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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 για την Παγκόσµια Ηµέρα του Φάλουν Ντάφα 

(13 Μαΐου 2014, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ) 

Λι Χονγκτζί 
 

 

(Όλοι οι παρόντες µαθητές του Ντάφα σηκώνονται και χειροκροτούν µε 

ενθουσιασµό, καλωσορίζοντας µε σεβασµό τον ∆άσκαλο. Ο ∆άσκαλος απαντά µε τη 

χειρονοµία Χε Σι, και τους καλεί να καθίσουν.) 

 

Καληµέρα! (Οι µαθητές απαντούν, «Καληµέρα, ∆άσκαλε!») (Οι µαθητές 

χειροκροτούν θερµά.) Έχετε εργαστεί σκληρά! (Οι µαθητές απαντούν: «Ο 

∆άσκαλος έχει εργαστεί σκληρά!») Ορισµένοι από εσάς που συγκεντρώθηκαν εδώ 

είναι µαθητές του Ντάφα από την Κίνα. Είτε πρόκειται από όλο τον κόσµο είτε από 

την Κίνα, η κατάσταση της Επανόρθωσης του Φα είναι η ίδια. Συνολικά, η 

πρόοδός της µπορεί να φαίνεται ότι δεν έχει τάξη, αλλά στην πραγµατικότητα είναι 

όλα πολύ καλά οργανωµένα. 

 

Έχω πει και παλιότερα ότι ο στόχος των παλαιών δυνάµεων πίσω από τη δίωξη 

είναι, µέσω της δίωξης, να κάνουν τους µαθητές του Ντάφα να αφήσουν τις 

ανθρώπινες προσκολλήσεις τους. Θα αναγνωρίσουν την Ολοκλήρωση της 

καλλιέργειάς σας, µόνο αν είστε σε θέση να τα καταφέρετε µέσω αυτής της 

σκληρής δοκιµασίας. Αυτό είναι που κανόνισαν. Αντιτίθεµαι πλήρως σε αυτά τα 

πράγµατα τα δικά τους. Η προσέγγισή µου ήταν να επιλυθούν τα πάντα 

καλοπροαίρετα. Η προσέγγιση που χρησιµοποιώ τώρα είναι αποτέλεσµα της 

παρέµβασης τους. 

 

Αλλά όσον αφορά την προσωπική καλλιέργεια, µε τη διάδοση του Φα αυτή τη 

φορά η πόρτα έχει ανοίξει πλήρως και πολλοί άνθρωποι έχουν εισέλθει και έχουν 

γίνει µαθητές του Ντάφα µόνο αυτή τη φορά. Αυτοί οι άνθρωποι, που είναι η τρίτη 

οµάδα ασκουµένων στην οποία αναφέρθηκα παλαιότερα, δεν εξάλειψαν 

συστηµατικά το κάρµα τους κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Εκείνοι που 

ακολούθησαν τον ∆άσκαλο κατεβαίνοντας εδώ ή σχηµάτισαν καρµικούς δεσµούς 

µε τον ∆άσκαλο σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας, αυτοί οι άνθρωποι είχαν 

καθαριστεί από το κάρµα τους σε κάθε ζωή πριν µετενσαρκωθούν πάλι. Ωστόσο, 

εκείνοι που µόλις εισήλθαν αυτή τη φορά, δεν είχαν περάσει από αυτό κατά τη 

διάρκεια της ιστορίας, και φέρουν µαζί τους τεράστια ποσά κάρµα. Ένα άτοµο 

δηµιουργεί αναπόφευκτα κάρµα σε αυτόν τον κόσµο, και σε κάθε µία ζωή ένα 

µεγάλο ποσό κάρµα συσσωρεύεται. Τότε, για σκεφτείτε το, ως καλλιεργητές, θα 

µπορούσαν να επιτύχουν την Ολοκλήρωση τόσο εύκολα; Αυτό δεν είναι δυνατόν. 

∆εν είπε ο Ιησούς ότι ο άνθρωπος έχει αµαρτίες; Όπως κι αν µπορεί κανείς να το 
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ερµηνεύσει, το γεγονός είναι ότι για όσο χρονικό διάστηµα ένα άτοµο είναι εν ζωή, 

παράγει κάρµα. Έτσι, ένα άτοµο πρέπει να καθαρίσει τον εαυτό του, και πρέπει να 

αποµακρύνει µέσω καλλιέργειας κάθε κοµµάτι του κάρµα επιτυγχάνοντας µια 

κατάσταση καθαρότητας προτού να µπορέσει να επιτύχει την Ολοκλήρωση. 

 

∆ιαφωνώ µε αυτό που κάνουν οι παλαιές δυνάµεις. Αλλά λέγοντας αυτό, όσον 

αφορά την προσωπική σας καλλιέργεια, θα πρέπει να καλλιεργηθείτε και να 

δουλέψετε σκληρά. Σε αυτό το πλαίσιο, για σκεφτείτε το: το χρονικό διάστηµα από 

τότε που το ΚΚΚ άρχισε να διώκει τους µαθητές του Ντάφα στις 20 Ιουλίου του 

1999, πολλές ανθρώπινες προσκολλήσεις έχουν πραγµατικά αποκαλυφθεί. Πολλοί 

άνθρωποι που δεν ήταν σταθεροί αποσύρθηκαν κατά τη διάρκεια της δίωξης, και 

µερικοί δεν κατάφεραν να βρουν το θάρρος να προχωρήσουν µπροστά. Οι 

συνθήκες έχουν αλλάξει δραµατικά τώρα, και τα πράγµατα φαίνεται να έχουν 

χαλαρώσει. Μερικοί άνθρωποι έχουν καταφέρει να ξαναποκτήσουν το θάρρος τους 

τώρα, και µερικοί έχουν επιστρέψει [στην καλλιέργεια]. Όµως, όπως τα πράγµατα 

έχουν πάρει την πορεία τους, έχουµε δει πραγµατικά όλα τα είδη των ανθρώπινων 

προσκολλήσεων να εµφανίζονται. Ενώ ελπίζετε να δείτε το τέλος της δίωξης 

σύντοµα, αυτό από µόνο του είναι µόνο µια επιθυµία. Αυτό που ένας µαθητής του 

Ντάφα πρέπει να κάνει είναι να εργάζεται να την εκθέτει και να την αντιµετωπίζει 

µε ορθές σκέψεις. Ωστόσο, µερικοί άνθρωποι θέλουν να βρουν µια θέση όπου 

µπορούν να αποφύγουν τη δίωξη και να έχουν µια ήσυχη και άνετη ζωή. Και αυτοί 

οι άνθρωποι έχουν παντός είδους αντιλήψεις για τη δίωξη. Όποια και αν είναι η 

περίπτωση, όλα τα είδη ανθρώπινων προσκολλήσεων έχουν πραγµατικά φανεί 

κατά τη διάρκεια αυτής της αµείλικτης καταδίωξης. 

 

Τότε, υπό το πρίσµα αυτό, πολλοί από εµάς πραγµατικά τα έχουν πάει άσχηµα. 

Έτσι, οι παλαιές δυνάµεις το έχουν χρησιµοποιήσει ως δικαιολογία, και λένε: «Ρίξε 

µια µατιά – είναι αυτός µαθητής σου; Εσύ τον θέλεις, οπότε θα σε βοηθήσουµε να 

εξαλειφθούν οι προσκολλήσεις του. Θα µπορούσε κάποιος σαν κι αυτόν να πάει 

στον παράδεισο; Κοίτα όλες τις διαφορετικές προσκολλήσεις που εµφανίζονται.» 

Ακόµα και εν µέσω της πιο σκληρής δίωξης, υπήρξαν άνθρωποι που διέδιδαν 

φήµες, επιδεικνύοντας τον εαυτό τους – όλων των ειδών οι προσκολλήσεις έχουν 

προκύψει, και αυτό µόνο επιδείνωσε την βαναυσότητα της δίωξης. Μόλις µία 

προσκόλλησή σας προκύπτει, οι παλαιές δυνάµεις θα έχουν την αστυνοµία να 

έρθει να χτυπήσει την πόρτα σας. Το κακό θα έρθει για εσάς. 

 

Το ίδιο ισχύει και στον υπόλοιπο κόσµο. Η δίωξη ήταν τόσο βάναυση από την 

αρχή! Υπήρχαν πιέσεις κάθε είδους, ακόµη και έξω από την Κίνα η πίεση ήταν 

τεράστια. Εκείνη την εποχή οι µαθητές του Ντάφα δεν µπορούσαν να κάνουν τη 

φωνή τους να ακουστεί πουθενά. Όλα τα µέσα ενηµέρωσης της Κίνας ελέγχονταν 

από το κακό ΚΚΚ και επιτίθονταν και κατέστειλαν [το Φάλουν Γκονγκ] µε µια 

ενιαία φωνή. Ο έξω κόσµος δεν είχε ιδέα τι ήταν το Φάλουν Γκονγκ, και έτσι όλα 

τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης σε όλο τον κόσµο απλά µετέφεραν τις δόλιες, 

διωκτικές αναφορές από το σατανικό ΚΚΚ. Έτσι, αν το καλοσκεφτείτε, η εν λόγω 
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δίωξη ήταν σαν µια χιονοστιβάδα επιθέσεων και καταστολής από τα µέσα 

ενηµέρωσης όλου του κόσµου. Όντας αντιµέτωποι µε τέτοια τεράστια πίεση πίσω 

τότε, οι ασκούµενοι έξω από την Κίνα επίσης παρουσίασαν, όλα τα είδη 

ανθρώπινων προσκολλήσεων. Ως αποτέλεσµα, πολλοί ασκούµενοι εγκατέλειψαν. 

Εκείνοι που θα µπορέσουν να τα καταφέρουν µέχρι τέλους είναι πραγµατικά 

εξαιρετικοί. Ακόµη και στα µάτια των θεών είστε εξαιρετικοί. Όπως το βλέπουν, 

θα το έχετε [επιτύχει αυτό, ενώ είστε] στον ανθρώπινο κόσµο, και η διαφορά είναι 

πραγµατικά εκπληκτική, έτσι σας θαυµάζουν. 

 

Οι ζωές των διαφόρων περιοχών του σύµπαντος ήταν αρχικά θαυµάσιες, και τα 

πράγµατα δεν είχαν καµία σχέση µε το πόσο επικίνδυνα και επίπονα είναι για τους 

ανθρώπους. Έτσι, εκείνοι που είχαν το θάρρος να έρθουν εδώ είναι απλά 

αξιοθαύµαστοι. Επειδή οι αρχές των ανθρώπινων όντων είναι αντεστραµµένες – 

όπως το τι είναι καλό και τι είναι κακό – οι άνθρωποι παράγουν κάρµα απλά και 

µόνο µε το να ζουν εδώ. Και είναι ακριβώς επειδή τα ανθρώπινα όντα ζουν µέσα 

σε αυτές τις αντεστραµµένες αρχές που κανένα από τα όντα στους ουρανούς δεν 

τολµά να πλησιάσει κοντά σε αυτό το µέρος. Έτσι, όποιος πράγµατι έρχεται είναι ο 

πιο αξιοθαύµαστος. Αν κάποιος µπορεί να καταφέρει να περάσει µέσω αυτής της 

δίωξης, οι θεοί θα τον σέβονται αληθινά. Αν συγκρίνει κανείς το πώς υπάρχουν τα 

όντα στους ουρανούς µε το πώς ζουν εδώ τα ανθρώπινα όντα, γρήγορα 

αντιλαµβάνεται κανείς το πόσο αξιοθαύµαστοι είναι εκείνοι που τολµούν να 

έρθουν εδώ. 

 

Οι άνθρωποι σε αυτόν τον ανθρώπινο κόσµο σήµερα – δεν θα έλεγα όλοι, αλλά η 

συντριπτική πλειοψηφία – ήρθε από τους ουρανούς, και ήλθαν εδώ από διάφορους 

γιγαντιαίους, µακρινούς κόσµους, διαφορετικές σφαίρες και διαφορετικά µέρη, 

προκειµένου να αποκτήσουν τον Φα. Αλλά από τη στιγµή που µετενσαρκώνονται 

εδώ, παύουν να ξέρουν πλέον από πού ήρθαν. Κι αυτό διότι η ανθρώπινη κοινωνία 

είναι ένας λαβύρινθος, ένα ψευδαισθησιακό µέρος. Όταν κάποιος µπαίνει εδώ 

ισοδυναµεί µε το να πηδά µέσα σε έναν λαβύρινθο. Μόνο αφού πηδήσει µέσα στον 

λαβύρινθο µπορεί ένα άτοµο να καλλιεργηθεί. Έχοντας πηδήσει πλέον µέσα στον 

λαβύρινθο, ένα περιβάλλον τόσο επικίνδυνο και εξαντλητικό, όπως αυτό, αν 

µπορείτε ακόµα να σχηµατίζετε ορθές σκέψεις, αν µπορείτε ακόµα να 

συνειδητοποιείτε ότι θα πρέπει να καλλιεργηθείτε, αν µπορείτε να βοηθήσετε τον 

∆άσκαλο να επανορθώσει τον Φα όταν ο Ντάφα διαδίδεται, και αν µπορείτε να 

σώσετε άλλους ανθρώπους, ακόµη και όταν περνάτε µεγάλες δοκιµασίες, αυτό 

είναι απλά εξαιρετικό. Έτσι είναι το πώς αυτό εξετάζεται, και γι’ αυτό λέω ότι όσοι 

τα έχουν καταφέρει από την 20η Ιουλίου είναι απλά εξαιρετικοί. 

 

Φυσικά, µπορεί να έχετε χτυπήµατα και µώλωπες εδώ και εκεί µερικές φορές ή 

συχνά να σκοντάφτετε ή να χειριστείτε ένα πράγµα καλά και ένα άλλο πράγµα όχι 

τόσο καλά, αλλά όλα αυτά είναι µέρος της διαδικασίας καλλιέργειας. Εφόσον 

µπορείτε να επιµείνετε και να περάσετε µέσα από αυτό, είστε αξιοσηµείωτοι. Εάν 

µπορείτε να κάνετε αυτό που ένας µαθητής του Ντάφα πρέπει να κάνει, είστε 
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αξιοσηµείωτοι. Έτσι είναι το πώς αυτό εξετάζεται. Το να µην έχουν καθόλου 

προβλήµατα, να χειρίζονται τα πάντα καλά, και να προχωρούν σε όλη τη διαδροµή 

προς τα εµπρός, λοιπόν, υπάρχουν τέτοια άτοµα, αλλά είναι λίγα, µακριά µεταξύ 

τους και πραγµατικά απλά εξαιρετικοί. Ωστόσο, δεν µπορούν να είναι όλοι έτσι. 

Με την καλλιέργεια, ποιος είναι αλάνθαστος; Κοιτάζοντας τι συνέβη κατά τη 

διάρκεια αυτής της δίωξης, µερικοί µπορεί να έκαναν πιο σοβαρά λάθη, ενώ άλλοι 

κάπως µικρότερα. Αλλά αν µπορείτε να ξυπνήσετε σε αυτό, να αναλάβετε την 

ευθύνη για αυτό, να καταλάβετε το πρόβληµά σας, και να πάτε καλά στη συνέχεια, 

τότε αυτό είναι καλλιέργεια. 

 

Όταν µερικοί άνθρωποι σκοντάφτουν και πέφτουν δεν µπορούν να σηκωθούν 

ξανά, και αντ’ αυτού, θεωρούν τους εαυτούς τους χωρίς ελπίδα και αρχίζουν να 

ενεργούν απερίσκεπτα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ακόµη και καταλήγουν µε 

κατεύθυνση την άλλη πλευρά. Υπάρχουν επίσης µερικοί που έµαθαν µερικές 

αλήθειες µέσα από τον Ντάφα. Πριν από αυτό, δεν είχαν ιδέα σχετικά µε τη 

θρησκεία, την πίστη ή την καλλιέργεια. Μέσω του Ντάφα έµαθαν για τους Θεούς, 

τους Φο και την καλλιέργεια. Αλλά τότε κατά τη διάρκεια της δίωξης, από φόβο, 

προσπάθησαν να αποφύγουν να βλαφθούν και έτσι εντάχθηκαν σε άλλες 

θρησκείες. Αλλά σε όποιο δρόµο κι αν πάτε, δεν θα είστε σε θέση να επιτύχετε την 

Ολοκλήρωση όταν έχετε µέσα σας φόβο. Κάθε φόβος είναι προσκόλληση. 

 

Βέβαια, η καλλιέργεια του Ντάφα δεν µοιάζει µε τις προσεγγίσεις του παρελθόντος 

για την καλλιέργεια, όπου κάποιος θα έπρεπε αυστηρά να εξαλείψει όλες τις 

ανθρώπινες προσκολλήσεις κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς του. Επειδή οι 

µαθητές του Ντάφα πρέπει ακόµα να καλλιεργηθούν ανάµεσα στους 

συνηθισµένους ανθρώπους, ένα ορισµένο τµήµα συνηθισµένων ανθρώπινων 

πραγµάτων ακόµα συντηρείται, εξασφαλίζοντας ότι µπορούν να έχουν τον τρόπο 

σκέψης και συµπεριφοράς που απαιτούνται για να ζουν µεταξύ των καθηµερινών 

ανθρώπων. Και µαζί µε αυτό, εξασφαλίζει ότι µπορείτε να βοηθήσετε τον ∆άσκαλο 

στην Επανόρθωση του Φα σε αυτό το περιβάλλον, καθώς και να σώσετε 

αισθανόµενα όντα σε αυτό το περιβάλλον. Αν όλοι σας ήταν να πάτε σε 

µοναστήρια ή να πάτε σε ορεινές σπηλιές, ποιος θα έσωζε όλους αυτούς τους 

ανθρώπους σε αυτόν τον κόσµο που ήρθαν εδώ για τον Ντάφα; 

 

Τι είναι ένας «µαθητής του Ντάφα»; Αυτούς που ο ∆άσκαλος διδάσκει είστε 

ακριβώς εσείς, αυτοί οι µαθητές του Ντάφα. Καθαρίζεστε, σκληραγωγήστε µέχρι 

την ωριµότητα, και γίνεστε έτοιµοι να σώσετε αισθανόµενα όντα. Αυτοί είναι οι 

µαθητές του Ντάφα. Η ονοµασία «µαθητής του Ντάφα» δεν έχει τίποτα να κάνει, 

µε τις έννοιες της προσωπικής καλλιέργειας ή την προσωπική ολοκλήρωση που 

βρίσκει κάποιος από παλιά στη συνηθισµένη κοινωνία. Αυτοί δεν είχαν την ευθύνη 

της διάσωσης αισθανόµενων όντων. Για αυτούς ό, τι ήταν, ήταν µόνο για την 

προσωπική ολοκλήρωση. Αυτό που οι µαθητές του Ντάφα θα επιτύχουν µια µέρα 

δεν είναι τίποτα σαν αυτά από τις µικρότερες πρακτικές ή τα µονοπάτια. Νοµίζω 
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ότι είστε όλοι ήδη ξεκάθαροι σε αυτό. «Οι µαθητές του Ντάφα» είναι εκείνοι που 

επωµίζονται τις ευθύνες ενός µαθητή του Ντάφα και σώζουν αισθανόµενα όντα. 

 

Όσον αφορά τη διάσωση αισθανόµενων όντων, αυτό είναι κάτι στο οποίο πολλοί 

από τους µαθητές µας του Ντάφα πραγµατικά έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, 

ανεξάρτητα από την ηλικία τους ή τα επίπεδα εκπαίδευσης. Ορισµένοι ηλικιωµένοι 

µαθητές του Ντάφα, ακόµα και αυτοί µε λίγη εκπαίδευση, τα έχουν πάει πολύ 

καλά. Με τους µαθητές του Ντάφα που συµµετέχουν στα διάφορα πρότζεκτ εκεί 

έξω, πολλοί έχουν καταβάλει µεγάλη προσπάθεια και τα έχουν πάει πολύ καλά. 

Έχω ξαναπεί για τα διάφορα πρότζεκτς – ιδίως για τις εταιρείες των µέσων µας 

µαζικής ενηµέρωσης – ότι για να κάνουν καλύτερη δουλειά πάνω στη διευκρίνιση 

των γεγονότων, την αντίκρουση της δίωξης και τη διάσωση αισθανόµενων όντων, 

οι εταιρείες µέσων µαζικής ενηµέρωσης πρέπει να είναι προσγειωµένες στη 

συνηθισµένη κοινωνία, να διαχειρίζονται τις εργασίες της επιχείρησής τους καλά, 

να διατηρούν υγιή οικονοµικά, να µαθαίνουν από τις συνηθισµένες εταιρείες 

µέσων µαζικής ενηµέρωσης και πραγµατικά να λειτουργούν µε έναν κανονικό 

τρόπο. Μόνο τότε οι επιχειρήσεις µας θα είναι αποτελεσµατικές σε αυτό που 

προορίζονται να επιτύχουν. 

 

Στην αρχή, πολλοί άνθρωποι είχαν βραχυπρόθεσµη σκέψη. Νόµιζαν ότι θα πρέπει 

απλά να καταβάλουν µια µεγάλη προσπάθεια για ένα µικρό χρονικό διάστηµα και 

µετά τέλος. Έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι τα πράγµατα δεν συµβαίνουν µε 

αυτόν τον τρόπο. Ένας µαθητής του Ντάφα πρέπει να κάνει τα πάντα σταθερά, να 

βάζει την καρδιά του σε αυτό, να µην προσκολλάται στον χρόνο, και να µην 

σκέφτεται πάρα πολύ. Θα πρέπει να δίνετε τον καλύτερο εαυτό σας σε οτιδήποτε 

πρέπει να κάνετε, και αυτό θα πάει καλά. Υπό την πίεση της δίωξης, πολλοί 

άνθρωποι είχαν πάντα την ελπίδα ότι η δίωξη θα τελειώσει σύντοµα, και έτσι 

βάζουν µεγάλη προσπάθεια για λίγο. Αλλά δεν πάνε έτσι τα πράγµατα. Πρέπει να 

πούµε βέβαια, ότι τα µέσα σας είχαν πράγµατι πολύ σηµαντικό αντίκτυπο στη 

διάσωση αισθανόµενων όντων. 

 

Έτσι, όσον αφορά τη διάσωση αισθανόµενων όντων, σκεφτείτε το εξής: Πολλοί 

από τους µαθητές µας του Ντάφα, έξω από την Κίνα έχουν εξοικειωθεί µε τον 

φυσιολογικό τρόπο σκέψης, σε αντίθεση µε τους ανθρώπους στην Κίνα. Τι εννοώ 

µε αυτό; Είναι επειδή τα µυαλά και οι τρόποι σκέψης των ανθρώπων που έχουν 

ζήσει σε µια χώρα που κυβερνιέται από τον κακό κοµµουνισµό είναι αυτές της 

κουλτούρας του Κόµµατος. Το κοµµουνιστικό καθεστώς επιδιώκει να καταστρέψει 

την εθνική κληρονοµιά και σας διαπαιδαγωγεί µε τις εξαιρετικά απάνθρωπες αξίες 

και τον βασικό τρόπο αντίληψης του κακού Κόµµατος. Όλα αυτά τα πράγµατα 

σχηµατίζονται στο µυαλό µέσω της κατήχησης του κακού Κόµµατος. Έτσι ώστε ο 

τρόπος σκέψης των ανθρώπων που µεγαλώνουν µέσα στην κουλτούρα του κακού 

Κόµµατος να είναι τέτοιος, που να διαµορφώνει ακόµα και το πώς βλέπουν τα 

πράγµατα. Είναι δύσκολο να αφαιρέσετε εντελώς αυτό το πράγµα. Αλλά αυτοί που 

έχουν ζήσει έξω από την Κίνα για ένα ικανό ποσό χρόνου θα αισθανθούν ότι 
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υπάρχει διαφορά µεταξύ της σκέψης τους και των άλλων, και ότι δεν είναι το ίδιο. 

Αυτοί που προέρχονται από τη χώρα του κακού Κόµµατος είναι ιδιαίτερα αυτο-

προστατευτικοί, και έχουν µια ισχυρή επιθυµία να προβάλλουν τις απόψεις τους 

για ορισµένα θέµατα, ενώ οι άνθρωποι έξω από την Κίνα, δεν είναι έτσι. 

 

Και ειδικά στην περίπτωση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, εάν χρησιµοποιείτε 

αυτές τις θεωρίες της κουλτούρας του Κόµµατος, την ορολογία ή τη λογική, τότε 

αυτό ισοδυναµεί µε τη διάδοση της κουλτούρας του Κόµµατος. Γι’ αυτό πρέπει να 

δίνετε προσοχή σε αυτά τα πράγµατα. Ειδικότερα µερικοί νέοι άνθρωποι που 

µπήκαν στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης τον τελευταίο καιρό και αυτοί οι νεαροί 

που βγήκαν από την Κίνα. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί µε αυτό. Σε 

όποιο από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσής µας είστε, θα πρέπει να το προσέξετε 

αυτό. Οι µαθητές του Ντάφα έχουν εργαστεί τροµερά σκληρά για να 

δηµιουργήσουν αυτά τα µέσα κατά τη διάρκεια της δίωξης και πραγµατικά έχουν 

καταφέρει να αναποδογυρίσουν την αποτρόπαια κατάσταση έξω από την Κίνα – 

αυτό είναι εκπληκτικό. Η συµβολή των Μέσων µας Μαζικής Ενηµέρωσης ήταν 

τεράστια. Πρέπει πραγµατικά να τα εκτιµήσετε. Μην τα διαστρέψετε µε την 

κουλτούρα του Κόµµατος και να γίνουν παρόµοια µε τα κινεζικά µέσα 

ενηµέρωσης εντός Κίνας, µε αυτό το είδος της περίεργης µατιάς και της 

πολυλογίας, και µην ανατυπώνετε ούτε να µεταφέρετε αυτούσια κοµµάτια 

ειδήσεων εκείνων των µέσων. Θα πρέπει να δώσετε προσοχή σε αυτά τα πράγµατα. 

 

Έτσι έχω περιγράψει τα ζητήµατα που έχουν προκύψει κατά τη πορεία της 

διάσωσης αισθανόµενων όντων, και για τα οποία πρέπει να είστε προσεκτικοί. 

Ένας άλλος λόγος είναι ότι, έχουµε πολλούς ανθρώπους που αψήφησαν τα πάντα 

προκειµένου να διευκρινίσουν τα πραγµατικά γεγονότα, και έχουν εργαστεί πολύ 

σκληρά. Όπως ανέφερα και στο τελευταίο συνέδριο του Φα, [η οµάδα µας στο 

σύνολό της], δεν πρέπει να χαλαρώσει µε την διευκρίνισή µας της αλήθειας στα 

τουριστικά σηµεία. Ειδικά µε τους τουρίστες που έρχονται από την Κίνα. Θα 

πρέπει πραγµατικά να επικεντρωθεί η διευκρίνισή σας της αλήθειας σε αυτούς. 

Ασκούµενοι παντού αναλαµβάνουν δράση, και τα πάνε καλά. Το έχω 

παρατηρήσει, και πραγµατικά ήταν εξαιρετικό. Επειδή η συνολική κατάσταση των 

πραγµάτων αλλάζει, η στάση των ανθρώπων που προέρχονται από την Κίνα είναι 

διαφορετική τώρα. Στην Κίνα τώρα τολµούν να επικρίνουν το κακό Κόµµα, και 

όταν είναι στο εξωτερικό είναι ακόµα λιγότερο φοβισµένοι. Στην πραγµατικότητα 

µιλούν πιο ανοιχτά από ό, τι οι Κινέζοι που αποχώρησαν από την Κίνα νωρίτερα. 

Οι τελευταίοι έχουν τόσο πολύ εκφοβιστεί από τα προξενεία και τις πρεσβείες του 

κακού Κόµµατος που δεν τολµούν καν να πάνε να δουν το Σεν Γιουν, ενώ όσοι 

ταξιδεύουν έξω από την Κίνα σήµερα τολµούν να πάνε να το δουν. Αν πέσουν 

πάνω στο Σεν Γιουν θα πάνε να το δουν. Και µε την παραίτηση από το Κόµµα, 

χρειάζονται µόνο µερικές φράσεις εξήγησης και θα το καταλάβουν. Και όταν 

πράγµατι παραιτούνται και τους προτείνετε ένα ψευδώνυµο, λένε: «∆εν χρειάζεται. 

Θα βάλω το πραγµατικό µου όνοµα.» 
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Μιλώντας για αυτό, τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Αυτό που 

συµβαίνει είναι το αποτέλεσµα της συνολικής Επανόρθωσης του Φα που έχει 

προχωρήσει σε αυτό το σηµείο. Οι αλλαγές αυτές έγιναν δυνατές λόγω της 

τεράστιας συµβολής των µαθητών του Ντάφα στη διάσωση αισθανόµενων όντων 

και της διευκρίνισης των πραγµατικών γεγονότων. Οι µαθητές του Ντάφα έχουν 

τεράστιο αντίκτυπο στην κατάσταση των ανθρώπινων υποθέσεων εδώ στην 

επιφάνεια, ενώ η τεράστια δύναµη της Επανόρθωσης του Φα συνεχώς εφορµά 

προς τα εµπρός, και οι παράγοντες του κακού συνεχώς καταστρέφονται. Οι 

µαθητές του Ντάφα δεν είναι πλέον οι µόνοι που ξέρουν τι είναι το Ντάφα. Οι 

άνθρωποι του κόσµου έχουν αρχίσει να µαθαίνουν για το Ντάφα εκ νέου. Στο 

βάθος της ύπαρξης ενός ατόµου, στην πλευρά του που γνωρίζει, ξέρει ποιοι είστε. 

Αλλά η ανθρώπινη επιφάνεια είναι σαν ένα ρούχο που φοριέται από ένα ον, και 

αυτή η επιφάνεια δεν ξέρει τίποτα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το Φάλουν 

Γκονγκ είναι απλά τσιγκόνγκ. ∆εν θα περίµεναν ποτέ ότι το Φάλουν Γκονγκ είναι 

κάτι τόσο τεράστιο που όλα τα Τρία Βασίλεια δηµιουργήθηκαν για αυτό και ότι 

είναι για την Επανόρθωση του Φα που η ανθρώπινη κοινωνία δηµιουργήθηκε εδώ. 

 

Η θεµελιώδης ύπαρξη του ανθρώπου, που την αποκαλείτε «ψυχή» του (λινγκ-χαν) 

και εµείς την αναφέρουµε ως «κύρια ψυχή» του (γιουάν-σεν), προέρχεται από τους 

ουρανούς, και έχουν έλθει να λάβουν τον Φα. Γιατί όµως να έρθουν εδώ για να 

λάβουν τον Φα; ∆εν θα ήταν σπουδαίο να τον λάβουν εκεί πάνω, όπου τα πάντα 

είναι ξεκάθαρα; Γιατί να µην µπορούν να το κάνουν αυτό; Όπως έχω πει, µόνο εδώ 

µπορεί ένα άτοµο να καλλιεργηθεί, και µόνο σε ένα περιβάλλον γεµάτο πόνο 

µπορείς να δοκιµαστείς για να δεις αν είσαι άξιος να αποκτήσεις τον Φα. Αυτό 

ήταν που αποφασίστηκε πολύ καιρό πριν. 

 

Ένα άλλο πράγµα είναι ότι η ανθρώπινη κοινωνία είναι το χαµηλότερο επίπεδο. Η 

«σωτηρία αισθανόµενων όντων» αναφέρεται σε όλα τα όντα, όχι µόνο στα 

ανθρώπινα όντα αλλά σε όλες τις ζωές. Όπως γνωρίζετε, αυτή η διάσταση στην 

οποία η ανθρώπινη κοινωνία υπάρχει, δεν καταλαµβάνεται µόνο από τον άνθρωπο. 

Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν τώρα ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Ξέρετε πόσα είδη 

όντων υπάρχουν; Οι άνθρωποι δεν µπορούν να φανταστούν πόσα πολλά όντα 

διαφόρων µορφών υπάρχουν, και όµως υπάρχουν ακόµα και άλλα όντα που ζουν 

σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτός ο χώρος εδώ δεν είναι παρά η χαµηλότερη των 

διαστάσεων. Μόνο όταν ο Φα διδάσκεται εδώ, µπορεί το κάθε ένα από τα επίπεδα, 

από τα υψηλότερα ως τα χαµηλότερα, σε όλο το Κοσµικό σώµα, όπως και κάθε 

µορφή ζωής, ενδεχοµένως να λάβει τον Φα. Αν αυτό γινόταν σε ένα επίπεδο 

υψηλότερο, οι παρακάτω ζωές δεν θα ήταν σε θέση να τον αποκτήσουν. Και αν δεν 

ήταν σε θέση να τον αποκτήσουν, το επίπεδο αυτό θα έπαυε να υφίσταται µετά που 

ο Φα θα αποκαθιστά τον Κόσµο, και δεν θα υπήρχε πλέον. Αυτός είναι ο λόγος για 

τον οποίο είναι το χαµηλότερο επίπεδο που διδάσκεται ο Φα, στο χαµηλότερο 

επίπεδο που γίνονται τα πράγµατα, και χρησιµοποιείται αυτή η χαµηλότερου-

επιπέδου γλώσσα. Επίσης, αν οι αρχές του Φα ήταν δύσκολο [να κατανοηθούν], 

τότε µόνο θεϊκά όντα θα ήταν σε θέση να τις κατανοήσουν και µόνο αυτά θα 
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µπορούσαν να σωθούν. Πώς, λοιπόν, θα είχαν οι ζωές στο χαµηλότερο επίπεδο 

αρκετή σοφία για να τον αποκτήσουν; Ο Φα που διδάσκεται αυτή τη φορά είναι 

απαλλαγµένος από µυστήριο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέγεται ότι έχει 

«απλές αλήθειες», όπως τις αρχές του Φα που είναι απλές και σαφείς. «Απλές 

αλήθειες και απλά λόγια», που σηµαίνει ότι οι λέξεις που λέγονται είναι οι 

απλούστερες που θα µπορούσαν να είναι, οι πιο απλές και ξεκάθαρες. Έτσι, τα 

όντα στο χαµηλότερο επίπεδο τον έχουν καταλάβει, αλλά έχει φέρει πραγµατικά σε 

αµηχανία πολλά όντα σε υψηλότερα επίπεδα. Αναρωτιούνται πώς αυτός ο Φα θα 

µπορούσε να είναι τόσο απλός και ξεκάθαρος, και, ως εκ τούτου, δεν τον 

πιστεύουν. Πραγµατικά αναρωτιούνται πώς αυτό θα µπορούσε ενδεχοµένως να 

είναι έτσι. Κι όµως πράγµατι, είναι τόσο προφανής, απλός και ξεκάθαρος. Μόνο 

κάποιος που τον µελετά πραγµατικά και καλλιεργείται από αυτόν θα είναι σε θέση 

να δει τις υψηλότερες αλήθειες του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όπως έχω 

πει, ενώ δεν υπάρχει κανένα µυστήριο, έχει πράγµατι φέρει σε αµηχανία τα όντα σε 

υψηλότερα επίπεδα. Αυτή είναι η ιδέα. 

 

Η ανθρωπότητα, από τη σκοπιά αυτού του Κόσµου, δεν είναι παρά µια µορφή 

ζωής πάνω σε ένα µικροσκοπικό σωµατίδιο. Αυτό δεν ισοδυναµεί καν µα έναν 

κόκκο σκόνης στον τεράστιο, ευρύτερο Κόσµο. Ξεκινώντας από αυτόν τον 

πλανήτη, αν διευρύνετε τη σκοπιά σας και κοιτάξετε το ηλιακό σύστηµα, και στη 

συνέχεια διευρύνετε περαιτέρω και εξετάσετε το σύστηµα του Γαλαξία µας, θα 

συνειδητοποιήσετε – και πιθανώς εκείνοι στην αστρονοµία ή οι απόφοιτοι 

κολλεγίων, το γνωρίζουν – ότι, για τους ανθρώπους, οι αποµακρυσµένοι γαλαξίες 

απλά µοιάζουν µε αστέρια. Όµως, σε πολλές περιπτώσεις, αν κάποιος 

χρησιµοποιήσει ένα αστρονοµικό τηλεσκόπιο για να εξετάσει από κοντά ένα 

αστέρι, αποδεικνύεται ότι αυτό είναι ένας γαλαξίας. Το ίδιο ισχύει ακόµα και για 

αυτό το σύµπαν: αν το δει κανείς από µακριά θα φαίνεται να είναι απλώς ένα 

σωµατίδιο. Αυτό το σωµατίδιο έχει επίσης ένα εξωτερικό σύνορο που φαίνεται 

απλά τεράστιο για τους ανθρώπους – τόσο τεράστιο ώστε να φαίνεται απεριόριστο 

– οδηγώντας τους ανθρώπους να το αποκαλούν: το Σύµπαν. Αλλά αυτό το σύµπαν 

δεν είναι το µεγαλύτερο σωµατίδιο στο Κοσµικό σώµα. Και τέτοια σύµπαντα 

αριθµούν τόσα όσα τα αστέρια που βλέπουµε. Κοιτάζοντας περαιτέρω, αυτό το 

σύµπαν είναι µέρος ενός µεγαλύτερου σύµπαντος. Και αν ήταν να ρίξουµε µια 

µατιά από ακόµα µεγαλύτερες και µακρινές αποστάσεις, αυτό το δεύτερης τάξης 

σύµπαν θα φαίνεται και πάλι να είναι, µόνο ένα µικρό σωµατίδιο, σαν άστρο, στο 

Κοσµικό σώµα. Αυτό που λέω είναι ότι, στο τεράστιο Κοσµικό σώµα η 

ανθρωπότητα δεν υπολογίζεται ιδιαίτερα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της 

Επανόρθωσης του Φα, έχει γίνει το σηµείο εστίασης του Κοσµικού σώµατος. 

Πολλές ζωές υψηλών επιπέδων έχουν ενσαρκωθεί εδώ για να λάβουν τον Φα. 

Κανείς δεν µπορεί να φανταστεί πόσο τεράστια είναι αυτή η υπόθεση. 

 

Η ανθρώπινη κοινωνία είναι πράγµατι ένας λαβύρινθος. Όπως έχω µοιραστεί µαζί 

σας παλιότερα, για παράδειγµα, στην Κίνα, οι δυναστείες αλλάζουν: όταν µια 

δυναστεία γίνεται τελικά ηθικά αδύνατο να διατηρηθεί άλλο, τροµερά σάπια, 
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µαστίζεται από διαφθορά και παρακµή, µε τις αξίες της να έχουν φθάσει στον 

πάτο, έχει τελειώσει, και είναι η ώρα να αντικατασταθεί από την επόµενη 

δυναστεία. Αυτό έγινε σχήµα στην Κίνα. Όσον αφορά τη σηµερινή Κίνα, ακόµη 

και οι µέσοι πολίτες έχουν δει ότι οι ηµέρες του κακού Κόµµατος είναι µετρηµένες. 

Απλά επισηµαίνω σε εσάς ότι και αυτό, επίσης, είναι µέρος του νόµου του 

σύµπαντος, τού «σχηµατισµός, στάση, εκφυλισµός, καταστροφή». Ο τρόπος που 

εξωτερικεύεται στα ανθρώπινα όντα, εκδηλώνεται ως γέννηση, ενηλικίωση, 

ασθένεια και θάνατος. Και ο τρόπος που εξωτερικεύεται για ένα έθνος, 

εκδηλώνεται ως η αρχική φάση που είναι γεµάτη σφρίγος και ζωτικότητα, µετά 

έρχεται η φάση της άνθησης, στη συνέχεια η φάση της παρακµής και ακολούθως η 

τελική φάση της κατάρρευσης. Αυτός είναι ένας νόµος. Έχει ποτέ κάποια 

δυναστεία ή βασιλεία διαρκέσει από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα; Έχει ποτέ 

κάποιο έθνος παραµείνει αδιάρρηκτο από τους αρχαίους χρόνους µέχρι σήµερα; 

Κανένα και ποτέ, διότι αυτός είναι ο νόµος του σύµπαντος. 

 

Με κάθε έµβιο ον, ανεξάρτητα από το σε ποιο επίπεδο ύπαρξης είναι σε αυτό το 

Κοσµικό σώµα, µε την Επανόρθωση του Φα και τη διδασκαλία του Φα αυτή τη 

φορά, ακόµη και πολλοί θεοί, ακόµη και θεοί σε πολύ υψηλά επίπεδα, δεν 

συνειδητοποιούν πόσο τεράστια είναι αυτή η υπόθεση τελικά. Μπορούν µόνο να 

ξέρουν ότι είναι απίστευτα τεράστια. Και ακόµη λιγότερο δεν γνωρίζουν τα 

ανθρώπινα όντα. Έτσι δεν πιστεύουν και τολµούν ακόµη και να κακολογήσουν τον 

Ντάφα και να διώκουν τους µαθητές του Ντάφα. Ακόµα και να περιγράψουµε τα 

εγκλήµατα και τις αµαρτίες τους ως «τεράστιες όπως ο ουρανός» η έννοια αυτή 

δεν µπορεί να τα συλλάβει. Κι όµως, αυτές οι ζωές θα πρέπει να πληρώσουν για 

αυτό τελικά, να πληρώσουν για αυτά τα µαζικά εγκλήµατα. Αν οι µαθητές του 

Ντάφα δεν µπορούν να καταφέρουν να τους σώσουν µέσω των προσπαθειών τους 

της διευκρίνησης της αλήθειας, αυτές οι ζωές θα πρέπει να πληρώσουν αργότερα 

για τις απεριόριστες αµαρτίες και το κάρµα τους, καθώς στην ουσία όλη η 

ανθρωπότητα – και κυρίως οι Κινέζοι – έχει προσθέσει λάδι στη φωτιά της δίωξης, 

και σχεδόν ο καθένας είχε µια αρνητική επίδραση, και έχει αµαρτήσει. Όµως, αυτοί 

ήρθαν εδώ για τον Φα. Αυτό που συνέβη είναι το αποτέλεσµα του κακού που τους 

χρησιµοποίησε. 

 

∆εδοµένου ότι αυτός ο Φα είναι τόσο σηµαντικός, αν ένα άτοµο είναι ακόµη και 

ελαφρώς ασεβής προς αυτόν, είναι σε κίνδυνο. Απλά σκεφτείτε το, µε έναν τέτοιο 

τεράστιο Φα πώς θα µπορούσε ένα άτοµο να πληρώσει για [το αδίκηµά του]; Έχω 

πει ότι τα ανθρώπινα όντα ήρθαν από υψηλά επίπεδα, το καθένα αντιπροσωπεύει 

ζωές ενός συγκεκριµένου τοµέα, όπου θα µπορούσαν να υπάρξουν εκεί ακόµη και 

αµέτρητες ζωές που ανήκουν σε αυτόν, απλά πάρα πολλές για να µετρηθούν, τόσες 

πολλές είναι. Αυτές οι ζωές που ανήκουν σε αυτόν θα εξαλειφθούν όλες για να 

ξεπληρωθούν οι αµαρτίες που διέπραξε. Και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος θα πρέπει 

επίσης να υποµείνει την αγωνία τού να καταστραφεί επίπεδο το επίπεδο. Είναι 

απλά τροµακτικό. ∆εν είχα την πρόθεση να µιλήσω για αυτά τα πράγµατα. Αυτό 

που θέλω να πω είναι ότι µε τη σωτηρία αισθανόµενων όντων, πρέπει να 
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συνειδητοποιήσουµε το πόσο µεγάλο θέµα είναι αυτό, και ότι κάθε σχέση, κάθε 

περιστατικό, δεν είναι καθόλου κάτι απλό. 

 

Στην ανθρώπινη κοινωνία βλέπει κανείς τους ανθρώπους να κάνουν δουλειές όπως 

συνήθως, να πηγαίνουν στο γραφείο, να πηγαίνουν στο σχολείο... οι διάφορες 

επιχειρήσεις και τα επαγγέλµατα συνεχίζονται όλα, ακολουθώντας ένα κανονικό 

µοτίβο. Ξανασκεφτείτε το προσεκτικά: Έχω µιλήσει και παλιότερα για το πώς στο 

παρελθόν, η καλλιέργεια γινόταν µε τέτοιο τρόπο, ώστε ένα άτοµο θα άφηνε τα 

εγκόσµια για να γίνει µοναχός ή µοναχή, ή ένας ∆άσκαλος θα έπρεπε να 

καθοδηγήσει έναν µαθητή ή µια οµάδα µαθητών στην καλλιέργειά τους. Αυτή 

ήταν η µορφή που είχε. Αλλά είναι διαφορετικό για τους µαθητές του Ντάφα: εσείς 

κάνετε την καλλιέργειά σας σε όλη την κοινωνία. Όποιο κι αν είναι το επάγγελµά 

σας, είτε είστε στον τοµέα της πολιτιστικής διατήρησης, στις επιχειρήσεις, τις 

τέχνες, την πολιτική, είτε είστε φοιτητής, όλοι το ίδιο, µπορείτε να καλλιεργηθείτε 

στο αντίστοιχο περιβάλλον σας. Εποµένως, σκεφτείτε το, δεν είναι αυτό το 

περιβάλλον από µόνο του, δεν είναι η ανθρώπινη κοινωνία, ένας τόπος εξάσκησης 

που παρέχεται στους µαθητές του Ντάφα; Σας παρέχει ένα περιβάλλον και τους 

παράγοντες που µπορούν να ξεσηκώσουν όλα τα είδη των προσκολλήσεων µέσα 

σας, και σας παρέχει όλα τα είδη των ευκαιριών για να βελτιωθείτε. Με αυτή την 

υπόθεση να είναι τόσο τεράστια, ολόκληρη η ανθρώπινη κοινωνία έχει γίνει ένα 

µοναστήρι [για την καλλιέργειά σας]. 

 

Έχοντας πει τόσα πολλά, νοµίζω ότι αυτό το θέµα είναι απλά απίστευτα σοβαρό! 

Είναι τόσο σοβαρό, κι όµως πολλοί άνθρωποι δεν το αντιµετωπίζουν σοβαρά. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα έτσι για κάποιους βετεράνους µαθητές του Ντάφα. Έχει 

συµβεί σε εσάς ότι, τα πάντα στην καθηµερινή ζωή σας να είναι µέρος της 

καλλιέργειας; Η κάθε λέξη και πράξη σας, και οτιδήποτε κάνετε, όλα αυτά είναι 

µέρος της καλλιέργειάς σας. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό; Με πολλούς 

ανθρώπους, που εργάζονται στα πρότζεκτ του Ντάφα, υπήρχαν πολλά προβλήµατα 

µε τη συνεργασία. Τα πράγµατα έχουν καταλαγιάσει κάπως τώρα. Ίσως δεν 

γνωρίζετε τι ακριβώς εννοώ µε το «καταλαγιάσουν». Είναι µία έκφραση από τη 

βόρια [Κίνα], που σηµαίνει, «ηρέµησαν.» Όποια και αν είναι η περίπτωση, οι 

άνθρωποι είναι πλέον σε θέση να συνεργαστούν. 

 

Ένα άλλο πράγµα είναι ότι, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν συµπεριφερθεί 

αξιοπρεπώς, και δεν έχουν λάβει την ίδια την καλλιέργειά τους σοβαρά. Αυτό θα 

σας φέρει προβλήµατα, δυσκολίες, ακόµη και πόνο, ή ακόµα και την απώλεια της 

ζωής σας. Μερικοί µαθητές του Ντάφα συµµετέχουν σε κάθε εκδήλωση του 

Ντάφα, και στην επιφάνεια φαίνονται να τα πηγαίνουν καλά. Από ό, τι βλέπουν οι 

άλλοι, η καλλιέργειά τους φαίνεται µια χαρά, και φαίνονται αρκετά επιµελείς. 

Αλλά κανείς δεν ξέρει τι προσκολλήσεις βρίσκονται στο εσωτερικό, ή τι θα 

µπορούσε να καιροφυλακτεί στο µυαλό τους. Κανείς δεν ξέρει σε τι θα µπορούσαν 

να κρατιούνται πεισµατικά µέσα τους ή πόσο δύσκολο είναι για αυτούς να το 

ξεπεράσουν, δεδοµένου ότι αυτά τα πράγµατα δεν εµφανίζονται προς τα έξω. 
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Ωστόσο, για διάφορους λόγους, οι µαθητές του Ντάφα είναι µια οµάδα που 

προορίζεται για σοβαρή καλλιέργεια, και οι παλαιές δυνάµεις θα εκµεταλλευτούν 

κάθε δυνατή ευκαιρία για να προκαλέσουν πρόβληµα στους µαθητές του Ντάφα, 

και θα χρησιµοποιήσουν διάφορες ευκαιρίες για να προκαλέσουν σε µερικούς 

µαθητές του Ντάφα να χάσουν τη ζωή τους. Μερικοί άνθρωποι επιθυµούν να 

παρακολουθούν πώς οι άλλοι χειρίζονται τα πράγµατα και τότε ακολουθούν το 

παράδειγµά τους. Τότε, δεν καλλιεργείτε τον εαυτό σας αλλά απλά ακολουθείτε 

άλλους. Όµως, οι καλλιεργητές πρέπει να βαδίζουν τον δικό τους δρόµο προς την 

Ολοκλήρωση. Για να σας διδάξουν ένα µάθηµα, για να σας κάνουν πραγµατικά να 

σκεφτείτε σοβαρά για τα πράγµατα, οι παλαιές δυνάµεις µπορούν να πάνε τόσο 

µακριά ώστε να προκαλέσουν πρόβληµα για το άτοµο που παίρνετε ως πρότυπο, 

και µπορούν να προκαλέσουν ακόµη και το να αποχωρήσει νωρίς. Υπάρχουν 

επίσης µερικοί άνθρωποι που έχουν αποκρύψει τις προσκολλήσεις τους. Αλλά στην 

πραγµατικότητα, όλες οι ανθρώπινες σκέψεις είναι προσκολλήσεις. Η δίωξη έγινε 

ακριβώς για να γυρίσει την αίσθηση του καλού και του κακού ανάποδα, να 

θολώσει το καλό και το κακό, να προκαλέσει ένα χάος, και να φανεί σε ποια 

κατεύθυνση θα πάτε και πώς θα ερµηνεύσετε και θα κατανοήσετε τα πράγµατα. 

 

Υπήρξαν µεγάλα διδάγµατα από αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά δεν µπορούν να 

αποδοθούν στη δίωξη. Αντίθετα, προκύπτουν από το ότι δεν είστε σοβαροί µε την 

καλλιέργειά σας. Φυσικά, δεν είναι κατ’ ανάγκην ότι ο ασκούµενος που έχασε τη 

ζωή του, ήταν λόγω τού ότι δεν ήταν σοβαρός. Είναι πιθανό αυτό να προκλήθηκε 

από άλλους – όταν οι άλλοι τον έβλεπαν ως πρότυπο. Έτσι, οι παλαιές δυνάµεις 

πεθαίνουν κάποιον για να αποδυναµώσουν ακόµη περισσότερο την πίστη εκείνων 

που δεν είναι επιµελείς. Και θα πουν: «Εφόσον δεν είναι αρκετά καλοί, είναι 

καιρός για µια πρόωρη έξοδο.» Αυτή είναι µια πολύ πιθανή αιτία. Φυσικά, 

υπήρξαν επίσης περιπτώσεις στις οποίες οφειλόταν στον ασκούµενο που είχε 

µεγάλο ποσό κάρµα. Υπάρχουν πολλά σενάρια. 

 

Η καλλιέργεια είναι πολύ σοβαρή. Για ένα κοινό, συνηθισµένο ανθρώπινο ον το να 

γίνει ένα θεϊκό ον – σκεφτείτε πόσο αγνό πρέπει να γίνει το µυαλό του για να 

επιτευχθεί αυτό. Παρά το γεγονός ότι οι µαθητές του Ντάφα καλλιεργούνται 

ανάµεσα στους κοινούς ανθρώπους – ενώ επωµίζονται την ευθύνη της σωτηρίας 

των αισθανόµενων όντων – και µόνο µε τη διατήρηση ορισµένων ανθρώπινων 

γνωρισµάτων µπορούν οι µαθητές του Ντάφα να καταφέρνουν να ζουν εδώ, 

παρόλα αυτά, η καλλιέργεια εξακολουθεί να είναι µια σοβαρή υπόθεση. Αυτό την 

καθιστά ακόµη πιο σοβαρή, στην πραγµατικότητα. Κάθε φορά που βλέπω 

µερικούς µαθητές του Ντάφα να χάνουν τη ζωή τους, το βρίσκω πολύ λυπηρό. 

Αλλά το ίδιο το άτοµο πραγµατικά δεν µπορούσε να γίνει επιµελής. Και έπειτα 

υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται: «Τώρα που καλλιεργούµαι στο Ντάφα, έχω 

µια προστατευτική ασπίδα. Από τώρα και στο εξής θα έχω τον ∆άσκαλο να µε 

προστατεύει.». ∆εν είναι αυτή η προσκόλληση ακόµα χειρότερη; Θα µπορούσε να 

επιτραπεί σε κάποιον να καλλιεργηθεί µε αυτό το είδος προσκόλλησης; Τότε δεν 

ήρθες εδώ για την προστασία σου; Πώς θα µπορούσε αυτό να είναι καλλιέργεια; 
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Ένας µαθητής του Ντάφα πρέπει να είναι σε θέση να αφήσει κάθε προσκόλληση, 

και πάνω από όλα θα πρέπει να σώζει άλλους. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές, στην 

πραγµατικότητα. Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται: «∆εν αισθάνοµαι ότι έχω 

καλλιεργηθεί σε υψηλό επίπεδο. ∆εν το αισθάνονται, ακόµη και µετά από όλα αυτά 

τα χρόνια.» Πράγµατι, [µπορεί να µην το αισθάνεστε,] διότι όπως είπα, η 

προσέγγιση στην καλλιέργεια που χρησιµοποιείται µε τους µαθητές του Ντάφα 

έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι µπορείτε να καλλιεργηθείτε σε αυτό το 

περίπλοκο περιβάλλον των ανθρώπινων όντων, και έτσι αφότου ένα µέρος σας έχει 

πλήρως καλλιεργηθεί, αµέσως διαχωρίζεται. ∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το 

µέρος που έχει αποµείνει στην επιφάνεια που δεν έχει καλλιεργηθεί πλήρως. Και 

κανείς ούτε καν καταλαβαίνει κάτι, όταν ο διαχωρισµός συµβαίνει. Αυτή είναι η 

καλύτερη προσέγγιση για να εξασφαλιστεί ότι µπορείτε τελικά να φτάσετε στην 

Ολοκλήρωση. Όσο άσχηµα κι αν ένα άτοµο µπορεί να τα πάει εδώ στην ανθρώπινη 

πλευρά, αυτό δεν θα επηρεάσει την πλήρως καλλιεργηµένη πλευρά. Αυτό είναι που 

έχω αποφασίσει για εσάς από την αρχή, και έτσι είναι το πώς γίνεται. ∆ιαφορετικά, 

µόλις ένα µέρος εδώ καλλιεργούταν πλήρως, ένα άλλο µέρος θα είχε επηρεαστεί 

από τις ανθρώπινες προσκολλήσεις που αναπτύχθηκαν στη συνηθισµένη κοινωνία 

και θα έπεφτε, και έτσι θα είχατε καλλιεργηθεί µάταια. Αυτό δεν θα µπορούσε να 

λειτουργήσει. Έχουµε ένα τόσο µεγάλο σώµα ανθρώπων, και δεν υπάρχουν δύο 

άνθρωποι που να έχουν την ίδια άποψη ή την ίδια προσέγγιση για τα πράγµατα. 

Υπάρχουν πάνω από 7 δισεκατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο, και αµέτρητες 

ανθρώπινες σκέψεις θα µπορούσαν να προκύψουν στο µυαλό κάθε ατόµου. 

Υπάρχει ένας τόσο µεγάλος αριθµός σύνθετων πραγµάτων που παρεµβαίνουν 

στους καλλιεργητές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υιοθετήθηκε αυτή η 

προσέγγιση και το γιατί καλλιεργείστε µε αυτόν τον τρόπο. Ακόµη και που είναι 

έτσι, όσο πιο κοντά είναι το τέλος, τόσο χειρότερα είναι τα πράγµατα που βγαίνουν 

– ακόµα κι αν τα κακά πράγµατα έχουν όλο και λιγότερη δύναµη. Αυτός είναι ο 

λόγος που µερικοί άνθρωποι βρίσκουν ότι τα πράγµατα που έρχονται στο µυαλό 

τους είναι βρώµικα. Θα ήθελα να σας πω, και συχνά έχω ενθαρρύνει τους 

ασκούµενους λέγοντας: είναι εντάξει, απλά αποκρούστε τα, χειριστείτε τον εαυτό 

σας καλά, µην αφήνετε να παρεµβαίνουν σε εσάς, και θα είστε µια χαρά. 

 

Από τη στιγµή που είστε εδώ µεταξύ των ανθρώπων, αυτό που τα µάτια σας έχουν 

δει και τα αυτιά σας έχουν ακούσει περιλαµβάνει τροµερά βρώµικα πράγµατα από 

την κοινωνία. Ξέρετε τι σηµαίνει να «έχετε ακούσει» ή να «έχετε δει» κάτι; ∆εν 

είναι αυτό που οι άνθρωποι νοµίζουν, όπου αφότου έχετε δει κάτι, έχει τελειώσει 

αν δεν το πάρετε µαζί σας, ή όταν έχετε ακούσει κάτι, αλλά δεν το επιδιώξατε 

περαιτέρω, δεν έχει σηµασία. ∆εν είναι έτσι τα πράγµατα. Όλα τα πράγµατα είναι 

υλικά. Όταν έχετε ακούσει κάτι, αυτό έχει εγχυθεί µέσα σας, και εισέρχεται στο 

σώµα σας. Όταν έχετε δει κάτι, έχει εισέλθει. Ξέρετε γιατί µερικοί καλλιεργητές 

στο παρελθόν προκαλούσαν στους ίδιους τους εαυτούς τους τύφλωση ή κώφωση; 

Είχαν καταλάβει αυτό. ∆εν ήθελαν τίποτε άλλο εκτός την καλλιέργεια και δεν 

ήθελαν να µολυνθούν περαιτέρω. Έτσι έκαναν αυτό. Φυσικά, αυτές είναι µέθοδοι 
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υποδεέστερων πρακτικών. Απλά σας δίνω την ιδέα. Εµείς δεν ανησυχούµε για 

αυτά τα πράγµατα, αφού η κοινωνία είναι αυτό που είναι. Ο ∆άσκαλος το είδε 

αυτό εδώ και πολύ καιρό και έκανε ορθές ρυθµίσεις για εσάς, εξασφαλίζοντας ότι 

δεν θα επηρεαστείτε από αυτό. Αλλά όπως κι αν έχει η κατάσταση, και όσο 

επίπονη κι αν είναι, θα πρέπει να θυµάστε ότι είστε καλλιεργητής και θα πρέπει να 

προσπαθείτε να προχωράτε εµπρός. Και αυτό θα λειτουργήσει. Έτσι είναι το πώς 

θα πρέπει να το χειριστείτε. 

 

Ως ∆άσκαλός σας, όταν διδάσκω τον Φα και απευθύνοµαι σε τόσους πολλούς 

ανθρώπους, µπορώ να µιλήσω µόνο σε γενικές γραµµές. Μερικοί από εσάς µπορεί 

να έχετε ερωτήσεις και είστε ανήσυχοι για να µε ρωτήσετε σχετικά. Ωστόσο, µε 

τόσους πολλούς ανθρώπους εδώ, δεν θα είµαι σε θέση να απαντήσω στις 

ερωτήσεις του καθενός. Αλλά ακόµα κι αν απαντήσω µόνο σε µερικές από αυτές, 

ίσως να το βρείτε αυτό µια καλή ευκαιρία. (Χειροκροτήµατα) Έτσι, θα σταµατήσω 

εδώ. Θα απαντήσω τώρα σε µερικές από τις ερωτήσεις σας, ακόµα και αν δεν είναι 

για πολύ ώρα (χειροκροτήµατα), καθώς γνωρίζω ότι το συνέδριο ξεκίνησε λίγο 

αργά σήµερα και δεν είχατε µεσηµεριανό διάλειµµα. Θα κάνω ό, τι µπορώ να 

απαντήσω σε µερικές ερωτήσεις για εσάς. Εντάξει, µπορείτε να περάσετε τώρα τα 

χαρτάκια σας. 

 

Μαθητής: Φέτος το συνέδριο του Φα της Νέας Υόρκης γίνεται στις 13 Μαΐου, που 

είναι καθηµερινή. Έχουµε έρθει στην κατανόηση ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

οι µαθητές του Ντάφα πρέπει να διευκρινίσουµε την αλήθεια στην µέσης και υψηλής 

τάξης κοινωνία των πολιτών σε µεγαλύτερη κλίµακα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 

του Φα. Αλλά πολλοί ασκούµενοι δεν καταλαβαίνουν γιατί γίνεται µε αυτόν τον 

τρόπο. 

 

∆άσκαλος: Αποφασίστηκε από εµένα. (Χειροκροτήµατα) Κάθε φορά που είχαµε 

ένα συνέδριο του Φα, ήθελα να κάνω χρήση αυτού για να σωθούν αισθανόµενα 

όντα. Θέλουµε οι άνθρωποι του κόσµου να δουν ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι 

καλλιεργούνται και ότι δεν είµαστε σαν αυτό που το κακό Κόµµα ισχυρίζεται. Και 

κατά τη διάρκεια των συνεδρίων του Φα, οι µαθητές του Ντάφα να πηγαίνουν να 

διευκρινίζουν τα γεγονότα και να σώζουν αισθανόµενα όντα. Αλλά τα συνέδρια 

του Φα ήταν πάντα το Σαββατοκύριακο, και έτσι οι πόλεις ήταν σχεδόν άδειες. ∆εν 

υπήρχε κανείς εκεί για να δει τις πορείες σας, έτσι δεν τραβούσαν την προσοχή 

κανενός. Αλλά αυτό είναι το πώς γινόταν πάντα. Είπα [στους διοργανωτές] ότι, εν 

τέλει, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έρχονται στο συνέδριο του Φα 

είναι από έξω από την πόλη, και θα πρέπει να λείψουν από την εργασία τους έτσι 

κι αλλιώς, οπότε δεν χρειάζεται να είναι το Σαββατοκύριακο. Γι’ αυτό είπα να µην 

τα διοργανώνουµε το Σαββατοκύριακο πια. (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) 

 

Μαθητής: Πρόσφατα έχω αισθανθεί ότι υπάρχει ένα αρκετά διαδεδοµένο πρόβληµα 

µε τους ανθρώπους να χαλαρώνουν στην καλλιέργειά τους. Και πολλοί θεωρούν τα 
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πρότζεκτ στα οποία εργάζονται πιο σηµαντικά από ό, τι η διευκρίνιση της αλήθειας 

ευρύτερα και η από κοινού συνεργασία. 

 

∆άσκαλος: Κι εγώ πραγµατικά παρατήρησα αυτό το πρόβληµα πριν από λίγο 

καιρό. Παρακολουθώ. Ο λόγος που δεν είπα τίποτα ήταν ότι τα µέσα ενηµέρωσης 

πρέπει πραγµατικά να κάνουν πολύ καλή δουλειά και να βάλουν τις καρδιές τους 

σε αυτό που κάνουν. Αλλά, δεν µπορείτε να ξεχνάτε ότι είστε καλλιεργητές. 

 

Με αφορµή αυτό, θα πω λίγα λόγια σχετικά µε τα µέσα µας. Προηγουµένως, 

αρκετοί από τους συντονιστές µας των µέσων ενηµέρωσης µε ρώτησαν πώς να 

κάνουν καλή δουλειά µε τα µέσα ενηµέρωσης, και πώς τα πράγµατα θα πρέπει να 

αντιµετωπίζονται µε διαφορετικό τρόπο από τους συνηθισµένους ανθρώπους. Τους 

είπα ότι είναι απλό: απλά κάντε τα πράγµατα µε τον τρόπο που οι συνηθισµένες 

εταιρείες µέσων µαζικής ενηµέρωσης τα κάνουν – όσο πιο παρόµοια, τόσο το 

καλύτερο. Γίνετε το ίδιο µε αυτούς, διευθύνετε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητές 

σας καλά, και διατηρήστε υγιή οικονοµικά. Ακριβώς όπως µια συνηθισµένη 

επιχείρηση. Το ένα πράγµα που πρέπει να θυµάστε είναι, να γνωρίζετε ότι είστε 

µαθητές του Ντάφα, και αυτό είναι όλο. Έτσι, λέγοντας αυτό, όποια κι αν είναι η 

περίπτωση, µην χαλαρώνετε στην καλλιέργειά σας. 

 

Μαθητής: Σε προηγούµενες διδασκαλίες, ο ∆άσκαλος µίλησε για τον Βούδα 

Μαϊτρέγια. Είπατε ότι η [κινέζικη] φωνητική απόδοση ως "µέ-λουχ" δεν ήταν 

ακριβής, και ανέφερε ότι αργότερα θα µας έλεγε ποια είναι η ακριβής απόδοση. 

 

∆άσκαλος: Επί του παρόντος, το κακόβουλο ΚΚΚ συνεχώς διαδίδει ψέµατα. ∆εν 

φοβάµαι από αυτά, ούτε ανησυχώ για αυτούς που µε κακολογούν. Αντίθετα, δεν 

θέλω να παρεµβαίνουν µε τη σωτηρία των αισθανόµενων όντων. Έτσι, µε 

ορισµένα πράγµατα, ας µιλήσουµε για αυτά σε µεταγενέστερο χρόνο. 

(Χειροκροτήµατα) 

 

Μαθητής: Είµαι ένας µαθητής του Ντάφα που ήρθε στις ΗΠΑ από την Κίνα το 2012 

έχω ακούσει ότι η Ένωση Ντάφα έβγαλε σηµείωµα ότι όσοι ήλθαν από την Κίνα µετά 

το 2005 δεν επιτρέπεται να βοηθήσουν στις παραστάσεις του Shen Yun στα 

παρασκήνια ή στην υπηρεσία τροφίµων. 

 

∆άσκαλος: Εφόσον αναφέρθηκε αυτό, θα πω λίγα λόγια για την κατάσταση αυτή 

τη στιγµή. Αυτή τη φορά ανακαλύψαµε, µέσω της διαλογής των εγγράφων 

καταχώρισης των ανθρώπων σε διάφορα µέρη, ότι υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα. 

∆ηλαδή, σχεδόν οι µισοί απ’ τους ασκούµενούς µας, έξω από την Κίνα έχουν πάει 

πίσω να επισκεφθούν την Κίνα, και µερικοί πηγαίνουν πέρα δώθε συνεχώς. 

Κάποιοι που µόλις πρόσφατα έχουν έλθει από την Κίνα, κυρίως αυτοί, πηγαίνουν 

εκεί συχνά. Υπάρχουν βετεράνοι ασκούµενοι που το έχουν κάνει αυτό επίσης, αν 

και µόνο λίγοι. Και ανάµεσα σε αυτούς που πρόσφατα εγκατέλειψαν την Κίνα, 

αυτοί που έφυγαν µετά την έναρξη της δίωξης, ορισµένοι από αυτούς επιστρέφουν 
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συχνά. Σκεφτείτε το. Ξέρω ότι σε πολλές περιπτώσεις αφότου ένα άτοµο 

επιστρέψει, το ΚΚΚ θα τον αναζητήσει για µια "κουβεντούλα." Όλα αυτά που 

είπατε, και το πώς τα χειριστήκατε – αµέτρητοι θεοί τα είδαν. 

 

Καταλαβαίνετε κάτι; Με αυτό που µόλις είπα, αναφερόµουν σε κάτι: 

αντιµετωπίζετε την καλλιέργεια πολύ ελαφρά, και παίζετε αµφότερα και µε τη δική 

σας ύπαρξη αλλά και µε τα αµέτρητα αισθανόµενα όντα σας που περιµένουν να 

αποκτήσουν τον Φα και να σωθούν! Είστε τόσο επιπόλαιοι για την καλλιέργεια. 

Νοµίζετε ότι οι λίγες λέξεις που είπατε στο ΚΚΚ για να τους ξεφορτωθείτε, ότι τα 

λόγια που είπατε υπό την παρουσία τους, δεν ακούστηκαν από κανέναν άλλο και 

ότι τελείωσε εκεί; Έχει ειπωθεί ότι: «Θεοί υπάρχουν ακόµα και ένα µέτρο πάνω 

από το κεφάλι σας.» Υπάρχουν αµέτρητοι θεοί. 

 

Όπως γνωρίζετε, µιλούσα απλά για το πόσο τεράστιος είναι ο Κόσµος και πόσα 

πολλά αισθανόµενα όντα υπάρχουν. Όλα αυτά που σας είπα είναι απολύτως 

αληθινά. Αυτή τη στιγµή, στον χώρο όπου αυτό το συνέδριο του Φα 

πραγµατοποιείται, στον αέρα εδώ, σε ένα πολύ πυκνό, εξαιρετικά µικροσκοπικό 

επίπεδο, υπάρχουν µάτια σε κάθε ένα σωµατίδιο – αδιάκριτα µάτια από µεγάλες 

αποστάσεις, που παρακολουθούν την αίθουσα του συνεδρίου, ακούγοντάς µε να 

µιλάω, κοιτάζοντας τις σκέψεις σας και ακούγοντας τα λόγια σας. Κάτι τόσο 

βαρυσήµαντο συµβαίνει εδώ στην ανθρώπινη κοινωνία, κάτι που επηρεάζει τις 

ζωές του Κόσµου. Απλά σκεφτείτε πόσοι θεοί παρακολουθούν µε προσήλωση! 

Κάθε σκέψη ή ιδέα, πριν παραχθεί στο µυαλό σας – και µάλιστα, ακόµα και τη 

στιγµή που αυτή σχηµατίζεται – ξέρουν ήδη τι θέλετε να εκφράσετε. Μερικές 

φορές πραγµατικά αναρωτιέµαι: πώς γίνεται και ορισµένοι ασκούµενοι να είναι 

τόσο απογοητευτικοί; Γιατί είναι ακόµα έτσι µετά την απόκτηση του Φα; 

 

Εάν δεν είστε υπεύθυνοι για τον εαυτό σας, αυτό θα βλάψει και τους άλλους 

επίσης. Το κακό κόµµα έχει µονάδες που εντρυφούν συγκεκριµένα στο Φάλουν 

Γκονγκ. Γνωρίζατε ότι έχουν κάτι τόσο γελοίο όσο τους λεγόµενους "ειδικούς" 

Φάλουν Γκονγκ και "εµπειρογνώµονες", οι οποίοι µελετούν συγκεκριµένα τις 

εξελίξεις του Φάλουν Γκονγκ και το ένα ή το άλλο για το Σεν Γιουν; Τα πάντα 

είναι «κατασκοπεία» για αυτούς. Αυτό που κάνει το Κόµµα είναι να χειραγωγεί 

τους ανθρώπους για πολιτικούς λόγους, έτσι θέλουν να ανακαλύπτουν ακόµα και 

τις πιο ασήµαντες λεπτοµέρειες της καθηµερινής ζωής των ανθρώπων. Έτσι, από 

τη στιγµή που σε πλησιάζουν, φαίνονται να γνωρίζουν ήδη τα πάντα και ότι σας 

ξέρουν απ’ έξω κι ανακατωτά. Ο στόχος είναι να σας εκφοβίσουν να αποκαλύψετε 

πράγµατα και να σκεφτείτε ότι ήδη γνωρίζουν πολλά πράγµατα, ακόµη και χωρίς 

να τους τα πείτε. Το κακό κόµµα διαθέτει δεκαετίες πείρας πάνω στην 

χειραγώγηση των ανθρώπων για πολιτικούς λόγους. 

 

∆εν βρίσκω λάθος σε αυτή την ειδοποίηση ή την µεθοδολογία που ακολουθήθηκε. 

Τα προβλήµατα που µόλις περιέγραψα πράγµατι υπάρχουν ανάµεσά σας. 

Περιέγραψα µόνο µερικά από αυτά, και µόνο µία πτυχή, πάνω σε αυτό. Η δύναµη 
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του Σεν Γιουν  στην σωτηρία των ανθρώπων είναι πολύ σηµαντική, οπότε δεν είναι 

απαραίτητο να µην αφήσουµε να διακυβεύεται οτιδήποτε σχετίζεται µε αυτό; 

 

Μαθητής: Παρακαλούµε επιτρέψτε µας να περάσουµε χαιρετισµούς στον ∆άσκαλο εκ 

µέρους των µαθητών του Ντάφα στην πόλη Τσενγκντού της επαρχίας Σιτσουάν. Ο  

∆άσκαλος έχει κάνει απίστευτη προσπάθεια µε τα πάντα. 

 

∆άσκαλος: Σας ευχαριστώ. (Χειροκροτήµατα) 

 

Μαθητής: Οι µαθητές του Ντάφα στην Τσενγκντού έχουν επιθυµήσει τον ∆άσκαλο 

πάρα πολύ, και ελπίζουν ότι σύντοµα θα έρθει η ηµέρα που θα µπορούν να δουν τον 

∆άσκαλο. 

 

∆άσκαλος: Σας ευχαριστώ. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισµένος, ας µην 

περάσουµε χαρτάκια µε χαιρετισµούς. 

 

Μαθητής: Υπάρχουν πολλοί ηλικιωµένοι καλλιεργητές γύρω µου που σε καθηµερινή 

βάση κάνουν τα τρία πράγµατα καλά, συµπεριλαµβανοµένης της µελέτης του Φα και 

των ασκήσεων, αλλά είναι πολύ πεισµατάρηδες. Έχουν καλλιεργηθεί για πάνω από 

µια δεκαετία, αλλά οι κινήσεις τους στις ασκήσεις δεν είναι ακριβείς, και όταν 

κάνουν τις ασκήσεις ή στέλνουν ορθές σκέψεις συχνά αποκοιµιούνται. Όταν τους το 

επισηµάνουµε, δεν ακούνε ούτε κάνουν αλλαγή. 

 

∆άσκαλος: Πολλών από τους παλιότερους µαθητές του Ντάφα τα σώµατα έχουν 

γεράσει. Ίσως υπάρχουν κάποια προβλήµατα εκεί. Αλλά σε γενικές γραµµές, 

πολλοί από αυτούς έχουν κάνει καλή δουλειά µε την καλλιέργεια και τα τρία 

πράγµατα. Οµοίως, ας προσπαθήσουµε πραγµατικά να δώσουµε µεγαλύτερη 

προσοχή σε αυτά τα θέµατα και να µην προκαλούµε στους άλλους λόγο για 

ανησυχία. Ας δίνουµε το καλό παράδειγµα για τους νεότερους ασκούµενούς µας. 

(Ο ∆άσκαλος γελάει) (Οι µαθητές χειροκροτούν) 

 

Μαθητής: Ένας συγκεκριµένος συντονιστής κάποιου πρότζεκτ είναι πάρα πολύ 

προσκολληµένος στο κέρδος, και αξιολογεί τα πάντα από την άποψη των χρηµάτων. 

Το άτοµο αυτό δεν είναι έντιµος στις επιχειρηµατικές συναλλαγές, και συχνά 

χρησιµοποιεί εξαναγκαστικές προσεγγίσεις για να διαχειριστεί τους ανθρώπους. Αυτό 

µε έκανε να αναρωτηθώ αν το πρότζεκτ είναι στο σωστό δρόµο. Αν παραιτηθώ από 

το πρότζεκτ, µήπως αυτό σηµαίνει ότι αλλάζω την πορεία καλλιέργειάς µου µε δική 

µου πρόθεση; 

 

∆άσκαλος: Να τι σκέφτοµαι. Αν µιλάµε για ένα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 

το οποίο είναι πρότζεκτ των µαθητών του Ντάφα, τότε θα πρέπει να λειτουργήσει 

µε τον τρόπο που οι συνηθισµένες εταιρείες λειτουργούν. Αλλά µερικοί µαθητές 

του Ντάφα σκέφτονται: «Αυτά όλα είναι δικά µας πράγµατα. Γιατί η διαχείριση 

πρέπει να είναι τόσο αυστηρή;» Και φτάνουν ακόµα να κάνουν ό, τι θέλουν. ∆εν 
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συµφωνώ µε αυτό τον τρόπο προσέγγισης των πραγµάτων. Αυτό που υποστηρίζω 

είναι η χρήση καθιερωµένων πρακτικών διαχείρισης. 

 

Μην σκέφτεστε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσής µας ως ένα ιδιαίτερο είδος µέσων 

που είναι διαφορετικά από τα συνηθισµένα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Μια 

εταιρεία είναι µια εταιρεία. Στον Ντάφα δεν υπάρχουν εταιρείες, και στον Ντάφα 

δεν υπάρχουν µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Αυτά δεν είναι καλλιέργεια, και δεν 

αποτελούν µέρος του Ντάφα. Ωστόσο, σε αυτό το περιβάλλον µπορείτε να κάνετε 

καλλιέργεια, και είστε καλλιεργητές. Έτσι το βλέπω. Σε όποια επιχείρηση είστε 

µέσα, πρέπει να προσπαθείτε να τα πάτε καλύτερα και να µην αντιτίθεστε στο να 

σας διευθύνουν. 

 

Όταν κάποιος διευθύνει µια εταιρεία πρέπει να σκεφτεί και για την οικονοµική 

απόδοση. Είµαι ανυποχώρητα αντίθετος στην συνεχή στήριξή σας από 

ασκούµενους για χορηγία και χρηµατοδότηση. Έτσι, ο επικεφαλής υπεύθυνος 

φυσικά θα σκεφτεί για οικονοµικά αποτελέσµατα, και δεν πρέπει να υπάρχει 

τίποτα λάθος µε αυτό. 

 

Εάν ο επικεφαλής υπεύθυνος ξεχνά, ωστόσο, ότι είναι ένας µαθητής του Ντάφα, αν 

ξεχνάει ότι είναι ένας καλλιεργητής, τότε αυτό είναι πρόβληµα. Αυτή είναι η 

άποψή µου σε αυτό. Φυσικά, αν οι άνθρωποι στο µέτωπο της διαχείρισης το 

παρακάνουν και πάνε πέρα από ό, τι οι συνήθεις εταιρείες κάνουν, τότε νοµίζω 

αυτό δεν είναι σωστό. 

 

Μαθητής: 1) Ορισµένα οικογενειακά µέλη έχουν επιφυλάξεις σχετικά µε το ότι οι 

Κινέζοι µαθητές του Ντάφα στο εξωτερικό έπρεπε να υποβάλουν έγγραφα 

ταυτοποίησης πρόσφατα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον ∆άσκαλο να πει λίγα λόγια ως 

εξήγηση. 

 

∆άσκαλος: Θα σας το εξηγήσω µε ένα παράδειγµα. Ένας ασκούµενος µου είπε για 

το ότι στο Χονγκ Κονγκ υπάρχει µια χούφτα των ανθρώπων που εµφανίζονται 

κάθε φορά που υπάρχει µια κρίσιµη συνάντηση ή µια συνάντηση για ένα πρότζεκτ, 

αλλά συνήθως δεν έχετε καµία ιδέα για το πού βρίσκονται. ∆εν τους ξέρετε και 

κανείς δεν ξέρει τα πραγµατικά τους ονόµατα. Αν και δίνω το παράδειγµα του 

Χονγκ Κονγκ, υπάρχουν πολλά µέρη όπου υπάρχει το ίδιο πρόβληµα. Τα πρότζεκτ 

των µαθητών του Ντάφα πρέπει να διατηρούνται ασφαλή, και έτσι κι αλλιώς αυτή 

είναι µια ιδιαίτερη χρονική περίοδος, µε το κακό Κόµµα να διώκει τους 

ανθρώπους. Έτσι, νοµίζω ότι είναι µια χαρά που αντιµετωπίστηκε µε αυτόν τον 

τρόπο. 

 

Κάποιος µε ρώτησε: «Ως µαθητές του Ντάφα, η καλλιέργειά µας δεν θα έπρεπε να 

έχει καταλόγους µελών, έτσι δεν είναι;» Σωστά, δεν έχουµε κατάλογο µελών. Οι 

πληροφορίες που οι άνθρωποι υπέβαλλαν δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για 

κατάλογο µελών. Ήταν µόνο επειδή θέλαµε να γνωρίζουµε ποιοι είστε. Αυτή είναι 
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µια µοναδική χρονική περίοδος. Πότε στην ιστορία είχαν ποτέ οι καλλιεργητές 

σχηµατίσει εταιρίες µέσων ενηµέρωσης; Ποιος έχει αντιπαλέψει ποτέ ενάντια στη 

δίωξη; Πράγµατι, αυτά δεν αποτελούν µέρος της καλλιέργειας, αλλά, είναι 

πρότζεκτ που οι µαθητές του Ντάφα κάνουν για να σώσουν αισθανόµενα όντα. 

 

Μαθητής: 2) Μετά την περίοδο της Επανόρθωσης του Φα που οι απόστολοι του 

Ντάφα θα έχουν αναχωρήσει µε τον ∆άσκαλο, θα εξακολουθήσει να υπάρχει Ένωση 

του Ντάφα στο µέλλον; Αν θα υπάρχει, ποια θα είναι η σχέση της µε τον Ντάφα; 

 

∆άσκαλος: Το µυαλό σας παραείναι ενεργό. (Όλοι γελούν) Τα µελλοντικά θέµατα 

είναι µελλοντικά. Τα πράγµατα κατά τη στιγµή της Επανόρθωσης του Φα του 

ανθρώπινου κόσµου, δεν θα αντιµετωπίζονται καθόλου, όπως είναι σήµερα. Το αν 

θα υπάρχει ή όχι Ένωση θα εξαρτηθεί από το αν αυτό θα απαιτείται εκείνη τη 

στιγµή. (Ο ∆άσκαλος γελάει) 

 

Τα ανθρώπινα όντα δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται. Ανθρώπινα όντα, τα 

ανθρώπινα όντα στα οποία αναφέροµαι, είναι άνθρωποι που τείνουν να πορεύονται 

µε βάση το «πιστεύω όταν το βλέπω». ∆εν αναγνωρίζουν ό, τι δεν µπορούν να 

δουν. Αλλά η καλλιέργεια σάς δίνει τη δυνατότητα να καταλάβετε πράγµατα µε το 

να φωτιστείτε στην αλήθεια. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Για τους ανθρώπους του 

µέλλοντος, θα τους αποκαλύψω και θα εκθέσω µπροστά τους την πλήρη εικόνα της 

πραγµατικότητας. Έτσι, τα πράγµατα θα είναι διαφορετικά τότε. 

 

Μαθητής: Για αυτό το συνέδριο του Φα η Ένωση του Ντάφα έπρεπε να διευθετήσει 

αυστηρά τις παρουσίες θεατών. Ωστόσο, υπάρχουν και ασκούµενοι που δεν πληρούν 

τους όρους, αλλά εξακολουθούσαν να προσπαθούν να µπουν τραβώντας το στα 

άκρα, και έψαχναν ακόµη όλες τους τις επαφές. 

 

∆άσκαλος: Το να θέλουν να παρακολουθήσουν το συνέδριο του Φα του Ντάφα – 

δεν µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει κάτι λάθος σε αυτόν τον σκοπό, και είναι ένα 

καλό πράγµα. Όµως, εκείνοι που διαχειρίζονται την εκδήλωση δεν το βλέπουν µε 

αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να έχουν τον νου τους στην ασφάλεια και να 

εξασφαλίσουν ότι το συνέδριό µας του Φα προχωρά όπως έχει προγραµµατιστεί, 

χωρίς παρεµβάσεις. Αυτά [τα δύο πράγµατα] είναι σε αντίθεση το ένα µε το άλλο, 

γι’ αυτό θα σας αφήσω να το καταλάβετε εσείς οι ίδιοι. (Ο ∆άσκαλος γελάει) 

 

Μαθητής: Μερικοί ασκούµενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πολλούς µαθητές 

του Ντάφα σε όλο τον κόσµο µέσω των πρότζεκτ του Ντάφα, και στη συνέχεια 

άρχισαν τις δικές τους επιχειρήσεις. Πρέπει να θεωρηθεί ότι αυτό παρεµβαίνει στους 

µαθητές του Ντάφα; 

 

∆άσκαλος: Ναι. Εάν χρησιµοποιείτε τους πόρους του Ντάφα να κάνετε χρήµατα 

για τον εαυτό σας, τότε αυτό που κάνετε δεν είναι διαφορετικό από τη δίωξη. Θα 

το συνειδητοποιήσετε αυτό στο µέλλον. Αυτή η µορφή παρέµβασης εξαντλεί τους 
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πόρους των µαθητών του Ντάφα. Οι πόροι είναι περιορισµένοι, και προορίζονται 

να χρησιµοποιηθούν για την Επανόρθωση του Φα και τη σωτηρία των ανθρώπων. 

Στο µέλλον, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες λόγω αυτού. 

 

Μαθητής: Είµαι ένας ∆υτικός ασκούµενος. Εργάζοµαι στα µέσα µας µαζικής 

ενηµέρωσης  στη Νέα Υόρκη για πολλά χρόνια. Έχω διαπιστώσει ότι πολλοί κινέζοι 

ασκούµενοι ακόµη και σήµερα εξακολουθούν να µην γνωρίζουν πολλά για τη δυτική 

κοινωνία. 

 

∆άσκαλος: Αυτό είναι απολύτως σωστό. Πολλοί άνθρωποί µας ξοδεύουν όλο το 

χρόνο τους στην κινεζική κοινότητα. Έχω συχνά προτείνει σε αυτούς ότι θα πρέπει 

να βρουν µια δουλειά έξω στη συνηθισµένη κοινωνία και να γνωρίσουν την 

κοινωνία, για να µάθουν πώς οι άνθρωποι σε µια ελεύθερη κοινωνία σκέφτονται 

για τα πράγµατα και πώς κάνουν τα πράγµατα. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. 

 

Μαθητής: ∆εν έχω τόσο καλή κατανόηση του πώς µπορούµε να κάνουµε τα δικά µας 

µέσα ενηµέρωσης να γίνουν καλά θεµελιωµένα στην κοινωνία. 

 

∆άσκαλος: Νοµίζω ότι αυτό το ερώτηµα πράγµατι απαιτεί σοβαρή αντιµετώπιση 

από εµάς. Έχω ακούσει ότι δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να εργάζονται στο 

αγγλικό Epoch Times στη Νέα Υόρκη, αλλά ότι µερικοί ∆υτικοί ασκούµενοι εκεί 

είναι πολύ οργανωµένοι µε τον τρόπο που κάνουν τα πράγµατα. Χάρηκα που το 

άκουσα αυτό. Σίγουρα θα αναπτυχθεί µε έναν υγιή τρόπο στο µέλλον, και να 

ξεπεράσει ακόµη και το κινεζικής γλώσσας µέσο µας, διότι αυτή είναι µια 

αγγλόφωνη κοινωνία έτσι κι αλλιώς. (Χειροκρότηµα που δυναµώνει σιγά-σιγά) 

 

Μαθητής: Όταν ένας ασκούµενος παρεµποδίστηκε από κάρµα ασθένειας, ένας άλλος 

ασκούµενος πρότεινε να ζητήσουµε από τους καλλιεργητές των οποίων το τρίτο µάτι 

είναι ανοιχτό να βοηθήσουν µε "την επίτευξη καλοπροαίρετης λύσης." 

 

∆άσκαλος: Τότε το άτοµο αυτό έχει επιτρέψει δαίµονες να αναπτυχθούν στο 

µυαλό του. Ποιες «καλοπροαίρετες λύσεις»; Υπάρχει κάτι που να συµβαίνει σε 

έναν µαθητή του Ντάφα κατά τύχη; 

 

Ξέρετε, αφότου γίνουν οι ρυθµίσεις για έναν µαθητή του Ντάφα, ακόµα και εγώ, ο 

∆άσκαλός του, δεν µπορώ να τις αλλάξω ξανά. Υπάρχουν δύο λόγοι για τους 

οποίους δεν µπορώ να τις αλλάξω. Εάν επρόκειτο να τις αλλάξω, ολόκληρη η 

διαδροµή της καλλιέργειάς του – από την αρχή µέχρι το τέλος – θα αλλαχτεί 

εντελώς, και τα πάντα θα πρέπει να ξεκινήσουν απ’ την αρχή. Ο άλλος λόγος είναι, 

αν ήταν πραγµατικά να αλλάξω τις ρυθµίσεις, όλοι οι παλαιοί παράγοντες θα 

παρενέβαιναν. 

 

∆εν δέχοµαι αυτή τη δίωξη. Τότε πώς γίνεται να µπορούν να παρεµβαίνουν; Είναι 

επειδή το ανθρώπινο σώµα του ∆ασκάλου είναι εντός της εξώτατης διάστασης. Το 
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τεράστιο σώµα µου και η τεράστια δύναµή µου διαχωρίζονται από τα τµήµατα του 

Κοσµικού σώµατος που δεν έχουν ακόµη επανορθωθεί από τον Φα και αυτά που 

περιέχονται µέσα σε αυτά τα τµήµατα είναι αµέτρητα επίπεδα από σύµπαντα και 

ζωές, που όλα τους είναι θεοί. Αν δεν ήταν για αυτούς, δεν θα ήµουν 

αποκλεισµένος. Στην Επανόρθωση του Φα συνεχώς πιέζω προς τα εµπρός, 

επανορθώνοντας τον Φα επίπεδο το επίπεδο. Επίπεδο το επίπεδο, εκείνοι που είναι 

να παραµείνουν κρατούνται και εκείνοι που δεν είναι να παραµείνουν 

καταστρέφονται. Πιέζω προς τα εµπρός συνεχώς µε την ταχύτητα αστραπής. Τα 

Κοσµικά σώµατα που δεν έχουν ακόµη επανορθωθεί από τον Φα µε διαχωρίζουν 

έτσι, και για το λόγο αυτό, οι παλαιές δυνάµεις είναι σε θέση να επιδίδονται στη 

δίωξη των µαθητών του Ντάφα και να παρεµβαίνουν σε µένα. Έτσι λοιπόν, τι θα 

µπορούσατε να «επιλύσετε καλοπροαίρετα»; Θα µπορούσατε να επηρεάσετε κάτι 

τόσο γιγάντιο όπως αυτό; 

 

Επιπλέον, οι διαστάσεις είναι υπερβολικά περίπλοκες. Μέσα ακόµα και σε κάτι 

τόσο λεπτό όσο ένα φύλλο χαρτιού µπορεί να υπάρχουν εκατοντάδες εκατοµµύρια 

διαστάσεων. Κάθε διάσταση έχει τη δική της, τεράστια χρονοκλίµακα. Όπως 

γνωρίζετε, όσο πιο µικροσκοπικό είναι ένα σωµατίδιο, τόσο µεγαλύτερη η ενέργειά 

του, ή µε άλλα λόγια, τόσο µεγαλύτερη η δύναµη του. Τα µόρια δεν µπορούν να 

κάνουν τίποτα στα άτοµα, αλλά τα άτοµα µπορούν να αποσυνθέσουν τα µόρια. 

Καταλαβαίνετε την ιδέα, έτσι δεν είναι; Όσο πιο µικροσκοπικό ένα σωµατίδιο, 

τόσο µεγαλύτερη η δύναµή του. Πώς θα µπορούσατε να το επηρεάσετε; 

Βρίσκονται σε διαφορετικά στρώµατα. Μερικοί ασκούµενοί µας συχνά δεν είναι 

στον Φα. Ενδιαφέρονται πολύ για ήσσονος σηµασίας µονοπάτια και όλα τα είδη 

µπερδεµένων πραγµάτων και λένε ανοησίες. 

 

Με τις διαστάσεις να είναι τόσο πολύπλοκες, κάποιοι µαθητές µε τρίτα µάτια που 

δεν έχουν ανοίξει πλήρως, αλλά είναι µερικώς ανοιχτά, δεν µπορούν να δουν την 

πλήρη εικόνα, και όλα αυτά που βλέπουν είναι περίπλοκα, ψεύτικα οράµατα. ∆εν 

είναι ότι κάποιος προσπαθεί να δείξει στο άτοµο αυτό ψεύτικα οράµατα. Αντίθετα, 

αυτός απλά δεν µπορεί να δει όλη την αληθινή εικόνα. Μπορεί να δει µόνο έναν 

κόκκο από αυτήν, και αυτός ο ένας κόκκος θα γίνει µια ψεύτικη εικόνα για αυτόν. 

Όταν υπάρχει ένα άτοµο µπροστά του, µπροστά και πίσω από το εν λόγω άτοµο, 

προς τα αριστερά και προς τα δεξιά από αυτόν, υπάρχουν αµέτρητες, 

ανυπολόγιστες διαστάσεις και εντός της καθεµίας από αυτές υπάρχουν αµέτρητες 

και  επικαλυπτόµενες ζωές, οπότε πώς θα µπορούσε να ξεχωρίσει αυτά τα 

πράγµατα; Πώς θα µπορούσε να ξέρει ποια είναι η σχέση µεταξύ αυτών των όντων 

και αυτού του ατόµου; Γι’ αυτό µερικές φορές όταν ένας ασκούµενος µιλά για τη 

µια ή την άλλη κατοχή από πνεύµα, θα έλεγα ότι είναι αυτός που κατέχεται. Πάντα 

σας λέω: δεν µπορείτε να δείτε την πραγµατική εικόνα, έτσι µην κάνετε ανεύθυνες 

παρατηρήσεις, και να είστε σίγουροι ότι καλλιεργήστε στον Φα. Ό, τι συναντά 

κανείς στην καλλιέργεια είναι καλό πράγµα. 
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Μαθητής: Μια οµάδα νεαρών ασκουµένων πρόκειται να αποφοιτήσουν από τη 

σχολή Φέι Τιάν στην Ταϊβάν και να γίνουν φοιτητές. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς 

µπορούν να τα πάνε καλά στην επικύρωση του Φα στο µέλλον; 

 

∆άσκαλος: Νοµίζω ότι αν έχετε τα προσόντα µπορείτε να συµµετέχετε σε µια 

επαγγελµατική [καλλιτεχνική] εταιρεία, ή µπορείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας 

στον τοµέα σας. Αν δεν έχετε τα προσόντα για αυτό, µπορείτε να επιλέξετε έναν 

διαφορετικό τοµέα µελέτης. Ό, τι είναι να µελετήσετε, κάντε το καλά, έτσι ώστε 

τουλάχιστον να είστε ικανοί σε κάτι σε αυτήν την κοινωνία. Υπάρχουν πολλοί 

µαθητές του Ντάφα που είναι ειδικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιστήµονες, και 

άνθρωποι µε κορυφαία ταλέντα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι διαδικτυακές 

τεχνολογίες που αναπτύσσονται από µαθητές του Ντάφα είναι οι µόνες στον κόσµο 

που µπορούν να διαπεράσουν τον αποκλεισµό του ∆ιαδικτύου του κακού ΚΚΚ. 

(Χειροκροτήµατα) ∆ιάφορες κυβερνήσεις και µεγάλες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν 

τις διαδικτυακές πύλες µας για να συνδεθούν µε την χώρα της Κίνας. Αυτό που 

λέω είναι, κάντε χρήση της εµπειρίας σας. Για να χρησιµοποιήσω τα λόγια σας για 

αυτό, βοηθήστε τον ∆άσκαλο στην Επανόρθωση του Φα και στη διάσωση 

αισθανόµενων όντων. Αυτό είναι που πρέπει να κάνετε. 

 

Μαθητής: Πέρυσι η αδελφή µου έφερε µια φίλη στην Ιαπωνία ειδικά για να δει το 

Σεν Γιουν. Μετά την επιστροφή της στο Χονγκ Κονγκ, η φίλη αποφασιστικά 

συµµετείχε σε µια πορεία του Φάλουν Γκονγκ, περπατώντας ολόκληρη τη διαδροµή. 

Ευχήθηκε να µπορούσε να έχει έρθει στο φετινό συνέδριο του Φα στη Νέα Υόρκη, 

και τρεις φορές µου ζήτησε να στείλω χαιρετίσµατα στον ∆άσκαλο και να τον 

ευχαριστήσω. Οι [κοντινοί] φίλοι µου µού άφησαν επίσης και ένα ηχητικό µήνυµα 

όπου εύχονται καλή επιτυχία στο συνέδριο του Ντάφα. Τα αισθανόµενα όντα 

αφυπνίζονται. 

 

∆άσκαλος: Και κάποιοι άλλοι απλοί άνθρωποι, άνθρωποι που δεν καλλιεργούν, 

έχουν επίσης ενταχθεί στις πορείες του Ντάφα. Όλοι αφυπνίζονται. 

 

Έχουµε κάποιους νέους ασκούµενους, ∆υτικούς ασκούµενους, οι οποίοι µπορεί να 

µην καταλαβαίνουν τι σηµαίνει όταν λέω ότι αυτή η υπόθεση είναι τόσο τεράστια. 

Σας λέω, είτε το πιστεύετε είτε όχι – εφόσον αυτό εδώ είναι ένα συνέδριο του Φα 

και διδάσκω τον Φα στους αποστόλους του Ντάφα, µιλώ σε ένα επίπεδο κάπως 

υψηλότερο από το κανονικό, έτσι είναι πιθανό να µην είστε σε θέση να το 

αποδεχθείτε αυτό και οι νέοι ασκούµενοι µπορεί να µην το καταλαβαίνουν – αλλά 

θέλω να σας πω ότι, οι βασιλείς της κάθε χώρας σε ολόκληρο τον κόσµο κάθε 

ιστορικής περιόδου, και πάρα πολλοί βασιλείς στους ουρανούς, όλοι 

ενσαρκώθηκαν στην Κίνα και [πολλοί από αυτούς] είναι σήµερα Κινέζοι. Αυτό 

διότι η Κίνα ήταν να είναι η καρδιά της διάδοσης του Φα και της καλλιέργειας. 

Αυτό ήταν κάτι που αποφασίστηκε πριν από την έναρξη της ιστορίας. 
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Οι Κινέζοι, λόγω όλων των διώξεων που έχουν περάσει, έχουν περιέλθει σε 

τροµερά κακή κατάσταση την τελευταία χρονική περίοδο, και ακόµα και η 

εξωτερική τους εµφάνιση είναι αντιαισθητική. Αλλά εγώ θα σας πω: ο βασιλιάς 

σας, ο βασιλιάς των ανθρώπων σας, µπορεί κάλλιστα να είναι ένας από αυτούς. 

Αυτό δεν είναι καθόλου µικρή υπόθεση, όπως θα διαπιστώσετε µια µέρα. Όσο για 

τις άλλες χώρες, εκτός από αυτές που θα είναι σε θέση να παραµείνουν ως 

αποτέλεσµα των προσπαθειών µας να σώσουµε αισθανόµενα όντα, θα υπάρξει η 

Επανόρθωση του Φα του ανθρώπινου κόσµου, η οποία θα συµβεί αργότερα. Αλλά 

αυτό είναι ένα µελλοντικό θέµα, ένα ανθρώπινο θέµα. 

 

Μαθητής: Όσο για σήµερα πάνω από 160 εκατοµµύρια άνθρωποι έχουν παραιτηθεί 

από τις τρεις [οργανώσεις του Κόµµατος]. Αλλά ένας µεγάλος αριθµός των Κινέζων 

δεν έχουν κάνει ακόµη τις τρεις παραιτήσεις. Ο αριθµός των µαθητών του Ντάφα 

είναι τεράστιος. Εάν κάθε µαθητής του Ντάφα µπορούσε να µιλήσει, θα είµαστε σε 

θέση να σώσουµε ένα µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων. Είναι ότι, αυτή τη στιγµή, ο 

αριθµός των µαθητών του Ντάφα που διευκρινίζουν την αλήθεια είναι ακόµα πολύ 

µικρός; 

 

∆άσκαλος: Πιστεύω ότι όλοι οι µαθητές διευκρινίζουν τα πραγµατικά γεγονότα σε 

διάφορους βαθµούς, σύµφωνα µε τις καταστάσεις καλλιέργειάς τους. Εκείνοι µε 

καλή κατάσταση διευκρινίζουν τα γεγονότα πολύ, και εκείνοι των οποίων η 

κατάσταση υπολείπεται κάπως διευκρινίζουν τα γεγονότα λίγο. Αυτό είναι που 

λιγότερο ή περισσότερο συµβαίνει. Όσο για την ισχύ της διευκρίνησής τους της 

αλήθειας, εκείνοι που συχνά πάνε να διευκρινίσουν τα γεγονότα στους ανθρώπους 

είναι πραγµατικά αξιόλογοι, και έχουν γίνει µε τον καιρό πολύ έµπειροι. Ο αριθµός 

[των παραιτήσεων που βοήθησαν να πραγµατοποιηθούν] είναι πολύ µεγάλος. Το 

θέµα είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πάρει την διευκρίνιση των γεγονότων 

σοβαρά υπόψη. Αλλά το να µην το παίρνετε στα σοβαρά δεν είναι στην 

πραγµατικότητα κάτι µικρό. Αν είναι επειδή συµµετέχετε σε κάποιο πρότζεκτ, τότε 

δεν είναι πρόβληµα, αφού βοηθάτε µε το εν λόγω πρότζεκτ να διευκρινιστούν τα 

γεγονότα. Αλλά αν δεν είναι αυτή η περίπτωση, και εσείς, ως µαθητής του Ντάφα, 

δεν διευκρινίζετε τα γεγονότα, τότε αυτό σηµαίνει ότι δεν έχετε αναλάβει τις 

ευθύνες που οι µαθητές του Ντάφα πρέπει να αναλάβουν. 

 

Μαθητής: Πολλοί ασκούµενοι που συµµετέχουν στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στην 

περιοχή µας είχαν σοβαρά προβλήµατα Στον έναν ή τον άλλο βαθµό. Κατά τη 

διάρκεια της µελέτης του Φα είναι σαν τα βλέφαρά τους να µην µπορούν να µείνουν 

ανοικτά. Όταν κάποιοι από αυτούς στέλνουν ορθές σκέψεις τα χέρια τους γέρνουν 

κάτω άσχηµα, και κατά τη διάρκεια των ασκήσεων κοιµούνται. 

 

∆άσκαλος: Σε πολλές περιπτώσεις µαθητών του Ντάφα, εάν είναι πράγµατι 

απασχοληµένοι µε ένα πρότζεκτ του Ντάφα, τότε είναι δικαιολογηµένο. Οι 

απαιτήσεις που εµπλέκονται στην διάσωση ανθρώπων πραγµατικά µπορεί να σας 

κάνει πολύ απασχοληµένους, έτσι να µπορεί να αποδοθεί στις συνθήκες και είναι 
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συγχωρητέα. Αλλά αν δεν είναι αυτή η κατάστασή σας, τότε αυτό είναι θέµα ότι 

δεν είστε επιµελείς στην καλλιέργεια. 

 

Μαθητής: Στέκονται ή γονατίζουν για να µελετήσουν τον Φα, αλλά µόλις κάθονται 

να διαβάσουν τους παίρνει πάλι ο ύπνος. ∆εν είναι σε θέση να το ξεπεράσουν για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι ασκούµενοι που αναφέροµαι όλοι επωµίζονται πολλή 

δουλειά. 

 

∆άσκαλος: Πράγµατι. Η σκέψη µου σχετικά µε τη µελέτη του Φα είναι ότι, όποια 

κι αν είναι η περίπτωση – είτε µένετε όρθιοι για να µελετήσετε είτε οποιαδήποτε 

προσέγγιση χρησιµοποιείτε – σίγουρα θα πρέπει να το αντιµετωπίζετε σοβαρά. Ο 

∆άσκαλος ξέρει ότι πολλοί ασκούµενοι είναι πολύ απασχοληµένοι, µε λίγες µόνο 

ώρες ύπνου κάθε µέρα. Και έτσι είναι το πώς αυτό το πρόβληµα προκύπτει. 

 

Μαθητής: Επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσµα αν κάποιος µελετά τον Φα µε ένα 

ηλεκτρονικό βιβλίο, αντί ενός πραγµατικού βιβλίου; 

 

∆άσκαλος: Είναι το ίδιο, αλλά νοµίζω ότι το να χρησιµοποιείτε ένα πραγµατικό 

βιβλίο είναι το καλύτερο. Αυτό το βιβλίο είναι πολύτιµο, και τίποτα δεν µπορεί να 

συγκριθεί µε αυτό. 

 

Μαθητής: Μπορεί ένα άτοµο που επιστρέφει συχνά στην Κίνα να χρησιµεύσει ως 

συντονιστής; 

 

∆άσκαλος: Λοιπόν, αν η περιοχή εκείνη έχει µόνο δύο άτοµα (το ακροατήριο 

γελά), τότε µπορεί. ∆ιαφορετικά, δεν µπορεί. (Το ακροατήριο γελάει, χειροκροτεί) 

 

Μαθητής: Μερικοί ασκούµενοι πιστεύουν ότι οι συνθήκες στην Κίνα έχουν 

χαλαρώσει, κι έτσι όσο οι ορθές σκέψεις κάποιου είναι ισχυρές, αυτός δεν πρέπει να 

έχει κανένα πρόβληµα. 

 

∆άσκαλος: Οι ισχυρές ορθές σκέψεις µειώνουν τη δίωξη, αυτό είναι σίγουρο. Το 

να έχετε ισχυρές ορθές σκέψεις είναι αποτέλεσµα της καλλιέργειας. Αλλά η 

καλλιέργεια είναι κάτι ιερό. Οι παλαιές δυνάµεις απολύτως δεν θα σας αφήσουν να 

ξεφύγετε, αν δουν ανθρώπινες προσκολλήσεις σε σας. Οι παλαιές δυνάµεις έχουν 

υπονοµεύσει αυτό που θέλω να κάνω, αλλά πραγµατικά δεν τολµούν να 

υπονοµεύσουν την Επανόρθωση του Φα. Κι αυτό διότι αν η Επανόρθωση του Φα 

ήταν να πάψει να υπάρχει, αυτό θα ήταν το τέλος των πάντων στον Κόσµο, διότι ο 

τεράστιος Κόσµος έχει ήδη φτάσει στο τελικό, τελευταίο στάδιο του κύκλου του 

σχηµατισµού, στάσης, εκφυλισµού, καταστροφής, και έτσι όλα τα όντα έχουν 

εναποθέσει τις ελπίδες τους σε αυτή την Επανόρθωση του Φα. Εάν η Επανόρθωση 

του Φα τορπιλιστεί, τα πάντα θα πάψουν να υπάρχουν. Έτσι, κανείς δεν τολµά να 

την υπονοµεύσει πραγµατικά. 
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Μαθητής: Ένας συνάδελφος ασκούµενος δεν έχει ενταχθεί σε άλλα πρότζεκτ µετά 

την αποφυλάκισή του, κατά τη διάρκεια της αναδιοργάνωσης των µέσων µας. ∆εν 

µελετάει τον Φα, δεν κάνει τις ασκήσεις, ούτε στέλνει ορθές σκέψεις πολύ, και µένει 

µέχρι αργά και κοιµάται. Το µοίρασµα εµπειριών µαζί του αποδείχθηκε µάταιο. 

Ανησυχώ πολύ για αυτόν. 

 

∆άσκαλος: Πράγµατι, αυτό είναι σίγουρα ανησυχητικό, καθώς οι παλαιές δυνάµεις 

σύντοµα θα τον κυνηγήσουν. Και δεν το λέω έτσι απλά. Υπήρξαν πάρα πολλές 

περιπτώσεις όπως αυτή, και πάρα πολλά µαθήµατα. 

 

Μαθητής: Φαίνεται ότι υφίσταται παρέµβαση από κάποια εξωτερική δύναµη, και ότι 

το µόνο που µπορούµε να κάνουµε για να τον βοηθήσουµε είναι να στείλουµε ορθές 

σκέψεις. 

 

∆άσκαλος: Όταν υπάρχει κάτι που ένα άτοµο δεν µπορεί να ξεπεράσει, τότε 

υπάρχει προσκόλληση. Αν το ίδιο το άτοµο έχει κάποιο πρόβληµα, αυτό δεν είναι 

κάτι που µπορείτε να επιλύσετε µε την αποστολή ορθών σκέψεων. Εάν, ωστόσο, οι 

ορθές σκέψεις του ατόµου είναι ισχυρές, αλλά οι δαίµονες είναι πολλοί και το 

άτοµο δεν µπορεί να το χειριστεί µόνος του, και τον βοηθήσετε µε την αποστολή 

ορθών σκέψεων, τότε αυτό βοηθάει. Αλλά αν οι ίδιες οι σκέψεις του δεν είναι 

επαρκείς, και δεν θέλει να αναλάβει δράση ο ίδιος, τότε η παρέµβαση είναι 

σίγουρο ότι θα έρθει και θα είναι δύσκολο τότε για εσάς να το καθαρίσετε µε την 

αποστολή ορθών σκέψεων. Κι αυτό διότι το ίδιο το άτοµο πρέπει να έχει ορθές 

σκέψεις ώστε κάθε δράση να είναι αποτελεσµατική και η βοήθειά σας να είναι 

χρήσιµη. 

 

Μαθητής: Είµαι ένας µαθητής του Ντάφα από την Ανατολική Ευρώπη. Για πολλά 

χρόνια εµείς οι µαθητές του Ντάφα είµαστε σε αντίθεση µε τον συντονιστή. Κάθε 

φορά που προτείνουµε να διευκρινίσουµε τα γεγονότα µας µπλοκάρει, αλλά ο ίδιος 

και η µικρή κλίκα του δεν κάνουν τίποτα. Προσπαθήσαµε να επικοινωνήσουµε µαζί 

του, αλλά δεν βγήκε πουθενά. 

 

∆άσκαλος: Τότε το άτοµο αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί. Πραγµατικά, µερικοί 

άνθρωποι που διατηρούν πολλές ανθρώπινες προσκολλήσεις είναι έτσι. Αυτό, 

επίσης, είχε προκύψει στα πρώτα χρόνια, όταν µετέδιδα τον Φα, όπου κάποιος θα 

καθοδηγούσε µια οµάδα ανθρώπων για να επιδειχθεί, προβάλλοντας τον εαυτό του. 

Και επίσης υπάρχουν και άλλοι που καθοδηγούν µια οµάδα και όλοι µαζί περνούν 

µια χαρά, στην οποία περίπτωση, µήπως νοµίζετε ότι αυτό είναι µια κοινωνική 

λέσχη; Αυτό είναι ανθρώπινες προσκολλήσεις που εργάζονται. Όλα τα είδη 

ανθρώπινων προσκολλήσεων εκθέτονται κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Αν το 

ίδιο το άτοµο δεν είναι επιµελής, και καθοδηγεί µια οµάδα ανθρώπων µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να επηρεάζει και τους άλλους ως προς την επιµέλεια, τότε τι ρόλο θα 

λέγατε ότι παίζει αυτός; Αν πραγµατικά µπορείτε να επιστρέψετε και πάλι στο 

ορθό µονοπάτι, τότε θα εξακολουθείτε να είστε ένας µαθητής του Ντάφα. Αλλά αν 
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δεν µπορείτε να συνέλθετε πάλι, τότε θα πρέπει να αντιµετωπιστείτε ως ένας 

δαίµονας που προκαλεί παρεµβάσεις. Αυτή είναι η περίπτωση, αλλά δεν λέω ότι θα 

κάνω κάτι για αυτόν. Αυτό που ο ∆άσκαλος κάνει είναι να σώζει ανθρώπους, όχι 

να τους τιµωρεί µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Ωστόσο, αυτές οι παλαιές 

δυνάµεις δεν θα τον αφήσουν να ξεφύγει εύκολα. 

 

Μαθητής: Προς το παρόν, πώς µπορούµε να σώσουµε εκείνους που έχουν φτάσει σε 

στρεβλές κατανοήσεις, ειδικά εκείνοι που ήταν βοηθοί γύρω στις 20 Ιουλίου ή που 

ήταν στην πρώτη γραµµή κάποτε και οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν επιρροή σε 

µια οµάδα ανθρώπων; 

 

∆άσκαλος: ∆εν υπάρχει ειδική προσέγγιση. Απλά µιλήστε µαζί τους, και 

προσπαθήστε να δείτε πού πήγαν στραβά, δείτε αν µπορείτε να βοηθήσετε να 

επιλύσουν τα σηµεία που έχουν κολλήσει. Όταν πρόκειται για την σωτηρία των 

ανθρώπων, µε αυτό τον τρόπο το κάνουµε. 

 

Μαθητής: Τι µπορούν οι µετά την 20 Ιουλίου ασκούµενοι να κάνουν για να 

αντιµετωπίσουν καλύτερα τη δοκιµασία του κάρµα ασθένειας; 

 

∆άσκαλος: Στην καλλιέργεια οι δοκιµασίες ενός ατόµου δεν γίνεται να 

εξαλειφθούν µε τη µία. [Το κάρµα από] τη µια ζωή στην επόµενη ζωή στοιβάζεται 

σαν ένα βουνό. Αν ήταν να εξαλειφθεί µε τη µία, δεν θα επιβιώνατε. Αντ’ αυτού, 

χωρίζεται σε στάδια, και µπορεί να εκτείνεται ακόµη και σε όλη τη διαδροµή µέχρι 

το τέλος της καλλιέργειάς σας. Έτσι, δεν πρέπει να σκέφτεστε: «Γιατί έχω ακόµα 

κάρµα ασθένειας µετά από τόσο πολύ καιρό καλλιέργειας;» ∆εν µπορείτε να 

εξετάζετε τα πράγµατα µε τον ίδιο τρόπο όπως οι καλλιεργητές του παρελθόντος. 

Εσείς κάνετε την καλλιέργειά σας µεταξύ των κοινών ανθρώπων, έτσι αυτή είναι η 

µορφή που η καλλιέργειά σας παίρνει. 

 

Μαθητής: Είµαι ένας µαθητής από µέσα από την Κίνα. Έχω αλληλεπιδράσει µε τους 

φίλους συνασκούµενους από διάφορα µέρη, και έχω µείνει µε την εντύπωση ότι 

συνολικά έχουµε γίνει όλο και πιο ώριµοι και λογικοί, και ότι οι συνθήκες σταδιακά 

αλλάζουν. Ωστόσο, αν το πρότυπο του Ντάφα χρησιµοποιούταν για να µετρήσει τα 

πράγµατα, τότε, τουλάχιστον στην επιφάνεια, φαίνεται ότι δεν είναι πολλοί αυτοί που 

έχουν εκπληρώσει το πρότυπο. Φυσικά, πράγµατι δεν ήταν εύκολο για τον καθένα, 

λόγω της δίωξης. 

 

∆άσκαλος: Αυτό είναι αλήθεια. Καθώς οι συνθήκες γίνονται ευκολότερες, οι 

άνθρωποι γίνονται όλο και πιο τολµηροί και οι φόβοι τους υποχωρούν λίγο – αν 

και δεν είναι ότι δεν έχουν κανέναν φόβο. Όταν οι φόβοι τους υποχωρούν έχουν το 

θάρρος να προχωρήσουν µπροστά. Ωστόσο, ο φόβος δεν έχει στην πραγµατικότητα 

εξαλειφθεί. Έτσι, αυτό εκδηλώνεται ως άνθρωποι που είναι επιµελείς σε 

διαφορετικούς βαθµούς, που κάνουν πράγµατα µε διαφορετικούς βαθµούς 

σθένους, και οι καταστάσεις καλλιέργειάς τους είναι διαφορετικές. Αυτό είναι που 
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συµβαίνει. Όσοι τα έχουν πάει πολύ καλά έχουν καταφέρει πάντα να κρατιούνται 

µέσα στον Φα και να καλλιεργούνται σύµφωνα µε τον Ντάφα. Καταλαβαίνουν τα 

πράγµατα µε βάση τον Φα και ανυψώνονται βάσει του Φα. 

 

Μαθητής: Θα ήθελα να ρωτήσω τον ∆άσκαλο να µας πει για τη σηµασία της 

πραγµατοποίησης από την Ταϊβάν των µεγάλης κλίµακας σχηµατισµών κινεζικών 

χαρακτήρων κάθε χρόνο. 

 

∆άσκαλος: Η Ταϊβάν έχει κάνει σπουδαία δουλειά µε τους ετήσιους µεγάλης 

κλίµακας σχηµατισµούς κινεζικών χαρακτήρων. (Ο ∆άσκαλος γελάει) Νοµίζω ότι 

είναι ένα υπέροχο θέαµα. Όταν οι απλοί άνθρωποι τους βλέπουν, και αυτοί τους 

βρίσκουν να είναι ιεροί. Και όταν το κακό τους βλέπει, σίγουρα τροµάζει. 

 

Μαθητής: Από τότε που το σύστηµα στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας 

καταργήθηκε στην Κίνα, οι αίθουσες πλύσης εγκεφάλου έχουν επικρατήσει και πάλι. 

Μερικοί δικηγόροι µε αίσθηση δικαιοσύνης συνεργάστηκαν µαζί µας για να 

διαλύσουµε αυτά τα σκοτεινά καταγώγια. Τις τελευταίες δύο φορές πήγαµε στις 

αίθουσες πλύσης εγκεφάλου να µιλήσουµε, πήγαµε στο τοπικό εισαγγελικό γραφείο 

και στο Προεδρείο Γεωργικών Βελτιώσεων να απαγγείλουµε κατηγορίες κατά των 

κακοποιών. Αυτό τρόµαξε πραγµατικά τους κακοποιούς. 

 

∆άσκαλος: Οι µαθητές του Ντάφα έχουν κάνει σπουδαία δουλειά µε αυτά τα 

πράγµατα. Ορισµένοι ειδικοί αξιωµατούχοι που έχουν διώξει µαθητές του Ντάφα 

δεν µπορούν ακόµα να δουν την κατάσταση όπως είναι, και το κακό τούς 

χρησιµοποιεί ακόµα. Το κακό δεν κοιτάζει µόνο τις ανθρώπινες προσκολλήσεις 

των µαθητών του Ντάφα, αλλά και τις ανθρώπινες προσκολλήσεις των 

συνηθισµένων ανθρώπων, ώστε να τους χρησιµοποιήσει. Όλος ο περίγυρός σας 

είναι το περιβάλλον καλλιέργειάς σας. Έτσι αυτοί οι κακοί άνθρωποι θα 

συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται από το κακό για να κάνουν αυτά τα πράγµατα 

όσο οι ανώτεροί τους δεν τους διατάζουν να σταµατήσουν να διώκουν, διότι αυτό 

είναι το καθήκον τους και αυτή είναι η λειτουργία της δουλειάς τους, και το κακό 

που συνεχίζει να τους εκµεταλλεύεται. Παλιά υπήρχε ένα ρητό στην Κίνα: ο ένας 

κλέφτης έχει φύγει µε τον γάιδαρο, ενώ ένας δεύτερος προσπαθεί ανόητα να 

κλέψει τον στύλο [που ήταν δεµένος ο γάιδαρος] [και καταλήγει να γίνει το 

εξιλαστήριο θύµα]. Αυτοί οι κακοί άνθρωποι είναι σαν το άτοµο που κλέβει τον 

στύλο. 

 

Μαθητής: Θα ήθελα να ρωτήσω αν τα µέσα ενηµέρωσής µας πρέπει να µάθουν από 

τον πολιτισµό του Σεν Γιουν, και να απαλλαγούµε από τον πολιτισµό του Κόµµατος; 

 

∆άσκαλος: ∆εν είναι ο πολιτισµός του Σεν Γιουν. Αυτό που το Σεν Γιουν 

παρουσιάζει είναι ο παραδοσιακός πολιτισµός. Αλλά είναι σωστό να µην έχουν τον 

πολιτισµό του Κόµµατος. 
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Πώς πρωτοξεκίνησε το Σεν Γιουν; Υπήρχε µια οµάδα µαθητών του Ντάφα που 

ασχολούνταν µε τις τέχνες και οι οποίοι ήθελαν να χρησιµοποιήσουν τις 

επαγγελµατικές τους δεξιότητες για να εκθέσουν τη δίωξη και να σώσουν 

αισθανόµενα όντα. Πίσω τότε, επειδή µόλις είχε αρχίσει η δίωξη, πολλοί άνθρωποι 

είχαν όλα τα είδη σκέψεων και ιδεών σχετικά µε το τι πρέπει να κάνουν, αλλά δεν 

µπορούσαν να τα βάλουν µαζί ή να συνεργαστούν µαζί. Λόγω αυτού, το 

αποτέλεσµα των παραστάσεών τους δεν ήταν σπουδαίο και η ποιότητα των 

κοµµατιών δεν ήταν αρκετά καλή. Παρατήρησα ότι όπως οι άνθρωποι έφευγαν από 

το θέατρο µετά, έκαναν όλων των ειδών τα σχόλια, αλλά πολλά από αυτά δεν ήταν 

φιλοφρονήσεις. Τα λόγια που άκουσα τα ζύγισα. Οι προθέσεις των µαθητών του 

Ντάφα ήταν καλές και θα ήθελαν να σώσουν αισθανόµενα όντα, αλλά το 

αποτέλεσµα δεν ήταν καλό. Μετά από ένα-δυο γύρους, βρήκα ότι ένα αρκετά 

µεγάλο κοµµάτι ανθρώπινου δυναµικού και πόρων πήγαιναν σε αυτό, και όµως το 

αποτέλεσµα δεν ήταν καλό. Ένα άλλο ζήτηµα ήταν, ότι αυτό ήταν κάτι που 

απαιτούσε ένα υψηλό επίπεδο επαγγελµατικής εµπειρίας, και γι’ αυτό δεν θα 

µπορούσε να λειτουργήσει αν δεν υπήρχε συνολική προσέγγιση σε αυτό, ούτε και 

θα µπορούσε να σώσει ανθρώπους. Έτσι, µετά σκέφτηκα: «εγώ θα τους οδηγήσω 

να το κάνουν αυτό.» Και έτσι ήταν το πώς καθιερώθηκε για πρώτη φορά το Σεν 

Γιουν. 

 

Μόλις ιδρύθηκε το Σεν Γιουν, ήδη από το πρώτο έτος προκάλεσε µεγάλο 

αντίκτυπο. Το βασικό πράγµα ήταν ότι οι θεατές είχαν µια θετική εµπειρία, και η 

κατανόηση που πήραν από αυτό ήταν αυτό που ελπίζαµε. Η ανταπόκριση ήταν 

καταπληκτική. Αλλά τότε είδα επίσης ότι οι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή δεν 

είχαν σε υψηλό βαθµό τις φυσικές ιδιότητες που απαιτούνται για το χορό. Είχαν 

επιστρατευτεί µε βιασύνη και ανέβηκαν στη σκηνή µόνο µετά από µια σύντοµη 

εκπαίδευση. Το ίδιο ίσχυε και για την ορχήστρα: µια µεγάλη οµάδα ανθρώπων 

ήρθαν να συµµετάσχουν, όλων των ηλικιών και ικανοτήτων. Ένιωσα ότι αυτό δεν 

ήταν µια καλή µακροπρόθεσµη προσέγγιση. Εάν το Σεν Γιουν επρόκειτο να έχει 

µεγαλύτερη δύναµη στη σωτηρία των ανθρώπων, θα έπρεπε να αναπτύξουµε τους 

δικούς µας καλλιτέχνες. Έτσι δηµιουργήσαµε µια σχολή και αρχίσαµε να 

αναπτύσσουµε τους δικούς µας χορευτές και µουσικούς. 

 

Αυτή ήταν η διαδικασία που περάσαµε. Όσον αφορά τη διαχείριση και τον τρόπο 

αντιµετώπισης των πραγµάτων, εφόσον αυτοί ήταν καλλιεργητές και την ίδια 

στιγµή ήταν ένας θίασος επί σκηνής τεχνών, για το πώς θα την διευθύνουµε καλά 

και θα εξισορροπήσουµε αυτούς τους παράγοντες καθώς και τι θα ήταν πιο 

κατάλληλο από την άποψη της διαχείρισης, το σκέφτηκα πάρα πολύ πριν τελικά να 

προχωρήσω σε µια προσέγγιση. 

 

Όσον αφορά την όλη διαδικασία της πραγµατοποίησής του, θέλησα στην 

πραγµατικότητα να δείξω στα άλλα πρότζεκτ που κάνουν οι µαθητές του Ντάφα: 

δεν µπορείτε να κάνετε τα πράγµατα µε µισή καρδιά. Τους είπα πολύ καιρό πριν 

ότι θα πρέπει να αναπτύξουν το ταλέντο εκ των ενόντων. Εάν πάντα πρέπει να σας 
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σπρώχνουν για να κάνετε πράγµατα, τότε αυτό δεν είναι καλό, και δεν θα τα 

κάνετε καλά. Προς το παρόν, η Ακαδηµία Φέι Τιάν αναπτύσσει έναν απεριόριστο 

αριθµό καλλιτεχνών – µια τεράστια προσφορά ταλέντων. Αρκεί να δει κανείς αυτά 

τα δύο χρόνια: κάθε χρόνο δηµιουργούµε έναν νέο [Σεν Γιουν] θίασο. Και από την 

άποψη τού πώς διαχειριζόµαστε τα πράγµατα, όπως γνωρίζετε, οι καταστάσεις 

καλλιέργειας των µελών του Shen Yun Performing Arts είναι άριστες, εκτός από 

εκείνους που ήλθαν πρόσφατα από την κοινωνία και που δεν καταλαβαίνουν πολύ 

καλά ακόµα. Πολλοί έχουν µια εξαιρετική κατάσταση καλλιέργειας. Αυτά είναι 

όλα πράγµατα που ήθελα τα άλλα πρότζεκτ να δουν. Φυσικά, το σόου απαιτεί ένα 

υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, αλλά σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ήµασταν σε θέση 

να υψώσουµε γρήγορα το προφίλ του, καθιστώντας το µια παγκόσµιας κλάσης 

παράσταση. Καµία άλλη εταιρεία επί σκηνής τεχνών δεν µπορεί να συγκριθεί. Και 

αυτό διότι αυτοί είναι καλλιεργητές. Αλλά όπως είναι τώρα, δεν µπορώ να 

ελευθερώσω τον εαυτό µου από αυτό και µε κρατά πολύ απασχοληµένο. Ωστόσο, 

κανείς δεν θα είναι σε θέση να πάρει τη θέση µου σύντοµα. 

 

Μαθητής: Στην περιοχή µας φαίνεται ότι κάποια πρότζεκτ δεν τα έχουµε διαχειριστεί 

µε ορθό τρόπο, και ακόµη και η κατεύθυνση προς την οποία κατευθύνονται φαίνεται 

να είναι εκτός. Αισθάνοµαι αδύναµος να αλλάξω οτιδήποτε. Πάντα µοιάζει ότι 

υπάρχουν ορισµένοι παράγοντες που δεν συµµορφώνονται µε τον Φα που εργάζονται 

στο παρασκήνιο, ελέγχοντας τα πράγµατα, µε µη-αγνά κίνητρα. Έτσι έχω αποφασίσει 

να µην συµµετέχω. 

 

∆άσκαλος: ∆εν είναι δυνατόν να µην υπάρχουν συγκρούσεις. Είναι ανθρώπινη 

προσκόλληση αν γίνεστε παθητικοί, όταν τα πράγµατα δεν πηγαίνουν όπως τα 

θέλετε. Το αν ή όχι συµµετέχετε σε κάτι είναι προσωπικό θέµα. Αν αποφασίσετε 

να µην ασχοληθείτε µε ένα πράγµα, και επιλέξετε να εργαστείτε σε ένα άλλο 

πρότζεκτ ή να διευκρινίσετε τα γεγονότα, αυτό είναι εντάξει. Αλλά, ως µαθητής 

του Ντάφα, αν δείτε προβλήµατα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσής µας, µην µείνετε 

απαθείς σε σχέση µε αυτό. Είστε ένας µαθητής του Ντάφα, οπότε αν δείτε ότι 

κάποιος έχει ένα πρόβληµα και δεν λέτε τίποτα, τότε αυτό δεν είναι καλό ούτε για 

το συγκεκριµένο άτοµο. Θέστε το θέµα µε καλή πρόθεση και προσπαθήστε να το 

επιλύσετε. Ανεξάρτητα από το ποιος συµµετέχει, κανείς δεν έχει θέση εξουσίας 

µεταξύ των µαθητών του Ντάφα. Οι συντονιστές είναι απλώς σηµεία επαφής και 

κάθε άτοµο βρίσκεται στη διαδικασία της καλλιέργειας. Έχω πει πολλές φορές 

αυτό: αν το κάνετε µε ειλικρίνεια για χάρη του άλλου ατόµου, και δεν υπάρχει 

τίποτα ιδιοτελές από την πλευρά σας, τα λόγια σας θα είναι σε θέση να 

συγκινήσουν το άλλο άτοµο µέχρι δακρύων. Θέλετε να κάνετε µια δοκιµή; 

 

Μαθητής: Στην Κίνα µερικοί ασκούµενοι είναι στο διαδίκτυο από το πρωί µέχρι το 

βράδυ. Έρχονται σε επαφή µε ανθρώπους, µελετούν τον Φα και µοιράζονται µε 

άλλους µέσω διαδικτύου, και πηγαίνουν γύρω σε διαφορετικά µέρη σε όλη τη χώρα. 
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∆άσκαλος: Για κάποια πράγµατα, για κάποια συγκεκριµένα πράγµατα στην Κίνα, 

θα προτιµούσα να µην σχολιάσω πολύ, ιδιαίτερα όταν αυτό θα µπορούσε να 

επηρεάσει την ασφάλεια των ασκουµένων. Μερικά πράγµατα διαδραµατίζουν 

θετικό ρόλο, ενώ σε κάποια, είναι πάρα πολλές οι ανθρώπινες προσκολλήσεις που 

αναµειγνύονται. Για κάποια άλλα πράγµατα, παρατηρώ. Είναι µια διαδικασία της 

καλλιέργειας τελικά, έτσι µε αυτά τα θέµατα όλοι θα πρέπει να παρακολουθούµε 

και να βλέπουµε ποια είναι τα αποτελέσµατα. Αν βλέπετε προβλήµατα, πείτε κάτι 

– για χάρη της σωτηρίας των ανθρώπων. Είναι ζωτικής σηµασίας να υπάρχει µια 

ισχυρή θετική δύναµη µεταξύ των µαθητών µας του Ντάφα. 

 

Μαθητής: Ο ∆άσκαλος διδάσκει τον Φα για µια ώρα και είκοσι λεπτά τώρα. Να 

συνεχίσουµε να περνάµε επάνω χαρτάκια µε ερωτήσεις; 

 

∆άσκαλος: (γελώντας) Αυτά φτάνουν. Ας µην προσθέσουµε περισσότερα. 

 

Μαθητής: Καθώς η Επανόρθωση του Φα πιέζει προς τα εµπρός, είναι σηµαντικό να 

σχηµατίσουµε ένα σώµα. Κάθε µαθητής του Ντάφα έχει την ευθύνη να συγχωνεύσει 

τον εαυτό του σε αυτό το ένα σώµα. Ωστόσο, κάποιοι λίγοι µαθητές εξακολουθούν να 

µην το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό. 

 

∆άσκαλος: Ο ∆άσκαλος ποτέ, σε θέµατα καλλιέργειας, δεν θέλησε να επιβάλει 

κάποιου είδους σκληρή και γρήγορη οµοιοµορφία, ορίζοντας ότι τα πράγµατα 

πρέπει να είναι µε αυτόν ή εκείνον τον τρόπο. Τα πάντα στην καλλιέργεια, η 

κατανόηση και η κατάσταση καλλιέργειάς του, καθορίζονται από το ίδιο το 

επίπεδο του κάθε ατόµου. Κάποια πράγµατα χρειάζονται τη συνεργασία όλων. Αν 

έχετε την καρδιά για αυτό, τότε συµµετέχετε. Αλλά αν η κατανόησή σας δεν έχει 

φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν θα καταφέρετε να εργαστείτε από κοινού µε τους 

άλλους, ακόµη και αν συµµετέχετε. Σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι ανθρώπινες 

προσκολλήσεις που εργάζονται. Κι όµως, αυτοί οι άνθρωποι µπορεί να έχουν 

καλλιεργηθεί πολύ καλά σε ορισµένα πράγµατα, έτσι δεν µπορείτε να πείτε ότι δεν 

είναι καλοί. Ωστόσο, αν κάποιος τα έχει πάει καλά µε κάτι, αλλά δεν τα έχει πάει 

καλά µε άλλα πράγµατα, τότε αυτό δεν είναι εντάξει. 

 

Μαθητής: Στο φετινό πρόγραµµα του Σεν Γιουν οι στίχοι και οι παρουσιαστές 

αναφέρθηκαν πολλές φορές «στον ∆ηµιουργό». Κάποιοι από το ακροατήριο ρώτησαν 

το προσωπικό ή τους ρεπόρτερ µας, ποιος ακριβώς είναι αυτός ο «∆ηµιουργός». Οι 

µαθητές δεν είναι σίγουροι πώς να απαντήσουν. 

 

∆άσκαλος: Να το πώς µπορείτε να απαντήσετε σε αυτούς. Παντού στον κόσµο οι 

άνθρωποι γνωρίζουν την ιδέα ενός «∆ηµιουργού». Ο Νόµος του σύµπαντος είναι ο 

Νόµος που δηµιούργησε τον κόσµο, και ο ∆ηµιουργός δηµιούργησε το σύµπαν, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των ζωών σε κάθε επίπεδο µέσα σε αυτό. Ως 

καλλιεργητές, γνωρίζουµε ότι ο Ντάφα (ο Μέγας Νόµος) του σύµπαντος 

διαδίδεται. Οι θεοί υποστηρίζουν ότι όσο έχετε ανθρώπινο σώµα, δεν µπορείτε να 
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αποκαλεστείτε θεοί. Όπως ίσως γνωρίζετε, στο Θιβέτ οι λάµα ονοµάζονται 

«ζωντανοί Φο». Οι Θεοί στους ουρανούς δεν είναι ικανοποιηµένοι µε αυτή την 

έκφραση. Χαριτολογούν λέγοντας: «Αν εσείς είστε ζωντανοί Φο, τότε εµείς τι 

είµαστε, νεκροί;» (Όλοι γελούν) Όσο ένα άτοµο έχει ανθρώπινο σώµα δεν µπορεί 

να χαρακτηριστεί Φο. Ένας Φο έχει την πλήρη εµφάνιση του Φο, ενώ ένας 

άνθρωπος έχει την πλήρη εµφάνιση του ανθρώπου. Γνωρίζουµε ότι ο ∆ηµιουργός 

έχει πλέον έρθει. Μην µιλήσετε για αυτό πάρα πολύ συγκεκριµένα, καθώς, επί του 

παρόντος, ο ∆άσκαλος απλώς διαδίδει τον Φα. (Χειροκροτήµατα) 

 

Όποιο και αν είναι το όνοµα που χρησιµοποιούµε, ο σκοπός είναι να διεγερθούν οι 

ορθές σκέψεις των ανθρώπων. Αν ήταν να πείτε σε έναν Κινέζο ότι «ο επικεφαλής 

του κακού Κόµµατος έχει έρθει,» πιθανότατα θα καταλάβαινε, «Α, ώστε ο κακός 

επικεφαλής έχει έρθει. Και τι το σηµαντικό µε αυτό;» Όταν λέτε ότι κάποια 

διασηµότητα έρχεται, οι άνθρωποι θα ρίξουν µόνο µια µατιά. Εάν επιθυµείτε να 

ξυπνήσετε στους ανθρώπους την ορθή σκέψη της καλλιέργειας, τότε µιλήστε από 

τη σκοπιά της σωτηρίας τους, και το αποτέλεσµα θα είναι διαφορετικό. 

 

Οι µαθητές του Ντάφα έχουν επίγνωση ότι καθώς ο ∆άσκαλος µετενσαρκώθηκε 

κατεβαίνοντας επίπεδο το επίπεδο µέσα στο σύµπαν, πήρε πολλά διαφορετικά 

ονόµατα. Αλλά αυτή τη στιγµή, µε την πλήρη εµφάνιση ενός ανθρώπινου όντος, 

είµαι ο ∆άσκαλός σας – ο ∆άσκαλος ο οποίος διδάσκει τον Φα. Και αυτό είναι. 

(Χειροκροτήµατα) Έτσι δείτε µε απλά όπως θα κάνατε µε ένα κανονικό ανθρώπινο 

ον. 

 

Μαθητής: Πώς µπορούµε να κάνουµε ένα µεγάλο βήµα µε την διευκρίνιση των 

γεγονότων στην υψηλής στάθµης ιαπωνική κοινωνία; 

 

∆άσκαλος: Αυτά τα πράγµατα είναι για εσάς να τα λύσετε µόνοι σας. Θα είναι 

δύσκολο για τους µαθητές του Ντάφα από την ηπειρωτική Κίνα το να γυρίσουν τα 

πράγµατα στην ιαπωνική κοινωνία. Επειδή το κακόβουλο ΚΚΚ έχει πάντα εγείρει 

συγκρούσεις [µε την Ιαπωνία], οι Ιάπωνες τείνουν να είναι έντονα αντίθετοι µε την 

Κίνα – στον βαθµό που δεν έρχονται ακόµη και να δουν το Σεν Γιουν. Είναι 

ενάντια σε οτιδήποτε κινέζικο. Τόσο κακό είναι αυτό. Έτσι αυτό το κάνει δύσκολο 

να διευκρινίσετε τα γεγονότα. Στην αρχή όρισα έναν Ιάπωνα ασκούµενο να είναι ο 

κύριος βοηθός του Ντάφα, αλλά όταν προέκυπτε το θέµα του συντονισµού, οι 

Κινέζοι που ζουν στην Κίνα πάντα το διεκδικούσαν οι ίδιοι και άρπαζαν [τις 

ευθύνες για τον εαυτό τους]. Ως αποτέλεσµα, τα πράγµατα δεν έχουν πάει καλά σε 

µεγάλη κλίµακα στην ιαπωνική κοινωνία. Αυτά είναι περασµένα, όµως, και τα 

πράγµατα είναι αυτά που είναι τώρα. 

 

Μαθητής: Στο Χονγκ Κονγκ είµαστε σήµερα αντιµέτωποι µε το πρόβληµα τού ότι 

είχαµε τα πανό µας της διευκρίνισης της αλήθειας να µπλοκαριστούν από το κακό. 
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∆άσκαλος: Τα πράγµατα έχουν πάει καλά στο Χονγκ Κονγκ. Το Χονγκ Κονγκ, 

περιττό να το πούµε, βρίσκεται µέσα στα σαγόνια του κακού. Αυτοί οι µαθητές του 

Ντάφα που προχώρησαν µπροστά και έκαναν πράγµατα εκεί είναι εξαιρετικοί. Οι 

µαθητές του Ντάφα εκεί έχουν γίνει ένα αγκάθι στα πλευρά του κακού Κόµµατος, 

και είχαν πολύ µεγάλη επίδραση στη σωτηρία των ανθρώπων και στη διευκρίνιση 

των γεγονότων. (Χειροκροτήµατα) 

 

Μαθητής: Οι µαθητές του Ντάφα από περισσότερες από πενήντα χώρες και 

διακόσιες περιοχές στέλνουν τους χαιρετισµούς τους, στον συµπονετικό ∆άσκαλό 

τους. 

 

∆άσκαλος: Σας ευχαριστώ όλους. (Χειροκροτήµατα) Υπάρχουν µερικά χαρτάκια 

ακόµα. Θα τα τελειώσω. 

 

Μαθητής: Μερικές φορές βλέπω ξεκάθαρα τη διαφορά µεταξύ εµού και εκείνων των 

µαθητών του Ντάφα που έχουν καλλιεργηθεί καλά. Θα είµαι ακόµα σε θέση να τα 

καταφέρω ως το επίπεδο που ο ∆άσκαλος έχει κανονίσει για µένα να φτάσω; 

 

∆άσκαλος: ∆εν θα πρέπει να υπάρχει πρόβληµα. Νοµίζω ότι οι µαθητές του 

Ντάφα – ειδικά εκείνοι που τα έχουν καταφέρει από τις 20 Ιουλίου – δεν θα πρέπει 

να ανησυχούν πολύ. Απλά κάντε καλά τα πράγµατα που πρέπει να κάνετε, και 

αυτό αρκεί. (Χειροκροτήµατα) 

 

Όσο για τους νεότερους ασκούµενους, ο ∆άσκαλος είναι πραγµατικά ανήσυχος για 

εσάς, και πραγµατικά ελπίζω ότι µπορείτε να προφτάσετε. Αν ρίξετε µια µατιά στα 

πράγµατα που διδάχτηκαν στο παρελθόν από όλους εκείνους που αποκαλείτε 

αγίους, προφήτες ή αγγελιοφόρους του Θεού, και τα συγκρίνετε µε το τι 

διδάσκεται σε αυτό το Ντάφα σήµερα, θα διαπιστώσετε ότι στην πραγµατικότητα 

δεν δίδαξαν τον Νόµο. Από τους αρχαίους χρόνους µέχρι σήµερα, ούτε ένα άτοµο 

δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει µε σαφήνεια την καλλιέργεια και τη δοµή του 

Κοσµικού σώµατος, και ακόµη λιγότερο το πώς τα ανθρώπινα όντα και τα θεϊκά 

όντα συνδέονται. Εφόσον έχετε διαβάσει αυτόν τον Ντάφα, θα είστε σε θέση να 

κατανοήσετε τις γραφές οποιασδήποτε θρησκείας, αν και δεν είναι αυτός ο σκοπός 

αυτού. Πολλοί επιτυχηµένοι άνθρωποι σε διάφορους τοµείς γνώσης έχουν µείνει 

έκπληκτοι όταν διάβασαν αυτόν τον Ντάφα. Μερικοί άνθρωποι δεν τον διάβασαν 

όµως ειλικρινά, και έτσι, αντίθετα, είχαν την αίσθηση ότι δεν υπήρχαν πολλά σε 

αυτόν. Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και οι νοοτροπίες τους είναι διαφορετικές. 

Επειδή αυτός είναι ο Φα, τελικά, αν η κατάσταση του νου κάποιου δεν είναι 

σωστή, αν η στάση του ατόµου απέναντι σε αυτό είναι εκτός, αυτό που θα σας 

δείξει ή που θα αποκαλύψει σε εσάς, θα είναι διαφορετικό. Μπορεί ακόµα και να 

µην εµφανίσει τίποτα σε εσάς. 

 

Μαθητής: Το τµήµα µάρκετινγκ στην Epoch Times έχει κανονίσει για τους 

ανθρώπους να µελετήσουν µια ορισµένη θεωρία µάρκετινγκ. Αλλά αυτή η θεωρία 
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είναι που συνήθως διδάσκεται σε ανθρώπους που κάνουν πωλήσεις πυραµίδας στην 

Κίνα. 

 

∆άσκαλος: Οι µαθητές του Ντάφα είναι µαθητές του Ντάφα, σε κάθε περίπτωση. 

Απλά καταπιαστείτε µε αυτό και κάντε καλή δουλειά σε αυτό που πρέπει να 

κάνετε, και όπως θα αποκτάτε περισσότερη εµπειρία, θα είστε σε θέση να 

επιτύχετε. Με πράγµατα που απαιτούν υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, απλά κατέχετε 

τις δεξιότητες και είστε έτοιµοι. Με ορισµένα πράγµατα, ίσως να µην χρειάζεστε 

αυτό το είδος της µελέτης. Στην πραγµατικότητα, µε ό, τι καταπιάνονται οι 

µαθητές του Ντάφα, αν βάλετε ένα κοµµάτι της καρδιάς σας σε αυτό θα πάρετε το 

διπλό αποτέλεσµα µε τη µισή προσπάθεια. Αν µε ρωτάτε, είναι µια ερώτηση της 

καρδιάς. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι δεν ξέρουν πώς να κάνουν µάρκετινγκ, αλλά 

θα έλεγα ότι είναι ότι δεν θέλουν να βάλουν την καρδιά τους σε αυτό. Το βασικό 

θέµα είναι ότι το µυαλό σας δεν ήταν στέρεο και σταθερό. 

 

Μαθητής: Μήπως το να πάρω διαζύγιο κάνει ζηµιά στον Φα; 

 

∆άσκαλος: Το να πάρετε διαζύγιο δεν έχει να κάνει τίποτα µε τη ζηµιά στον Φα. 

Κανείς δεν µπορεί να βλάψει τον Φα, διότι είναι κάτι που υπάρχει στο σύµπαν. Θα 

πρέπει απλώς, ως απόστολοι του Ντάφα κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, να 

κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, και δεν µπορείτε να κάνετε αυτό που δεν πρέπει 

να κάνετε. Ό, τι κι αν είναι αυτό που κάνετε, προσπαθήστε να το µετράτε µε το 

πρότυπο ενός καλλιεργητή. Το διαζύγιο επιτρέπεται από το νόµο. Έτσι, αν οι δύο 

σας δεν έχετε τίποτε κοινό στη ζωή, και ο/η σύζυγός σας µπλοκάρει την 

καλλιέργειά σας, τότε αυτό είναι µια διαφορετική ιστορία. Αλλά αν δεν είναι αυτή 

η περίπτωση, και είναι ότι είστε άστατη/ος και έχετε αναπτύξει συναισθήµατα για 

άλλους/ες, ή αν είναι ότι τώρα έχετε κάποιες άλλες ιδέες στο µυαλό, τότε είστε 

λάθος. Τότε υπάρχει ένα πρόβληµα στην καλλιέργειά σας. 

 

Μαθητής: Υπάρχει κάποιος που για µεγάλο χρονικό διάστηµα έχει προσπαθήσει να 

περάσει τον εαυτό του ως ασκούµενο. Ισχυρίζεται ότι το τρίτο µάτι του µπορεί να δει 

ορισµένα πράγµατα και ότι µπορεί να καθαρίσει τα σώµατα των ασκουµένων. 

 

∆άσκαλος: Άνθρωποι όπως αυτόν έχουν στην πραγµατικότητα επιτρέψει την 

ανάπτυξη δαιµόνων στο µυαλό τους. Όσο περισσότερο κάποιος είναι έτσι, τόσο 

περισσότερο θα του δίνεται µια ψευδής εικόνα, την οποία στη συνέχεια όλο και 

περισσότερο την παίρνει ως αληθινή. Αλλά ποιος θα µπορούσε να αλλάξει τους 

µαθητές του Ντάφα; Φυσικά, δεν θεωρούµε όσους δεν καλλιεργούνται 

πραγµατικά, µαθητές του Ντάφα έτσι κι αλλιώς. 

 

Στα µάτια των θεών, τα πάντα δηµιουργούνται στο µυαλό. Με µόνο µία σκέψη από 

έναν θεό, κάτι µπορεί να γίνει πραγµατικό. Πώς µπορεί ένας κόσµος να έλθει σε 

ύπαρξη; Έχω µοιραστεί µαζί σας παλιότερα την αρχή που εργάζεται. Τα 

ανθρώπινα όντα δεν είναι καθόλου τόσο ικανά. Θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν τα 
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χέρια και τα πόδια τους για να ολοκληρώσουν πράγµατα. Πάρτε για παράδειγµα 

την ανθοδέσµη εδώ σε αυτό το τραπέζι. Αυτός που τα τακτοποίησε έπρεπε να τα 

τοποθετήσει ένα-ένα, καθώς και να τα πάρει ή να τα αγοράσει και να τα 

τοποθετήσει. Οι ικανότητες των Θεών είναι µεγάλες και το γκονγκ τους υπάρχει σε 

πολλά επίπεδα. Εντός της έκτασης της θέσης και του επιπέδου τους, ό, τι και αν 

θέλουν να πετύχουν, το γκονγκ τους είναι σε θέση να το δηµιουργήσει από το 

τίποτα. Και το πεδίο του χρόνου που χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτό είναι 

εξαιρετικά γρήγορο, µε τα σωµατίδια του γκονγκ τους σε όλες τις διαστάσεις να 

ενεργούν σε συµφωνία, δηµιουργώντας το από το τίποτα µόνο σε µια στιγµή. Και 

αυτό γίνεται στον ταχύτερο δυνατό χρόνο, έτσι ώστε επιτυγχάνεται µόνο µε τη 

σκέψη του. Τα ανθρώπινα όντα δεν έχουν αυτή την ικανότητα, έτσι πρέπει να 

κάνουν τα πράγµατα µε τα χέρια. 

 

Μαθητής: Και αυτό το άτοµο προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήµατα από τους 

ασκούµενους. 

 

∆άσκαλος: Τότε θα έλεγα ότι δεν είναι καλλιεργητής, και θα πρέπει να κρατηθείτε 

µακριά από κάποιον σαν αυτόν. ∆εν είναι καλλιεργητής ούτως ή άλλως. 

 

Μαθητής: Πρόσφατα ένας ασκούµενος πρότεινε σε ένα άρθρο ανταλλαγής εµπειριών 

να µην χρησιµοποιούµε ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης για µελέτη του Φα. Θα 

ήθελα να ρωτήσω αν αυτό είναι σωστό. 

 

∆άσκαλος: ∆εν έχω πει ότι δεν µπορείτε να χρησιµοποιείτε e-books. Ως άνεση 

κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερης χρονικής περιόδου, όλα είναι µια χαρά να τα 

χρησιµοποιείτε, αλλά, βεβαίως τα πραγµατικά βιβλία είναι το καλύτερο. Η 

τεχνολογία είναι ήδη αυτό που είναι σήµερα, έτσι εάν επιλέξετε να το 

χρησιµοποιείτε για να µελετάτε τον Φα, αυτό είναι εντάξει. Είναι µόνο ότι, ως 

αποτέλεσµα [αυτή η συσκευή] θα είναι ευλογηµένη λόγω αυτού. Αλλά δεν υπάρχει 

αντικατάσταση της ανάγνωσης των πραγµατικών βιβλίων για τη µελέτη του Φα. 

 

Τα πάντα είναι ένα ον, και όλα είναι ζωντανά. Αυτό που θεωρείτε ότι είναι 

οργανική ύλη είναι πράγµατα που εµφανίζουν τα χαρακτηριστικά της ζωής εδώ σε 

αυτή τη διάσταση. Αυτό που θεωρείτε ανόργανη ύλη, όπως ο χάλυβας, ο σίδηρος, 

η πέτρα, το τσιµέντο, ή τα ηλεκτρόνια, είναι πράγµατα που απλά δεν δείχνουν 

σηµάδια ύπαρξης ζωής εδώ σε αυτή τη διάσταση. Αυτό είναι όλο. 

 

Θα σταµατήσω εδώ. Έχω απαντήσει ερωτήσεις για πάνω από µία ώρα. Με τον 

µεγάλο αριθµό των ασκουµένων εδώ, δεν µπορώ να απαντήσω σε όλες τις 

ερωτήσεις σας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Οι εµπειρίες καλλιέργειας που οι 

ασκούµενοι µοιράζονται κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Φα είναι σηµαντικές, 

για αυτούς είναι εµπειρίες από πρώτο χέρι που σχετίζονται άµεσα µε σας. Απλώς 

είπα λίγα λόγια για τα πράγµατα επί του παρόντος και απάντησα σε λίγες 

ερωτήσεις. Όλοι ταξιδεύετε από µακριά κάθε φορά και ελπίζατε να ακούσετε τον 
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∆άσκαλο να διδάσκει κάτι, έτσι θέλησα να είµαι λίγο περισσότερο χρόνο µαζί σας. 

Στην πραγµατικότητα, πραγµατικά µου αρέσει να είµαι µαζί σας. (Ενθουσιώδες 

χειροκρότηµα) 

 

Αλλά όσα πολλά κι αν πει ο ∆άσκαλος, εσείς πρέπει ακόµα να τα πάτε καλά µε την 

καλλιέργειά σας. Αυτό που ανησυχεί περισσότερο τον ∆άσκαλο είναι ότι επί του 

παρόντος ένας αριθµός από εσάς έχουν γίνει µη-επιµελείς. Όταν πρωτο-ξεκίνησε η 

δίωξη ήσασταν γεµάτοι σφρίγος, και γυρίσατε ολόκληρη αυτή την κατάσταση. 

Όµως, καθώς οι συνθήκες έχουν γίνει πιο εύκολες, εσείς αντίθετα έχετε χαλαρώσει. 

Καλλιέργεια ... Υπάρχει ένα ρητό, και είναι αυτό που έχω µοιραστεί παλιότερα 

µαζί σας: «Καλλιεργηθείτε µε την καρδιά που είχατε κάποτε, και η επιτυχία είναι 

σίγουρη» (Ενθουσιώδες χειροκρότηµα) Ο λόγος που πολλοί άνθρωποι δεν πέτυχαν 

στην καλλιέργειά τους, ήταν επειδή δεν ήταν σε θέση να τα καταφέρουν λόγω της 

µεγάλης διαδροµής. Μπορεί να ένοιωσαν µοναξιά ή να βαρέθηκαν, ή να 

εξοικειώθηκαν τόσο πολύ µε κάτι ή να έχουν τόσο πολύ συνηθίσει κάτι που δεν 

ήθελαν να το κάνουν πια. Οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει σε ένα άτοµο να γίνει 

χαλαρός. Γι’ αυτό θα πρέπει να συνεχίσετε να είστε επιµελείς. Στο παρελθόν, θα 

υπήρχαν ξαφνικά τεστ για τους καλλιεργητές, ακόµη και στο τελευταίο βήµα. Αν 

φτάσατε να γίνετε όλο και πιο χαλαροί, σίγουρα δεν θα είστε σε θέση να περάσετε 

αυτή τη δοκιµασία. 

 

Φυσικά, αυτό δεν είναι το µονοπάτι που οι µαθητές του Ντάφα παίρνουν. Τι θα 

µπορούσε ενδεχοµένως περισσότερο να σας εµποδίσει; Σας δίνω απλά την γενική 

ιδέα εδώ. Έχετε ήδη περάσει µέσα από την πιο δύσκολη περίοδο. Θα σας πω, οι 

µαθητές του Ντάφα από την πρώιµη περίοδο, και εκείνοι που διαµόρφωσαν 

καρµικούς δεσµούς µαζί µου κατά τη διάρκεια της ιστορίας, ή που ήρθαν εδώ 

ακολουθώντας τον ∆άσκαλο – κάθε ένας από εσάς –αν ήθελε να πετύχει κάτι στη 

συνηθισµένη κοινωνία, κάθε ένας από εσάς θα µπορούσε να ήταν ένας 

δισεκατοµµυριούχος, κάθε ένας από εσάς θα µπορούσε να είναι διάσηµος, και κάθε 

ένας από εσάς θα µπορούσε να ήταν µεταξύ των ελίτ της κοινωνίας. Αλλά σε αυτή 

τη ζωή ήλθατε εδώ για να γίνετε µαθητές του Ντάφα, και περάσατε όλα αυτά τα 

πράγµατα. Αν θα είχατε θελήσει να είστε πλούσιοι, θα µπορούσατε από καιρό να 

είστε πλούσιοι. Μην αφήνετε την πολυπόθητη επιθυµία της ψυχής σας να σβήσει 

µέσα σε λίγους ασήµαντους, κοσµικούς πειρασµούς. 

 

Η ζωή σας ήρθε σε αυτή τη γη όλη για αυτό. Πώς µπορείτε να µην είστε επιµελείς, 

και να χαλαρώνετε; Αυτή είναι η στιγµή του πεπρωµένου σας, η ευκαιρία που 

περιµένατε όλη την αιωνιότητα! Για όσο καιρό χρειάστηκε, όλοι 

προετοιµαζόσασταν όλο αυτόν τον καιρό για αυτό, υποφέροντας και 

ξεπληρώνοντας κάρµα. Όµως τώρα, µετά από όλα τα δεινά και τον πόνο, όταν τα 

έχετε καταφέρει µέχρι αυτή τη µέρα, µε κάποιο τρόπο έχετε σταµατήσει να είστε 

επιµελείς. ∆εν είναι κρίµα; Κι όµως, αυτή η συγκυρία είναι κρίσιµη, και αν δεν 

είστε επιµελείς τώρα, είστε τελειωµένοι. ∆εν ήταν ακριβώς για αυτή τη στιγµή που 

η ζωή σας ήρθε εδώ; 
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Για ποιο πράγµα ήταν που η ζωή σας ταξίδεψε µέσα από την ιστορία ως αυτή τη 

µέρα; Για µία µόνο σύντοµη στιγµή. Στο µακρύ ποτάµι του χρόνου, αυτό το τµήµα 

δεν είναι τίποτα παρά µία στιγµή. Μην είστε τόσο παθητικοί και απαισιόδοξοι – 

συνεχίστε να προχωράτε! Είστε ένας καλλιεργητής. Αισθανόµενα όντα περιµένουν 

εσάς για να τα σώσετε! 

 

Σας ευχαριστώ όλους! (Ο ∆άσκαλος κάνει τη στάση Χε Σι και κοιτάζει σε όλη την 

αίθουσα. Όλοι οι µαθητές του Ντάφα στέκονται και χειροκροτούν παρατεταµένα.) 
 


