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(24 Ιουλίου 2004, Ηνωμένες Πολιτείες)

Λι Χονγκτζί

Καλημέρα! (Το κοινό απαντά: Καλημέρα, Δάσκαλε!) 

Ο χρόνος κυλά και εν ριπή οφθαλμού ένα ακόμη έτος έχει περάσει. Στον χρόνο που πέρασε 
από τότε που παραβρέθηκα στο Συνέδριο του Φα στην Ουάσινγκτον το περασμένο έτος, οι 
μαθητές  του  Ντάφα  έχουν  αλλάξει  πολύ,  και  έτσι  είναι  με  τη  συνολική  κατάσταση  της 
Επανόρθωσης του Φα. Και οι μαθητές του Ντάφα τα έχουν πάει πολύ καλά με τα πράγματα 
που οι μαθητές του Ντάφα θα πρέπει να κάνουν καθώς επικυρώνουν τον Φα. Αν κοιτάξει 
κανείς το πώς τα πηγαίνουν, θα μπορούσε να γίνει όλο και πιο σαφές σε εσάς ότι ένα λαμπρό 
μέλλον σας αναμένει. (Χειροκροτήματα) 

Σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, η δίωξη και αυτή η μορφή της καλλιέργειας που οι μαθητές  
του Ντάφα έχουν θα έρθει στο τέλος.  (Χειροκροτήματα) Αυτή είναι η πρώτη στο είδος της 
μορφή καλλιέργειας, όπου οι μαθητές του Ντάφα αποτελούν μέρος της Επανόρθωσης του 
Φα,  ενώ το σύμπαν υποβάλλεται  σε Επανόρθωση του Φα,  μαζί  με την θεϊκή  αρετή  που 
παρουσιάζεται από τους μαθητές του Ντάφα, και τα μεγαλειώδη κατορθώματα που έχουν 
καταπλήξει ολόκληρο το σύμπαν, όλα αυτά θα τελειώσουν πολύ σύντομα. (Χειροκροτήματα) 

Έτσι, εξετάζοντας τη σημερινή κατάσταση, εφόσον καθαρίζετε το κακό με ορθές σκέψεις και 
ορθές πράξεις, ενώ επικυρώνετε τον Φα, σε αυτό το σημείο ο αριθμός των κακών ζωών είναι 
μηδαμινός και αυτές απλά προσπαθούν να κρυφτούν. Ωστόσο, προκειμένου να διατηρηθεί 
αυτό το περιβάλλον των αποκαλούμενων "δοκιμασιών" από το κακό, τα σκοτεινά όργανα που 
βρίσκονται στα Τρία Βασίλεια και εκείνα που οι παλαιές δυνάμεις κανόνισαν στο παρελθόν, 
καθώς  επίσης  και  ορισμένοι  θεοί  που  παίζουν  αρνητικό  ρόλο  –  είναι  αυτοί που  κάνουν 
ευθέως κακά πράγματα. Με άλλα λόγια, οι παράγοντες που άφησε πίσω το σύστημα των 
παλαιών δυνάμεων εξακολουθούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Τότε εκείνες οι ζωές δεν 
θα είναι σε θέση να πληρώσουν για τις παρεμβολές που έχουν προκαλέσει στην Επανόρθωση 
του Φα ή για τη συμβολή τους  στη ζημιά της  Επανόρθωσης του Φα,  έτσι  όλοι  τους  θα  
εξαλειφτούν κατά τη διάρκεια της  Επανόρθωσης του Φα, σίγουρα. Έτσι  είναι  μέρος  των 
κακών ζωών που καθαρίζετε όταν στέλνετε ορθές σκέψεις. Στην πραγματικότητα, δεν έχουν 
απομείνει πολλές από αυτές τις ζωές. Σε αυτό το σημείο έχουν απομείνει περίπου μόνο πέντε 
τοις εκατό των αρχικών σκοτεινών οργάνων, και πολύ λίγοι από τους θεούς που έχουν παίξει 
αρνητικό ρόλο στην Επανόρθωση του Φα εξακολουθούν να υπάρχουν. Αλλά ακόμα παίζουν 
ένα κακό ρόλο στο πλαίσιο των μηχανισμών που έχουν κανονιστεί από το παρελθόν από τις 
παλαιές  δυνάμεις.  Έτσι,  κατά  την  επικύρωση  του  Φα,  ασχέτως  από  το  ποια  είναι  η 
κατάσταση, κανείς από εσάς δεν πρέπει να σταματήσει να προσέχει, και όταν πρόκειται για 
αυτό που ένας μαθητής του Ντάφα πρέπει να κάνει, θα πρέπει να συνεχίσετε να δίνετε το 
καλύτερό σας. Ειδικά όταν είναι προς το τέλος, για μερικούς μαθητές πραγματικά δεν μένει 
πολύς χρόνος, και αυτό είναι διπλό – έτσι για εκείνους που δεν έχουν πάει καλά – θα πρέπει  
να αδράξετε την ημέρα και να τα πάτε καλά. 

Κάθε  φορά που  μιλάμε  για  την  κατάσταση  της  Επανόρθωσης  του  Φα,  πρέπει  πάντα  να 
προσθέτω το εξής: Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο καλλιεργούνται οι μαθητές του Ντάφα, 
και κανείς δεν πρέπει να πάει στα άκρα. Συνεχίστε με αυτό που θα κάνετε ως συνήθως. Ό,τι  
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θα κάνατε,  θα πρέπει να το κάνετε ως συνήθως. Αυτό συμβαίνει γιατί η κάθε σκέψη και 
νοοτροπία σας,  και η κάθε πράξη επηρεάζουν σημαντικά πράγματα.  Δεν έχει  σημασία τι 
μεγάλα πράγματα συμβαίνουν,  προσποιηθείτε  ότι  τίποτα  δεν  συμβαίνει  και  συνεχίστε  να 
κάνετε ότι συνήθως, να κάνετε αυτό που ένας μαθητής του Ντάφα πρέπει να κάνει. Αυτό 
είναι το μονοπάτι που παίρνετε σήμερα, και αυτή είναι η [κληρονομιά] της θεϊκής αρετής που 
αφήνετε. Το μονοπάτι που εσείς οι μαθητές του Ντάφα, παίρνετε, είναι το πώς θα πρέπει να 
καλλιεργηθείτε, όπως υπαγορεύεται από τον τρόπο καλλιέργειας μας, και δεν μπορεί καθόλου 
να αλλάξει με αλλαγές στον συνηθισμένο κόσμο. 

Κοιτάζοντας τα πράγματα που έχετε κάνει καθώς καλλιεργείστε και επικυρώνετε τον Φα ως 
μαθητές του Ντάφα έχετε ακόμη πολλές ελλείψεις, και θα πρέπει να εγκαταλείψετε όλα τα 
πράγματα στα  οποία  είσαστε  προσκολλημένοι.  Όταν αναφέρω προσκολλήσεις  δεν  θα  τις 
κατανοήσετε  με  ένα  ακραίο  τρόπο,  όπως  θα  είχατε  κάνει  παλιά.  Αυτό  το  μονοπάτι  που 
παίρνετε και ο τρόπος που καλλιεργείστε δεν είναι προσκολλήσεις. Οι αντιλήψεις σας και οι 
στρεβλές  σας  σκέψεις  που  ακόμα  διατηρείτε  μεταξύ  των  ανθρώπινων  όντων,  καθώς 
επικυρώνετε τον Φα, αυτές είναι που θα πρέπει να εγκαταλείψετε. Όσον αφορά αυτόν τον 
τρόπο καλλιέργειας,  τον δικό σας, που είναι εδώ στην συνήθη κοινωνία – το γεγονός ότι 
εργάζεστε και ζείτε μια φυσιολογική ζωή μεταξύ τους πλήθους, ενώ κάνετε καλλιέργεια – 
αυτό δεν είναι κάτι που σας έχω πει ποτέ να παρατήσετε, διότι είναι κάτι που καθορίζεται από 
τρόπο καλλιέργειας σας. 

Κατά τα τελευταία χρόνια της δίωξης έχετε δείξει την πανίσχυρή αρετή των μαθητών του 
Ντάφα,  αλλά  στην  πορεία,  πολλές  ελλείψεις  έχουν  έρθει  στο  φως.  Ωστόσο,  κατά  τη 
διαδικασία επικύρωσης του Φα, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών του Ντάφα έχουν 
αφαιρέσει αυτές τις ελλείψεις, ενώ καλλιεργούνται και επικυρώνουν τον Φα, και αυτό είναι 
αξιοσημείωτο.  Οι  κοινοί  άνθρωποι  δεν  είναι  σε  θέση  να  εγκαταλείψουν  τα  συνηθισμένα 
πράγματα. Αλλά η καλλιέργεια, όπως ξέρετε, αυτό είναι κάτι διαφορετικό από το να είστε 
συνηθισμένος.  Ο κοινός άνθρωπος ζει μόνο για να επιδιώκει  τα πράγματα που θέλουν οι 
κοινοί άνθρωποι. Οι μαθητές του Ντάφα δεν είναι προσκολλημένοι σε αυτά τα πράγματα. 
Έχετε σαφείς  στόχους στην καλλιέργεια,  και  ξέρετε  τι  κάνετε.  Ενώ επικυρώνετε  τον Φα, 
πολλά από τα πράγματα που κάνετε φαίνονται πανομοιότυπα με αυτά που κάνουν οι κοινοί 
άνθρωποι,  και  γι’  αυτό  μερικοί  άνθρωποι  λένε  ότι  φαίνεται  να  ασχολούμαστε  με  την 
πολιτική,  ή  ότι  οργανώνουμε  κάποιου  είδος  κοινωνικού  κινήματος.  Λοιπόν,  έτσι  είναι  ο 
τρόπος  με  τον  οποίο  ζουν  τα  ανθρώπινα  όντα.  Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  χρονικής 
περιόδου,  σίγουρα  δεν  πρόκειται  να  είναι  τα  εκατομμύρια  των  θεών  που  κάνουν  θεία 
πράγματα στον ανθρώπινο κόσμο, και οι μαθητές του Ντάφα σίγουρα δεν θα χρησιμοποιούν 
τις θεϊκές πλευρές για να κάνουν μεγάλης κλίμακας θεία πράγματα, με πλήρη χρήση των 
θείων μέσων, μπροστά από τα πλήθη των ανθρώπων στο συνηθισμένο κόσμο. Οι μαθητές του 
Ντάφα χρησιμοποιούν  τα  μέσα των απλών ανθρώπων,  για  να  επικυρώσουν  τον  Φα.  Δεν 
έχουν ανακατευτεί στην «πολιτική» των συνηθισμένων ανθρώπων. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος 
με το να χρησιμοποιείτε ορισμένες μορφές των κοινών ανθρώπων που είναι χρήσιμες στην 
επικύρωση του Φα. 

Έχοντας φτάσει σε αυτό το σημείο σήμερα, οι μαθητές του Ντάφα θα πρέπει να είναι ακόμη 
πιο  ξεκάθαροι  τώρα.  Οι  μαθητές  του  Ντάφα  δεν  είναι  κάποιου  είδους  πολιτικοί  των 
συνηθισμένων  ανθρώπων  –  έχετε  πολλές  ικανότητες  των  κοινών  ανθρώπων,  αλλά  δεν 
προσπαθείτε να κερδίσετε τίποτα των κοινών ανθρώπων. Η καλλιέργεια ενός μαθητή του 
Ντάφα είναι για το σκοπό της επίτευξης της Ολοκλήρωσης κατά τη διάρκεια της επικύρωσης 
του  Φα.  Αλλά  ως  μαθητές  του  Ντάφα,  σώζετε  επίσης  όλα  τα  όντα,  επιτρέπετε  σε 
περισσότερες ζωές να σωθούν και να διασωθούν κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα. 

Στο  παρελθόν  έχω  πει  πολλές  φορές  ότι  κανένας  από  τους  ανθρώπους  στην  σημερινή 
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ανθρώπινη  κοινωνία  δεν  έχει  απλό  υπόβαθρο.  Κατά  τη  διάρκεια  της  ιστορίας,  θεοί 
διαφορετικών περιόδων δημιούργησαν ανθρώπους διαφορετικών περιόδων, και οι εμφανίσεις 
των διαφορετικών  φυλών είναι  στην πραγματικότητα  οι  εικόνες  των διαφορετικών  θεών. 
Αυτό που δημιούργησαν ήταν η σωματική διάπλαση του ανθρώπου στα Τρία Βασίλεια, η 
οποία  είναι  γνωστή  ως  «ανθρώπινο  δέρμα  επιφανειακού  επιπέδου».  Όταν  φτάσαμε  στο 
σήμερα, και ειδικά όταν βγήκα δημοσίως [να διδάξω] τον Φα, ένα πλήθος θεών κατέβηκε και 
ενσαρκώθηκε ως άνθρωποι. Αυτό που είναι στα σώματα πολλών κοινών ανθρώπων δεν είναι 
πλέον οι ψυχές τους (γιουανσέν) από τότε που οι θεοί δημιούργησαν τον άνθρωπο, επειδή 
εκείνη την περίοδο η ψυχή του ανθρώπου δημιουργήθηκε από την υλη μέσα από τα Τρία 
Βασίλεια,  ενώ τώρα πολλές ψυχές ανθρώπων προέρχονταν από υψηλά επίπεδα. Και γιατί 
ήρθαν; Όπως σας έχω πει πριν, τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, στην πραγματικότητα, δεν είναι 
τυχαίο. Κάθε όν και κάθε αντικείμενο ήρθε για τον Ντάφα, σχηματίστηκε για τον Ντάφα και  
δημιουργήθηκε  για  τον  Ντάφα,  και  αυτό περιλαμβάνει  όλους  τους  ανθρώπους.  Όλα όσα 
έχουν  συμβεί  στην  ιστορία  των  Τριών  Βασιλείων  έχουν  δημιουργηθεί  για  Ντάφα.  Είτε 
πρόκειται  για  το  σύνολο  των  θεών  στην  ιστορία  που  κατέβηκαν  για  να  σώσουν  τους 
ανθρώπους, όλες τις ηρωικές προσωπικότητες που προέκυψαν σε κάθε έθνος, ή το σύνολο 
των διαφορετικών πολιτισμών που προέκυψαν στην ιστορία, όλα πρόεκυψαν για την τελική 
εκδήλωση  του  Ντάφα  μεταξύ  της  ανθρωπότητας  σήμερα.  Και  για  αυτό  το  σκοπό 
καθιερώθηκε  η  κουλτούρα  για  την  κατανόηση  του  Ντάφα  μεταξύ  των  ανθρώπων,  και 
δημιουργήθηκαν  τα χαρακτηριστικά  των διαφόρων πολιτισμών,  καθώς και  οι  τρόποι  των 
διαφορετικών πολιτισμών. Για να το θέσω διαφορετικά, η διαδικασία από την έναρξη των 
Τριών Βασιλείων και της ανθρωπότητας υπήρξε τέτοια ώστε να θεμελιωθεί ο τρόπος σκέψης 
των  ανθρωπίνων  όντων,  να  θεμελιωθεί  η  συμπεριφορά  των  ανθρωπίνων  όντων,  να 
θεμελιωθούν οι αρχές για τα αισθανόμενα όντα και να θεμελιωθεί αυτό που επιτρέπει στους 
ανθρώπους  να  κατανοήσουν  τελικά  τον  Φα,  να  καλλιεργηθούν  με  αυτόν  τον  Φα,  να 
κατανοήσουν ότι  θα  πρέπει  να καλλιεργηθούν  και  να  γίνουν  μαθητές  του Ντάφα και  να 
επιτρέψει στα πλήθη των ανθρώπων να σωθούν κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα. 
Όλα αυτά σχηματιστήκαν καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας για την τελευταία αυτή στιγμή 
του σύμπαντος. Στην πραγματικότητα, όταν τα πολλά, πολλά Μεγάλα Φωτισμένα Όντα στην 
ιστορία,  όπως  ο  Σακιαμούνι,  Λαοτζί,  και  ο  Ιησούς,  έσωζαν  ανθρώπους,  διαδίδοντας  τον 
Τρόπο, κάνοντας καλές πράξεις, και υποφέροντας για λογαριασμό του ανθρώπου, μπορώ να 
σας πω ότι ο πραγματικός σκοπός τους ήταν για να δημιουργήσουν μια κουλτούρα για την 
Επανόρθωση του Φα. 

Η μακρά ιστορία του σύμπαντος έφτιαξε διεξοδικές προετοιμασίες για αυτή την Επανόρθωση 
του Φα, καθώς και  τα Τρία Βασίλεια φτιάχτηκαν και  δημιουργήθηκαν αναπτύχτηκαν και 
εξελίχτηκαν  για  την  Επανόρθωση  του  Φα.  Έτσι,  όλες  οι  ζωές  σε  εκείνη  την  ιστορική 
διαδικασία έχουν υπάρξει και έχουν προκύψει για την Επανόρθωση του Φα. Με άλλα λόγια, 
κατά τη διάρκεια της μακράς, και μακρόσυρτης πορείας της ιστορίας, ασχέτως πόσες ζωές 
έχουν προκύψει ή πόσες είναι ακόμη στον κόσμο σήμερα, όλες ήρθαν, και όλες γεννήθηκαν 
και δημιουργήθηκαν για αυτόν τον Φα. Και αυτό περιλαμβάνει ακόμη και τις ζωές εκείνων 
που κανονίστηκαν από τις παλιές δυνάμεις για να έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Πίσω τότε οι 
παλιές  δυνάμεις  κανόνισαν για  αυτούς  να  επιφέρουν  ένα  αρνητικό  αποτέλεσμα,  ώστε  να 
μπορούν  να  Ολοκληρωθούν.  Αυτό  συμβαίνει  επειδή  οι  παλιές  δυνάμεις  σκέφτηκαν, 
βασιζόμενες  στις  ιδέες  τους,  ότι  αυτοί  που  διαδραματίζουν  ένα  αρνητικό  ρόλο  θα  το 
καταστίσουν εφικτό για όσους παίζουν ένα θετικό ρόλο να Ολοκληρωθούν. Αν αυτό ήταν 
μόνο για την καλλιέργεια σε κανονική χρονική περίοδο, τότε δεν θα μπορούσατε να πείτε, 
τουλάχιστον  σε  ένα  συγκεκριμένο  επίπεδο,  ότι  η  λογική  τους  ήταν  λάθος.  Αλλά  όταν 
συμβαίνει η Επανόρθωση του Φα των κολοσσιαίων στερεωμάτων, τότε αυτό παρεμβαίνει με 
την Επανόρθωση του Φα και είναι λάθος, και αυτό έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές. Όλα 
όσα διαδραματίστηκαν είναι το κακό που προσπαθεί να κατευθύνει την Επανόρθωση του Φα 

3



και του μέλλοντος. Και αυτό είναι που κάνει την αμαρτία των παλαιών δυνάμεων εναντίον 
του Φα τη μεγαλύτερη όλων των αμαρτιών. 

Αλλά παρ’ όλα αυτά, όλες οι ζωές ήρθαν για αυτόν τον Φα, έτσι θα πρέπει να αφομοιωθούν 
και να εναρμονιστούν με τον Φα θετικά, και δεν μπορούν να επιβάλουν πράγματα στον Φα ή 
στο μέλλον. Υπάρχουν πολλές ζωές που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στη διαδικασία αυτή, όπως το κανόνισαν οι παλαιές δυνάμεις. Αλλά δεν το έχουν κάνει, που 
σημαίνει ότι μπορούν ακόμα να σωθούν. Όταν έχετε διευκρινίσει την αλήθεια, και όταν οι 
μαθητές του Ντάφα κάνουν πράγματα που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν, επιτρέψτε μου να 
σας πω, ένα μεγάλο μέρος αυτού είναι ότι τα σώζετε. 

Όπως έχετε δει, ο Δάσκαλος σας τελευταία δεν έχει πει τίποτα για τους κοινούς ανθρώπους, 
και δεν κάνω τίποτα πια προσωπικά για να σώσω τους κοινούς ανθρώπους, ακόμη και όταν 
πρόκειται για τα πράγματα που κάνουν οι μαθητές του Ντάφα σπανίως ανακατεύομαι. Ίσως 
είστε ξεκάθαροι γιατί συμβαίνει αυτό: Θέλω να αφήσω σε σας την ευκαιρία να εδραιώσετε 
την πανίσχυρη αρετή σας. Αν σας οδηγούσα στο να κάνετε κάτι σήμερα, τότε αυτό το πράγμα 
δεν  θα  είχε  γίνει  από  εσάς,  και  έτσι  θα  είχατε  χάσει  την  ευκαιρία  να  καθιερώσετε  την 
πανίσχυρη αρετή σας. Εν τω μεταξύ, ως μαθητής του Ντάφα και ως ένα υπέροχο μελλοντικό 
Φωτισμένο Ον, όταν σώζετε τα όντα θα πρέπει να δείχνετε εντελώς την υπεροχή σας, την 
ευσπλαχνία σας, και τη μεγαλοπρέπεια σας. Γι 'αυτό θέλω να σας δώσω πολλές ευκαιρίες για 
να σώσετε τους ανθρώπους του κόσμου, για να σώσετε όλα τα όντα, και να σας αφήσω να 
κάνετε εκείνα τα πράγματα που θα πρέπει να κάνετε. Στην πραγματικότητα, στο μέλλον θα 
δείτε ότι είτε ήταν ο Ιησούς, ο Σακιαμούνι, ή άλλα Μεγάλα Φωτισμένα Όντα στην ιστορία, 
δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι έκαναν αυτοί και του τι κάνετε εσείς σήμερα. Είναι μόνο 
μια διαφορά ως προς τη μορφή. Έτσι πρέπει να είστε σαφείς σχετικά με αυτό, και θα πρέπει  
να τα πάτε καλά με αυτό που πρέπει να κάνετε. 

Είναι ο Ντάφα, ένας τόσος τεράστιος Νόμος, και η Επανόρθωση του Φα, ένα τόσο σημαντικό 
γεγονός. Αυτό και μόνο σας ανεβάζει σε ένα υψηλό μέρος. Και επιπλέον, ό, τι κάνετε στην 
Επανόρθωση του Φα είναι σίγουρα το πιο υπέροχο, διότι ακόμη και η ιστορία δημιουργήθηκε 
για αυτήν. Έτσι θα πρέπει να προσπαθείτε όσο μπορείτε καλύτερα για να κάνετε καλά τα 
πράγματα που ένας μαθητής του Ντάφα πρέπει να κάνει, και το κάθε πράγμα είναι υψίστης 
σημασίας. Σας έχω ζητήσει να κάνετε τα τρία πράγματα καλά. Πρέπει να κάνετε τα τρία 
πράγματα καλά. Θα πρέπει να κάνετε αυτά τα πράγματα καλά σε όλη τη διαδρομή μέχρι την 
Ολοκλήρωση σας. Η θεϊκή σας αρετή και όλα του μέλλοντος σας προέρχονται από αυτά τα 
πράγματα. 

Όσο  για  ορισμένες  ελλείψεις  που  εξακολουθούν  να  υπάρχουν,  θα  πρέπει  στην 
πραγματικότητα  να  είστε  σε  θέση  να  τις  δείτε  με  μεγαλύτερη  σαφήνεια.  Πολλές  φορές 
παρατηρώ ότι όταν συζητάτε ορισμένα πράγματα εξακολουθείτε να έχετε το πρόβλημα της 
ανθρώπινης  πλευρά  σας  που  είναι  προσκολλημένη,  και  υποστηρίζετε  πράγματα  που  δεν 
μπορείτε να ξεπεράσετε,  το οποίο επηρεάζει στη συνέχεια τη συζήτηση που έχετε για τα 
κύρια πράγματα της Επανόρθωσης του Φα. Έχω δει ότι  αυτές είναι  οι  προσκολλήσεις  οι 
όποιες σχηματίστηκαν μεταξύ των κοινών ανθρώπων και είναι αντιλήψεις, που δεν μπορείτε 
να αφήσετε, και είναι πράγματα που δημιουργήθηκαν μεταξύ των συνηθισμένων ανθρώπων 
τα οποία φουντώνουν αμέσως μόλις πειραχτούν. Αλλά δεν μπορείτε να είστε έτσι. Ο,τι και αν 
κάνετε για τον Ντάφα, δεν θα πρέπει να το κάνετε με τις δικές σας αντιλήψεις. Το λέω αυτό 
πολύ συχνά, αλλά μερικοί άνθρωποι συνήθως δεν μπαίνουν στον κόπο να το σκεφτούν ή δεν 
του δίνουν αρκετή προσοχή. 

Υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που δεν έχετε χειριστεί καλά, αλλά στην πραγματικότητα 
σε αυτό το σημείο, δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτά άλλο, επειδή οποτεδήποτε πω κάτι το τμήμα 
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που εσείς καλλιεργείτε  εξαφανίζεται.  Έχοντας  περάσει  από  τη  δοκιμασία  της  δίωξης,  οι 
μαθητές του Ντάφα θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαροι και λογικοί, και θα πρέπει να είναι 
ακόμη πιο σαφείς σχετικά με το πώς να καλλιεργούνται και πώς να πράττουν. Με πολλά 
προβλήματα, αν σκεφτείτε ήρεμα τα πράγματα, μπορείτε να τα αναγνωρίσετε οι ίδιοι. Και 
μόλις συνειδητοποιήσετε τι είναι,  θα πρέπει να τα διορθώσετε και να μην τα αφήσετε να 
συμβούν ξανά. 

Δεν ήθελα να πω πολλά σήμερα. Αυτή τη φορά σχεδίασα να μιλήσω για κάποια πράγματα με 
λίγους συγκεκριμένους μαθητές, αλλά πολλοί μαθητές δεν κατάφεραν να δουν τον Δάσκαλο 
σε κάποια συνέδρια του Φα και ήταν κάπως απογοητευμένοι. Νομίζω ότι με τον Φα εδώ, θα 
πρέπει  όλοι  να  καλλιεργείστε.  Και  αυτό ισχύει  και  για  τους  μαθητές  στην Κίνα.  Σε  ένα 
περιβάλλον τόσο σκληρό και χωρίς να βλέπουν τον Δάσκαλο αυτοπροσώπως, έχουν ακόμη 
καλλιεργηθεί πολύ καλά και έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Όταν με βλέπετε απλά βλέπετε 
αυτή την πλευρά μου που εκδηλώνεται ως ένα συνηθισμένο ανθρώπινο ον (ο Δάσκαλος γελά) 
Είτε μπορείτε να με δείτε είτε όχι, ελπίζω ότι δεν θα σας επηρεάσει ως προς το να κάνετε 
καλά τα πράγματα που οι μαθητές του Ντάφα πρέπει να κάνουν, και θα πρέπει να τα πάτε 
ακόμη καλύτερα. Στην πραγματικότητα, όταν πραγματικά δεν είστε σε θέση να με δείτε και 
ακόμη καταφέρνετε να τα πάτε καλύτερα, τότε αυτό είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτο. 

Πραγματικά, και σε εμένα αρέσει να σας βλέπω. Ξέρετε, σε αυτό το κοινωνικό κόσμο των 
συνηθισμένων ανθρώπων, οι άνθρωποι με τους οποίους έρχεστε σε επαφή όπως ξέρετε, είναι 
όλοι  συνηθισμένοι.  Είναι  δύσκολο  για  εμένα  να  καταλάβω  όλες  αυτές  οι  συνηθισμένες 
ανθρώπινες σκέψεις και συμπεριφορές που έχουν οι άνθρωποι. Μου αρέσει να είμαι μαζί σας, 
γιατί είστε πολύ μακριά από το επίπεδο των κοινών ανθρώπων τώρα. Αλλά για χάρη της 
Ολοκλήρωσής σας, το καλύτερο είναι να μην σας βλέπω πολύ συχνά. (ο Δάσκαλος γελά) Γι’ 
αυτό δεν έχω συναντηθεί με εσάς συχνά. Με λίγα λόγια, θέλω να σας δώσω την ευκαιρία να 
εδραιώσετε την ισχυρή σας αρετή. 

Κάνετε καλά όλα τα πράγματα που πρέπει να κάνετε. Όλη η πιο μεγαλοπρεπή, η πιο υπέροχη 
δόξα και τιμή του μέλλοντος σας περιμένει. 

Θα τελειώσω εδώ για σήμερα. (Χειροκροτήματα)
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