέο Κόσµο του µέλλοντος αφότου αφοµοιωθούν, επειδή αυτή είναι η 

πανίσχυρη αρετή τους και η ευλογία που έχουν υπάρξει εγώ. Κάθε φορά κατέβαινα µε το Αληθινό 

Σώµα, έτσι κάθε φορά που το σώµα ήταν έτοιµο να κατέβει, το Αληθινό Πνεύµα δεν ήθελε από µένα 

να κατέβω, επειδή όλοι ήξεραν ότι πηγαίνοντας κάτω θα συνεπαγόταν πολλά βάσανα και θα 

ισοδυναµούσε µε καταστροφή. Ανεξάρτητα από το πόσο υψηλό είναι το επίπεδο που προέρχεται ένας 

Θεός, στα µάτια των Θεών, όταν φθάνει τελικά σε αυτό το ανθρώπινο µέρος βασικά είναι πεθαµένος. 
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Έτσι όπως κατέβαινα επίπεδο µετά το επίπεδο, από την πρώτη αρχή έως το τέλος πάντα δηµιουργούσα 

το Αληθινό Σώµα. Αλλά ακόµα κι αν αυτό το Αληθινό Σώµα πέρασε µέσα από πολυάριθµα 

διαφορετικά επίπεδα κατά τη διάρκεια της µακρόχρονης ιστορίας, από πού προήλθε αυτό το δέρµα 

τελικά, και ποιος είναι; Καµία ύπαρξη δεν µπορεί να ξέρει ή να καταλάβει. Αυτή τη φορά, µε τον ίδιο 

τρόπο, κατέβηκα στον ανθρώπινο κόσµο µαζί µε το ανθρώπινο σώµα, και κατοίκησα στην πιο ακραία 

επιφάνεια µιας ανθρώπινης µορφής. Αυτό που είναι διαφορετικό είναι ότι το Αληθινό Σώµα είναι 

µέσα στο σαρκικό σώµα µου, αλλά κανένα ον δεν µπορεί να ανακαλύψει ή να δει την τελική 

προέλευσή µου. Όταν µόλις τώρα είπα ότι θα είναι δύσκολο για τα όντα στο µέλλον να ξέρουν για 

εµένα, αυτό εννοούσα. 

 

Θα έλεγα ότι αυτά για τα οποία µίλησα σήµερα είναι αρκετά υψηλού επιπέδου. (Χειροκρότηµα) Αλλά 

παρ’ όλα αυτά, ως απόστολοι του Ντάφα, αφότου ακούσατε αυτό που ακούσατε, πάρτε το απλώς 

χαλαρά και µην σχηµατίσετε κάποιου είδους προσκόλληση. Βαθµιαία, όπως προχωράτε στη 

διαδικασία καλλιέργειας, θα φτάσετε να γνωρίσετε µερικά από αυτά, και ίσως µερικοί από εσάς 

φτάσετε να τα γνωρίσετε όλα αυτά αφού τελικά επιτύχετε την Ολοκλήρωση. 

 

Μιλώντας για την Ολοκλήρωση, η Ολοκλήρωσή σας δεν θα συµβεί ξαφνικά µονοµιάς, όπως σε 

αυτούς τους καλλιεργητές του παρελθόντος µε το ελιξίριο (Νταν), που ανατιναζόταν και άνοιγε µε τη 

µία – δεν θα είναι έτσι. Τότε πώς ένας µαθητής του Ντάφα θα φθάσει στην Ολοκλήρωση; Εκείνη η 

πλευρά που έχετε καλλιεργήσει πλήρως τα ξέρει όλα – είναι εσείς. Όταν [και] αυτό το µικρό κοµµάτι 

τού πιο επιφανειακού µέρους σας περάσει, θα είναι σαν να ξυπνάτε φυσικά από λήθαργο. Έτσι θα 

είναι, και δεν θα υπάρχει καµία δόνηση. (Χειροκρότηµα) 

 

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας, όταν αντιλαµβάνεστε) τις διαφορετικές αλήθειες του Φα από 

τα βιβλία, αυτά είναι µόνο το µικρό κοµµατάκι της κατανόησης από αυτά που παίρνετε εδώ στην 

ανθρώπινη πλευρά. Ξέρετε, οι πραγµατικές αλήθειες του Φο δεν µπορούν να ξετυλιχτούν εντελώς 

µπροστά στα µάτια ενός καλλιεργητή που έχει ακόµα ένα ανθρώπινο επιφανειακό σώµα· έτσι έχετε 

µόνο µια γενική κατανόηση σε αυτή την πλευρά, ενώ η πλευρά που είναι πλήρως καλλιεργηµένη έχει 

ήδη µια πλήρη κατανόηση σε εκείνο το επίπεδο. ∆ηλαδή, καθώς καλλιεργείστε, σε όποιο επίπεδο κι 

αν είστε εκείνη τη στιγµή, σε εκείνο το επίπεδο του Κόσµου, η πλευρά σας που είναι πλήρως 

καλλιεργηµένη τα ξέρει όλα σε κάθε ένα από τα επίπεδα κάτω από σας, και είναι όλα εντελώς 

µπροστά στα µάτια σας. Αυτό ισχύει για ολόκληρο το µέρος σας που είναι πλήρως καλλιεργηµένο, 

όλο το δρόµο µέχρι το τελευταίο κοµµάτι σας που είναι πλήρως καλλιεργηµένο, και θα τα ξέρετε όλα 

σαν να είναι κάτι πολύ φυσικό. Η επιφάνειά σας θα είναι σαν να ξυπνάτε από ύπνο «Αχά» – και θα 

πάτε απλώς να κάνετε ό,τι είναι να κάνετε. Έτσι θα είναι. (Χειροκρότηµα) 

 

Η σκέψη σας εκείνη τη στιγµή δεν θα έχει αυτόν τον ανθρώπινο τρόπο σκέψης ή τη δοµή, δηλ., η 

δοµή της σκέψης του πλήρως καλλιεργηµένου µέρους σας θα έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε τα 

καλύτερα πρότυπα ενός Θεού. Έτσι, ο τρόπος σκέψης σας δεν θα είναι ένας χαµηλού επιπέδου τρόπος 

σκέψης, αλλά θα τα ξέρετε όλα στα χαµηλότερα επίπεδα. Στην πραγµατικότητα, ξέρετε, είτε 

επρόκειτο για τον Βούδα Σακιαµούνι είτε για κάποιον άλλο Θεό ή Βούδα, ξέρουν τις σκέψεις ακόµη 

και των βοοειδών και των αλόγων, και ξέρουν τις σκέψεις και ακόµα χαµηλότερων όντων, τα ξέρουν 

όλα, και πλήρως, αλλά δεν θα πάνε εκεί µέσα. Απλώς τα ξέρουν όλα, αυτό ειν’ όλο. Αργότερα όταν 

εσείς απόστολοι του Ντάφα τελειώσετε την καλλιέργειά σας θα δείτε ξεκάθαρα όλα αυτά που είναι 

κάτω από σας, και θα τα ξέρετε όλα. Αλλά ο τρόπος σκέψης σας δεν θα είναι ο ίδιος µε τον δικό τους, 

δεν θα πάτε εκεί µέσα· η σκέψη σας θα είναι εντελώς στο επίπεδό σας. Έτσι αργότερα, όταν φθάσετε 

στην Ολοκλήρωση, θα είναι σαν να ξυπνάτε από ύπνο, και φυσικά θα φτάσετε να τα ξέρετε όλα. Αυτό 

επειδή το µέρος σας που είναι πλήρως καλλιεργηµένο έχει τελειώσει στην άλλη πλευρά εδώ και πολύ 

καιρό – και ο χρόνος εκεί δεν είναι ο ίδιος µε το χρόνο σε αυτή τη διάσταση – εκείνη η πλευρά σας 

έχει ξοδέψει ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα εκεί και είναι εξοικειωµένη µε όλα, έτσι όταν [και] το 

τελευταίο µικρό κοµµάτι σας εδώ σε αυτήν την πλευρά περάσει, και αυτό επίσης θα αποκτήσει 

επίγνωση για όλα. (Χειροκρότηµα) 

 

Σας έχω πει παλιά ότι όταν οι καλλιεργητές στο παρελθόν έφταναν στη Φώτιση εκρηγνυόταν το 

ελιξίριό τους, και όταν το ελιξίριο εκρηγνυόταν, η έκρηξη εµφανιζόταν στις διαστάσεις κάθε 
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επιπέδου, έτσι ασκούσε τεράστια επίδραση στη γη· υπήρχαν καθιζήσεις εδάφους και παλιρροιακά 

κύµατα, και υπήρχε τεράστια δόνηση. Όλο αυτό συνέβαινε. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί απόστολοι 

του Ντάφα, και τα επίπεδα καλλιέργειάς τους είναι υψηλά. Καταπληκτικό! – δεν θα ήταν αυτό κάτι 

εξαιρετικά τεράστιο, που θα επέφερε τεράστιες καταστροφές στην ανθρώπινη κοινωνία; Έτσι δεν θα 

συµβεί µε εκείνο τον τρόπο. Όλα θα είναι πραγµατικά φυσικά. Έτσι από την άποψη αυτού του Φα, 

πίσω τότε όταν άρχισα εξ αρχής να πραγµατοποιώ αυτό το εγχείρηµα τα έλαβα όλα υπόψη. Όλα σε 

αυτόν τον Φα καλύπτονται και τελειοποιούνται, και είναι τα καλύτερα. 

 

Επίσης, πολλοί σπουδαστές µας ανησυχούν για πολλά πράγµατα, παντός είδους πράγµατα. Στην 

πραγµατικότητα, µόλις σκέφτεστε για αυτά τα πράγµατα το επίπεδο σας πέφτει. Μην σκέφτεστε 

τίποτα, και µην ανησυχείτε για τίποτα. Ο ∆άσκαλος είναι συµπονετικός, και θα κανονίσει σίγουρα για 

σας το καλύτερο. (Χειροκρότηµα) ∆εν χρειάζεται να σκέφτεστε: «είναι ο ∆άσκαλος που είναι 

φιλεύσπλαχνος προς εµάς», επειδή αυτό είναι αυτό που έχετε επιτύχει µέσω της καλλιέργειας, και 

προκύπτει από τη δική σας πανίσχυρη αρετή. Γι’ αυτό ο ∆άσκαλος το κάνει για σας. 

 

Αυτά είναι όλα που θα πω. (Θερµό χειροκρότηµα) 

 

Για εκείνους που δεν τα έχουν πάει καλά: Βιαστείτε και γίνετε επιµελείς. Θα συνεχίσουµε τη 

διάσκεψη µας του Φα. Πάρτε κάθε βήµα καλά. Όσο περνά ο καιρός, θα σας πω, τόσο λιγότερες οι 

προκαθορισµένες ευκαιρίες, έτσι πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας για να κάνετε καλά τα πράγµατα 

των αποστόλων του Ντάφα που πρέπει να κάνετε. Αλλά δεν µπορείτε να πηγαίνετε στα άκρα, δεν 

µπορείτε καθόλου να πηγαίνετε στα άκρα. Μόλις πάτε στο άκρο, θα έχετε καταστρέψει την πορεία 

που τακτοποίησα για σας και τις απαιτήσεις του Φα για σας. Πρέπει να κάνετε τα πράγµατα που 

πρέπει να κάνετε µε έναν κανονικό τρόπο. Εάν αύριο είναι η Ολοκλήρωση, σήµερα ακόµα δεν το 

ξέρετε, και ας πούµε ότι σκέφτεστε για το άνοιγµα µιας επιχείρησης, τότε εµπρός προχωρήστε για να 

την κάνετε. Αλλά θα τα εναρµονίσω όλα για σας. Μην σκέφτεστε τίποτα! Μόνο κάντε αυτό που 

πρέπει να κάνετε. (Θερµό χειροκρότηµα) 

 

Θα τελειώσω µε την ευχή για επιτυχία της διάσκεψής µας του Φα στο Βανκούβερ. Σας ευχαριστώ 

όλους. (Μακρόχρονο χειροκρότηµα) 

 


