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Διδαζκαλία ηοσ Φα ποσ δόθηκε ζηο Σσνέδριο 

ηοσ Φα ηο 2015 ζηη Νέα Υόρκη 
 

Λη Υνλγθηδί 

14 Μαΐνπ 2015, Νέα Τφξθε, ΗΠΑ 

 

 

(Όινη νη παξεπξηζθόκελνη ζεθώλνληαη όξζηνη θαη ρεηξνθξνηνύλ κε ελζνπζηαζκό ην 

Γάζθαιν) 

 

Καιεκέξα! Παξαθαιψ θαζίζηε. Η θαιιηέξγεηα ζην Νηάθα ζαο έρεη θέξεη φινπο καδί 

εδψ. Κάζε καζεηήο ηνπ Νηάθα θάλεη ηα πξάγκαηα πνπ νθείιεη λα θάλεη πξνθεηκέλνπ 

λα εθπιεξψζεη ηελ ηζηνξηθή απνζηνιή ηνπ/ηεο. Φπζηθά, κεξηθνί είλαη επηκειείο θαη 

κεξηθνί δελ είλαη ηφζν επηκειείο, αιιά απηφ είλαη θπζηνινγηθφ. ηαλ έρεηο κία νκάδα 

θαιιηεξγεηψλ, ινηπφλ, ζα ήηαλ πξαγκαηηθά αθχζηθν λα είλαη φινη ηφζν επηκειείο. Αιιά 

ζε θάζε πεξίπησζε, σο καζεηέο ηνπ Νηάθα πξέπεη λα εθπιεξψζνπκε απηφ πνπ είλαη λα 

εθπιεξψζνπκε. Αλ απηφ, γηα ην νπνίν έρνπλ εξγαζηεί νη καζεηέο ηνπ Νηάθα, 

πξαγκαηηθά ιάβεη ρψξα ζην θνληηλφ κέιινλ, θαη ελ ηνχηνηο δελ ηα έρεηε πάεη θαιά, ηφηε 

ζε εθείλν ην ζεκείν ζα ην κεηαληψζεηε – πξαγκαηηθά ζα ην κεηαληψζεηε. Αλ [ζε εθείλν 

ην ζεκείν] δελ έρεηε θάλεη πνιιά απφ ηα πξάγκαηα πνπ αξρηθά πξνζβιέπαηε λα 

θάλεηε, ή δελ έρεηε ζψζεη πνιινχο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ πξνζβιέπαηε λα ζψζεηε, 

ηφηε απηφ είλαη έλα κείδνλ δήηεκα. 

 

Φπζηθά, πξέπεη λα ηα πάηε θαιά ζηελ πξνζσπηθή θαιιηέξγεηα, αλ είλαη λα ηα πάηε 

θαιά ζε απηά ηα πξάγκαηα. Έηζη απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαιιηέξγεηα είλαη ζεκειηψδεο γηα 

ηνλ θαζέλα απφ εζάο. ε θάζε πξφηδεθη γηα ηε ζσηεξία αλζξψπσλ, αλ παξεθθιίλεηε 

απφ ηελ θαιιηέξγεηα, ζα αλαθαιχςεηε φηη γίλεζηε φιν θαη πεξηζζφηεξν ζαλ έλαλ κε-

θαιιηεξγεηή θαη ηείλεηε λα ζθέθηεζηε γηα ηα ζέκαηα θαη λα θάλεηε πξάγκαηα κε έλαλ 

απμαλφκελα ζπλεζηζκέλν ηξφπν. Αιιά αλ κπνξέζεηε λα κείλεηε ζηνλ Φα θαζ’ φιε ηε 

δηαδξνκή, θαη λα κελ ραιαξψζεηε ζηελ πξνζσπηθή ζαο θαιιηέξγεηα ζε θαλέλα ζεκείν, 

ζα αλαθαιχςεηε φηη νηηδήπνηε θάλεηε, πξαγκαηηθά αξκφδεη ζε έλαλ θαιιηεξγεηή. Απηό 

είλαη απνιχησο νπζηψδεο αλ έλαο καζεηήο ηνπ Νηάθα πξφθεηηαη λα νινθιεξψζεη ηελ 

απνζηνιή ηνπ, θαη απηφ πνπ ην εμαζθαιίδεη ζε έλα ζεκειηψδεο επίπεδν. Έηζη δελ 

κπνξείηε λα παξεθθιίλεηε απφ ηνλ Φα, θαη ζε θαλέλα ζεκείν δελ κπνξείηε λα 

παξακειείηε ηελ ίδηα ηελ θαιιηέξγεηά ζαο. Ναη, πνιινί καζεηέο ηνπ Νηάθα έμσ απφ 

ηελ Κίλα είλαη απαζρνιεκέλνη κε πξφηδεθη. Καη αλ ζέιεηε λα θάλεηε θαιή δνπιεηά κε 

απηά ηα πξφηδεθη θαη λα ηα θάλεηε απνηειεζκαηηθά γηα ηε ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ, 

ηφηε ρξεηάδεηαη λα ηα θάλεηε θαιχηεξα, λα βάιεηε πεξηζζφηεξν ηελ θαξδηά ζαο ζε 

απηά, θαη λα μνδέςεηε πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε απηά. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, κπνξεί 

λα θαίλεηαη ζαλ λα κελ ππάξρεη ρξφλνο γηα ηε δηθή ζαο θαιιηέξγεηα. Αιιά φπσο θη αλ 

είλαη ηα πξάγκαηα, πξέπεη φινη ζαο αθφκε λα βξίζθεηε ρξφλν γηα θαιιηέξγεηα θαη 

κειέηε ηνπ Φα. 

 

Φπζηθά, εθφζνλ θαιιηεξγείζηε, φ,ηη θάλεηε, φζν είζηε θαιιηεξγεηήο, είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ θαιιηέξγεηά ζαο, θαη απηά ηα πξάγκαηα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
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ζπληζηνχλ ην κνλνπάηη ζαο ζηελ θαιιηέξγεηα. ια φζα θάλεηε είλαη ελζσκαησκέλα ζην 

ηαμίδη ζαο ζηελ θαιιηέξγεηα. Η θαιιηέξγεηά ζαο είλαη ελζσκαησκέλε ζε νηηδήπνηε 

θάλεηε, είηε είλαη ε εξγαζία ζαο ζηνλ θφζκν, ή πξφηδεθη ηνπ Νηάθα, ή νη θαζεκεξηλέο 

ζαο δσέο, θαη απηφ είλαη ζίγνπξν. Φπζηθά, φπσο κφιηο είπα, ππάξρνπλ εθείλνη πνπ είλαη 

επηκειείο θαη εθείλνη πνπ δελ είλαη. Μεξηθνί ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ ηεξάζηηα επζχλε πνπ 

έλαο καζεηήο ηνπ Νηάθα, έλα ηέηνην φλ, έρεη, ελψ θάπνηνη δελ έρνπλ πνιιή ηζρπξή 

ζπλαίζζεζε απηήο ηεο επζχλεο. Φπζηθά, λνκίδσ φηη ζε θάζε πεξίπησζε, δελ κπνξείηε, 

σο καζεηέο ηνπ Νηάθα, λα ραιαξψζεηε. Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα απηφ πνπ κε 

αλεζπρνχζε πην πνιχ ήηαλ φηη αθφκα θη φηαλ ε δίσμε ήηαλ ηφζν δξηκεία, πνιινί 

άλζξσπνη δελ κπνξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ ν έλαο κε ηνλ άιιν ζηα πξφηδεθη ηνπ 

Νηάθα. Τπήξμαλ πνιιά πξάγκαηα πνπ καηαηψζεθαλ σο απνηέιεζκα ησλ δηαθσληψλ 

ζαο. Πνιιά πξάγκαηα καηαηψζεθαλ σο απνηέιεζκα ηεο εθκεηάιιεπζεο απφ θαθνχο 

παξάγνληεο ηεο ηζρπξήο αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ ζαο. Σψξα έρεηε αληηιεθζεί απηά 

ηα πξνβιήκαηα, θαη ζε πνιιά πξάγκαηα νη άλζξσπνη ηψξα βαζηθά απιψο πξνρσξνχλ 

θαη ηα θάλνπλ αλ λνκίδνπλ φηη νη ηδέεο είλαη εληάμεη. Παξφιν πνπ πνιιά πξάγκαηα δελ 

έρνπλ κειεηεζεί ηφζν εθηεηακέλα ή δηεμνδηθά, αλ ην θνηηάμεηο σο καζεηήο ηνπ Νηάθα, 

δελ ζνπ παξέρνληαη απηέο νη θαηαζηάζεηο θαη ζνπ παξέρνπλ ρψξν ζηνλ νπνίν λα 

θαιιηεξγεζείο; Δελ εμαξηάηαη απφ εζάο ην λα ζπλερίζεηε λα δνπιεχεηε θαη λα 

ζπκπιεξψζεηε νηηδήπνηε δελ έρεη κειεηεζεί δηεμνδηθά, ή νηηδήπνηε λνκίδεηε φηη δελ 

είλαη ηφζν ηδαληθφ αθφκα; Απηά δελ είλαη αθξηβψο ηα πξάγκαηα πνπ ζα πξέπεη λα πάηε 

θαη λα θάλεηε; 

 

Σα ίδηα δεηήκαηα ήηαλ επίζεο εκθαλή φηαλ πνιινί άλζξσπνη δηαθήκηδαλ θαη 

πνπινχζαλ εηζηηήξηα γηα ην Shen Yun. Αξρηθά ππήξραλ δηαθσλίεο, θαη κεξηθνί 

άλζξσπνη έδεηρλαλ έιιεηςε ελζνπζηαζκνχ. Καη ελψ νη πεξηζζφηεξνη έθαλαλ φ,ηη ηνπο 

έιεγαλ, δελ έβαδαλ φιε ηελ θαξδηά ηνπο ζηε δνπιεηά. Αιιά αθνχ θάζε ιεπηφ θαη θάζε 

δεπηεξφιεπην ηεο δσήο ζνπ είλαη θνκκάηη ηεο θαιιηέξγεηάο ζνπ, ραξακίδεηο ηηο ίδηεο ηηο 

επθαηξίεο ζνπ, ραξακίδεηο ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ δηαζέηεηο ζην ηαμίδη ηεο 

θαιιηέξγεηάο ζνπ, θαη απνηπγράλεηο λα δηαβείο ην κνλνπάηη θαιά. Πξέπεη νιφςπρα λα 

θάλεηο θαιή δνπιεηά ζε νηηδήπνηε ππνηίζεηαη φηη πξέπεη λα θάλεηο – θαη κφλν ηόηε απηφ 

είλαη αμηνζαχκαζην. Μπνξεί λα θάλεηο φ,ηη ζνπ ιέλε, αιιά αλ δελ δίλεηο πξαγκαηηθά 

πξνζνρή ζηε ζηάζε ζνπ απέλαληη ζηα πξάγκαηα ή ζην πψο λα ζψδεηο απνηειεζκαηηθά 

αλζξψπνπο, ηφηε απηφ είλαη έλα πξφβιεκα ζηελ θαιιηέξγεηά ζνπ. 

 

Πξνζπάζεζεο λα θάλεηο φ,ηη κπνξνχζεο θπζηθά. Αιιά ηα πξάγκαηα δελ είλαη πνηέ 

ηφζν απιά ζηα δεηήκαηα ηεο ζσηεξίαο δσψλ. Οη παιαηέο δπλάκεηο ζεσξνχλ φηη δελ ζα 

θεξδεζεί παλίζρπξε αξεηή αλ κπνξείο λα νινθιεξψζεηο θάηη εχθνια. Καη γη’ απηφ ην 

ιφγν δπζθνιεχνπλ ηα πξάγκαηα γηα ζέλα. Αλ θάηη κπνξεί λα γίλεη εχθνια, ηφηε ν 

θαζέλαο ζα κπνξνχζε λα ην θάλεη. Γηα πνην ιφγν λα έρνπκε ηνπο καζεηέο ηνπ Νηάθα 

λα ην θάλνπλ, θαη γηα πνην ιφγν λα έρνπκε εζέλα λα ην θάλεηο; Καη έηζη 

δηαδξακαηίδεηαη φηη ηα πξάγκαηα πνπ θάλεηε εκπεξηέρνπλ έλαλ νξηζκέλν βαζκφ 

δπζθνιίαο, θαη κφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξείηε λα επηδείμεηε φηη θαιιηεξγείζηε. 

λησο, κφλν φηαλ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα, κπνξνχλ νη καζεηέο ηνπ Νηάθα λα 

επηδείμνπλ πξαγκαηηθά ηελ παλίζρπξε αξεηή ηνπο. ηαλ κπνξείηε λα εθπιεξψλεηε φ,ηη 

νη άιινη δελ κπνξνχλ, λα θαηνξζψλεηε λα θαιιηεξγείζηε θαιά ελψ ππνβάιιεζηε ζε 

θαθνπρίεο θαη ζηηο πηέζεηο ηεο δίσμεο, θαη λα θαηαθέξλεηε επηπιένλ λα ζψδεηε 
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αηζζαλφκελα φληα, απηφ είλαη απιά εμαηξεηηθφ. κσο ηη εκπεξηέρεη πξαγκαηηθά ε 

«ζσηεξία αηζζαλφκελσλ φλησλ»; Εμεηάζηε ηα αθφινπζα. Πνιινί άλζξσπνη ζηελ 

ηζηνξία έρνπλ κηιήζεη γηα ηελ πξφζεζή ηνπο λα «ζψζνπλ αηζζαλφκελα φληα». Ελψ ήηαλ 

εχθνιν λα πνπλ απηέο ηηο ιέμεηο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνθαινχζαλ ην γέιην αλάκεζα 

ζηνπο ζενχο. Γηαηί πνηνο ζα ήηαλ ηφζν ηνικεξφο ψζηε λα ζψζεη αηζζαλφκελα φληα; 

Είλαη έλα πξάγκα ην λα εθθέξεη θάπνηνο απηέο ηηο κεγαιεηψδεηο ιέμεηο, αιιά πνηνο ζα 

είρε αιεζηλά ην θνπξάγην λα ηηο πξαγκαηνπνηήζεη; Αλ είλαη λα ζψζεηο θάπνηνλ, πψο ζα 

ηνλ βνεζήζεηο λα εμαιείςεη ηα ηξνκαθηηθά θαξκηθά ρξέε πνπ θνπβαιάεη ή ηηο πνιιψλ 

εηδψλ αληηιήςεηο πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ελψ βξίζθεηαη κέζα ζε απηφλ ηνλ θφζκν; Πψο ζα 

ηαθηνπνηήζεηο ηηο θαξκηθέο θαη πξνυπάξρνπζεο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θαξκηθψλ 

ρξεψλ ηνπ θαη φισλ απηψλ πνπ ζπλδένληαη καδί ηνπ ζε απηφλ ηνλ θφζκν; Καη πφζν πνιχ 

πην πεξίπινθν είλαη λα ζψζεηο έλα πιήζνο απφ αηζζαλφκελα φληα, αληί απιψο κηα δσή. 

Σφζν δχζθνιν είλαη ην λα ζψζεηο αλζξψπνπο. Αιιά, φζν πεξίπινθα θη αλ κπνξεί λα 

είλαη απηά ηα πξάγκαηα, ππάξρεη ν Δάζθαινο φπσο επίζεο θαη άιινη ζενί εθεί γηα λα 

βνεζήζνπλ κε ηα βαζχηεξα εκπιεθφκελα πξάγκαηα. Καη ηα επηθαλεηαθά πξάγκαηα 

πεξηιακβάλνπλ κεγάιεο πξνθιήζεηο επίζεο. Καη απηά είλαη πάλσ ζηα νπνία πξέπεη λα 

βάιεηε ηελ θαξδηά ζαο γηα λα εξγαζηείηε. 

 

Οη θαιιηεξγεηέο, εκθαληζηαθά, δελ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο. 

Δελ είλαη φηη, αθφηνπ μεθηλήζεηε ηελ θαιιηέξγεηα ζην Νηάθα, ζα κνηάδεηε κε ζετθά 

φληα κέζα ζε κηα λχρηα. Δελ ππάξρεη αιιαγή ζηελ εκθάληζε. Η κφλε αιιαγή θαζψο 

πξνρσξάηε πάλσ ζε απηφ ην κνλνπάηη πξνο ηε ζεηφηεηα είλαη φηη ν ηξφπνο πνπ 

ζθέθηεζηε γηα ηα πξάγκαηα ζα είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ην πψο ζθέθηνληαη νη θνηλνί 

άλζξσπνη. Μεξηθνί άλζξσπνη κνηάδνπλ λα είλαη πνιχ επηκειείο θαζψο θαιιηεξγνχληαη, 

δηαβάδνληαο ηνλ Φα θαη θάλνληαο ηηο αζθήζεηο, αιιά δελ θνηηνχλ πξνο ηα κέζα. Αιιά 

αλ δελ θνηηάο πξνο ηα κέζα, ζθέςνπ ην, δελ είζαη έλαο θνηλφο άλζξσπνο ηφηε; Κνηηάδεη 

έλαο θνηλφο άλζξσπνο πξνο ηα κέζα; Πνηνο θνηλφο άλζξσπνο κπνξεί λα θνηηάμεη πξνο 

ηα κέζα; Αο ππνζέζνπκε φηη θάπνηνο πξνζπαζεί λα ζπιινγηζηεί πνπ έθαλε ιάζνο ζε 

φπνηα παξεμήγεζε ζπλαληάεη, θαη δεηάεη ζπγλψκε απφ ηνλ αληίδηθν αθφηνπ 

μεθαζαξίζεη ηα πξάγκαηα, ινηπφλ, αλ απηφο είλαη ζηελ Κίλα, νη άλζξσπνη ζα λνκίδνπλ 

φηη είλαη ηξειφο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα ήζε νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο έρνπλ 

θαηαζηξαθεί απφ εθείλν ην θαθφ Κφκκα. Καλέλαο θνηλφο άλζξσπνο δελ ζα εμέηαδε ηα 

πξνβιήκαηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Αλη’ απηνχ, φηαλ εκπιέθεηαη ζε κηα δηακάρε ζπλήζσο 

ξίρλεη ηελ επζχλε ζην άιιν κέξνο, θαη νη εληάζεηο νμχλνληαη. Οη καζεηέο ηνπ Νηάθα 

δελ είλαη έηζη. 

 

Φπζηθά, ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ είλαη επηκειείο θαη θάπνηνη πνπ δελ είλαη, θαζψο θαη 

λεψηεξνη αζθνχκελνη. Καη έηζη φηαλ βηψλεηε ζπγθξνχζεηο ή εληάζεηο, ππάξρνπλ πνιινί 

αλάκεζά ζαο πνπ δελ κπνξνχλ λα ην μεπεξάζνπλ γηα ιίγν. Χζηφζν, κε ηε βνήζεηα ησλ 

βεηεξάλσλ αζθνπκέλσλ ή κε παξαηεηακέλε κειέηε ηνπ Φα, ζα μεθαζαξίζεηε ζηαδηαθά 

ηα δεηήκαηα. Καηά ηελ θαιιηέξγεηα, ζα αληηιεθζείηε ζηγά-ζηγά, «Χ, πξέπεη λα θνηηάδσ 

κέζα κνπ θαη λα αληηιακβάλνκαη πνηα είλαη ε αδπλακία κνπ, ηη είλαη ιάζνο απφ ηελ 

πιεπξά κνπ ή ηη δελ έθαλα θαιά, ην νπνίν πξνθάιεζε απηφ λα ζπκβεί.» Καη απηφ είλαη 

πνπ δηαρσξίδεη έλαλ θαιιηεξγεηή απφ έλα θνηλφ άηνκν. Απηφ δελ είλαη θάηη πνπ κπνξείο 

λα ζπιιέμεηο απφ ηελ επηθάλεηα ελφο αηφκνπ. Αιιά ην πσο αληηδξάεη ην κπαιφ ζνπ ζε 

κηα δηαθσλία ή ζχγθξνπζε ή πνηα ζηάζε έρεηο πξνο απηήλ, δελ είλαη θαζφινπ φπσο 
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ελφο θνηλνχ αλζξψπνπ. Έρσ ζπρλά κηιήζεη ζρεηηθά κε απηά ηα πξάγκαηα ζην Σδνχαλ 

Φάινπλ θαη ζε άιιεο δηαιέμεηο, γηα λα ζαο ηα ππελζπκίδσ θαηά δηαζηήκαηα. Μεξηθέο 

θνξέο φηαλ δελ είζαη πξνζεθηηθφο ζηελ θαιιηέξγεηα ην μερλάο απηφ, ή φηαλ κηα 

αλζξψπηλε πξνζθφιιεζε είλαη πνιχ δπλαηή δελ ην ζθέθηεζαη. Αιιά απηφ δελ αξκφδεη. 

Πξέπεη λα είζαη μεθάζαξνο φηη είζαη έλαο θαιιηεξγεηήο. 

 

Είλαη αλακελφκελν φηη, θαζψο πεγαίλεηο θαη θάλεηο ηα πξάγκαηα πνπ νη καζεηέο ηνπ 

Νηάθα θάλνπλ γηα λα ζψζνπλ αλζξψπνπο, πξφθεηηαη λα ζπλαληήζεηο αλζξψπνπο φισλ 

ησλ εηδψλ ζε απηφλ ην επίγεην θφζκν. Καη εθεί κέζα βξίζθνληαη νη πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδεηο. Μελ παξακέλεηο ζην πψο κπνξεί λα είλαη νη άλζξσπνη ζηελ επηθάλεηα. 

Μεξηθνί απφ απηνχο έρνπλ απνδερηεί ηα ςέκαηα πνπ ην ΚΚΚ ρξεζηκνπνηεί γηα λα καο 

θαηαδηψμεη, θαη έρνπλ κία θαθή ζηάζε πξνο ην Νηάθα θαη ηνπο καζεηέο ηνπ Νηάθα. 

Αιιά ζθέςνπ ην πξνζεθηηθά θαη ζα αληηιεθζείο φηη ηα ςέκαηα ηνπ ΚΚΚ έρνπλ 

δειεηεξηάζεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Αλ νη καζεηέο ηνπ Νηάθα είλαη πξαγκαηηθά νη 

ηεξαπφζηνινη ηεο ζσηεξίαο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ηειηθήο ππφζεζεο – νη καζεηέο 

ηνπ Νηάθα είλαη φινη μεθάζαξνη, θπζηθά, ζρεηηθά κε ην γηαηί θάλνπλ φ,ηη θάλνπλ – ηφηε 

ζθέςνπ ην: ηη είλαη πξαγκαηηθά ην ΚΚΚ; Θα ήηαλ θάηη άιιν εθηφο απφ ην Κηήλνο ζην 

Σέινο ησλ Ηκεξψλ, γηα ην νπνίν φιεο εθείλεο νη πξνθεηείεο θαη ζξεζθείεο έρνπλ 

κηιήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο; Καη δελ επηδηψθεη λα θαηαζηξέςεη ηελ 

αλζξσπφηεηα; Εκείο βιέπνπκε ην πψο είλαη, θπζηθά. Είλαη απιά φηη απηή ε ηειηθή 

ππφζεζε ρσξίδεηαη ζε δχν θάζεηο. ε απηή ηε θάζε ηα πξάγκαηα ιακβάλνπλ ρψξα 

κφλν ζηελ Κίλα, θαη φρη ζε φιν ηνλ θφζκν, παξ’ φηη ην δειεηήξηφ ηνπ έρεη εμαπισζεί ζε 

φιε ηελ πδξφγεην. Σα κνλνκεξή ςέκαηα πνπ ην Κφκκα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα 

θαηαδηψμεη ην Φάινπλ Γθνλγθ θάιπςαλ ηε γε, θαη φια ηα ΜΜΕ ηνπ θφζκνπ 

αλαηχπσλαλ εθείλα ηα ςέκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα εθείλνπ ηνπ κέξνπο ηεο δίσμεο ηνπ 

Φάινπλ Γθνλγθ, εθείλα ηα ΜΜΕ εμάπισλαλ ην θαθφ εθ κέξνπο ηνπ, ζηελ πξάμε. Καη 

κέρξη ζήκεξα, νη ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο πνιιψλ ρσξψλ έρνπλ αθφκα καχξεο ιίζηεο, 

πνπ εθδφζεθαλ απφ ην θαθφ ΚΚΚ. Φπζηθά, ζηνλ ειεχζεξν θφζκν απηά ηα πξάγκαηα δελ 

έγηλαλ εζθεκκέλα απφ ηα ΜΜΕ ή απφ εθείλεο ηηο νληφηεηεο. Σν μέξνπκε απηφ. 

Αληηζέησο, απηφ πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη ην δειεηήξην έρεη εμαπισζεί ζε φιν ηνλ 

θφζκν, κε θάπνηα ζεζκηθά φξγαλα ζε νξηζκέλα έζλε λα ζπλερίδνπλ αθφκα λα 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηθή 

ηνπο θξίζε γηα λα μερσξίζνπλ ην θαιφ απφ ην θαθφ. 

 

Έλα άιιν δήηεκα είλαη, φηη απηφ ην είδνο δίσμεο δελ είλαη απηφ πνπ νη άλζξσπνη 

λνκίδνπλ φηη είλαη. Η ζσηεξία ελφο αηφκνπ είλαη ε ζσηεξία απηνχ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

ππξήλα ελφο αηφκνπ. Καη απηφ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ελφο αηφκνπ, αληαλαθιάηαη 

ζηηο ζθέςεηο θαη ην πλεχκα ηνπ, ελψ ηα επηθαλεηαθά πξάγκαηα κπνξεί λα κελ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθά. Αλ ην κπαιφ θαη ην πλεχκα ελφο αηφκνπ έρνπλ δειεηεξηαζηεί θαη 

ζνβαξά κνιπλζεί, ηφηε απηή ε δσή είλαη πξαγκαηηθά δηεθζαξκέλε. Αλ έλα άηνκν έρεη 

δηαπξάμεη έλα ηξνκεξφ έγθιεκα, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί πιένλ λα ζσζεί. Δελ 

είλαη απηφ πνπ ιέσ. Εθείλεο είλαη απιά νη εμσηεξηθέο ηνπ πξάμεηο θαη είλαη δπλαηφλ γηα 

απηφλ λα κεηαζηξαθεί, θαζψο απηφ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ κπνξεί λα κελ 

είλαη ηφζν θαθφ. Αιιά φηαλ κία δσή έρεη πξαγκαηηθά δειεηεξηαζηεί θαη έρεη θάλεη 

αλήζηθα πξάγκαηα ελάληηα ζε ζετθά φληα ή ζε ηεξαπφζηνινπο ηνπ ζείνπ, ηφηε απηφ 

είλαη πνιχ ζνβαξφ. Φπζηθά, ελψ πξνζπαζνχκε λα ζψζνπκε αλζξψπνπο, ην θαθφ 
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πξνζπαζεί λα ηξαβήμεη ηνπο αλζξψπνπο θάησ ζηελ Κφιαζε. Άλζξσπνη ζαλ εθείλνπο 

πνπ βιέπνπκε κε θαθέο ζηάζεηο απέλαληη ζην Νηάθα ή πνπ είλαη κνρζεξνί απέλαληη 

ζηνπο καζεηέο ηνπ Νηάθα είλαη πξαγκαηηθά αμηνιχπεηνη. Έρνπλ δειεηεξηαζηεί απφ ηα 

ςέκαηα ηνπ ΚΚΚ, πξάγκαηη, θαη απηφ είλαη πνπ ηνπο πξνθαιεί λα πξάηηνπλ έηζη φπσο 

θάλνπλ. Φπζηθά, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη άλζξσπνη θαζνδεγνχληαη απφ ηα ρξήκαηα. 

Αιιά φπνηα θη αλ είλαη ε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα πξνζπαζνχκε λα ζψζνπκε φπνηνλ 

κπνξνχκε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Ίζσο λα κελ ην 

αληηιακβάλεζηε, αιιά ην άηνκν πνπ βιέπεηε ηψξα λα ελεξγεί ηφζν δηαβνιηθά, κπνξεί 

λα ήηαλ θάπνηε κηα ηεξή ζετθή κνξθή ζηνπο νπξαλνχο, θαη είλαη ηψξα εδψ ζαλ 

άλζξσπνο, έρνληαο έξζεη ζε απηή ηε γε γηα λα απνθηήζεη απηφλ ηνλ Φα. 

 

Σα επηθαλεηαθά ζψκαηα ησλ αλζξψπσλ ζε απηφλ ηνλ θφζκν δεκηνπξγήζεθαλ απφ 

ηνπο ζενχο, θαη, ζαλ λα ήηαλ έλα είδνο ξνχρνπ, θνξηνχληαη ηψξα απφ ζετθά φληα πνπ 

θαηήιζαλ εδψ. Η πιεηνςεθία απηψλ ησλ φλησλ είλαη ζετθέο κνξθέο απφ ηνπο 

νπξαλνχο. Καηά ζπλέπεηα, ηφηε, νη άλζξσπνη εδψ ζε απηφλ ηνλ θφζκν δελ είλαη ηφζν 

απινί. Έηζη παξά ηηο δηάθνξεο εκθαλίζεηο πνπ παίξλνπλ ηα πξάγκαηα ηεο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίαο, ηα πνιιά επαγγέικαηα ή νη ελαζρνιήζεηο ησλ αλζξψπσλ, θαη ηα δηάθνξα 

είδε ησλ αλζξψπσλ πνπ ππάξρνπλ, φπσο θη αλ κπνξεί έλα άηνκν λα εκθαλίδεηαη, απηφ 

δελ κνηάδεη πξαγκαηηθά ζε ηίπνηα ζε ζρέζε κε ην πψο είλαη ζηνλ ππξήλα ηνπ. Απιά 

ζθεθηείηε γηα κηα ζηηγκή ζρεηηθά κε ην πψο ήηαλ γηα έλα ζετθφ φλ ην λα έξζεη ζε απηφλ 

ηνλ θφζκν θαη λα γίλεη άλζξσπνο. Δελ ζα γλψξηδε κε ηη έκνηαδε ν αλζξψπηλνο θφζκνο; 

Είλαη επηθίλδπλνο θαη ηξνκεξφο. Καη ελ ηνχηνηο είρε ην θνπξάγην λα παξαηηεζεί απφ ηε 

ζετθή ηδηφηεηά ηνπ θαη λα θάλεη ην άικα, εξρφκελνο εδψ θαη γηλφκελνο άλζξσπνο. Έηζη, 

απιά θαη κφλν γηα απηφ, νη καζεηέο ηνπ Νηάθα ζα πξέπεη λα ηνλ ζψζνπλ. Απηά ηα φληα 

είλαη αθξηβψο ζαλ εζάο ηνπο καζεηέο ηνπ Νηάθα, πνπ θαηαθέξαηε λα έξζεηε εδψ θαη 

λα αλαιάβεηε ηέηνηεο ηεξάζηηεο απνζηνιέο θαη επζχλεο. Θα κπνξνχζαηε λα κελ 

γλσξίδεηε ηη ζα γηλφηαλ κε απηφ ην πεξηβάιινλ; Θα ήηαλ δχζθνιν λα θαληαζηείο λα 

ζψδεηο αλζξψπνπο φηαλ θη εζχ ν ίδηνο ζα κπνξνχζεο λα είρεο θαηαζηξαθεί εδψ. Καη 

φκσο ήξζεο. Καη απηνί έθαλαλ ην ίδην. Ήξζαλ, κε ηε ζθέςε φηη απηφο ν Φα ζίγνπξα ζα 

ηνπο έζσδε θαη κε πιήξε εκπηζηνζχλε ζηνλ Νηάθα. Σφηε, θαη κφλν απηφ ζα έπξεπε λα 

είλαη ιφγνο αξθεηφο γηα εκάο γηα λα ηνπο ζψζνπκε, δελ ζα έπξεπε; Θα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα ηνπο ζψζεηε. Κάπνηε ήηαλ αζχγθξηηα ηεξνί ζενί. Αλ είλαη λα ην θάλεηε 

απηφ θαιά, πξέπεη λα είζηε κε ζπλέπεηα επηκειείο ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ζπλερψο λα 

δπλακψλεηε ηνλ εαπηφ ζαο. 

 

Έρσ παξαηεξήζεη φηη ζε νξηζκέλα πξφηδεθη πνιινί απφ εζάο ελεξγνχλ απιά πνιχ 

ζπλεζηζκέλα. Μία εηαηξεία κέζσλ ελεκέξσζεο... Αο κηιήζνπκε ζρεηηθά κε ην πξφηδεθη 

ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, γηα παξάδεηγκα. Μία εηαηξεία κέζσλ ελεκέξσζεο ζα πξέπεη 

λα ιεηηνπξγεί θαιά. Χζηφζν απηφ πνπ έρνπκε είλαη ε ζθέςε ησλ αλζξψπσλ λα γίλεηαη 

φιν θαη πην ζπλεζηζκέλε κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, κε αλζξψπνπο λα κελ θνηηάδνπλ 

πιένλ ηα πξάγκαηα φπσο έλαο θαιιηεξγεηήο ζα ηα θνίηαδε, αιιά αλη’ απηνχ κε 

ζπλεζηζκέλνπο ηξφπνπο. ε θακία πεξίπησζε δελ ηαηξηάδεη απηφ ζε έλαλ καζεηή ηνπ 

Νηάθα. Γηαηί ιεηηνπξγνχλ νη καζεηέο ηνπ Νηάθα κία εηαηξεία κέζσλ ελεκέξσζεο, 

ηειηθά; Γηα λα ζψζνπλ αλζξψπνπο. Μελ μερλάηε φηη ν ζθνπφο ζαο είλαη λα ζψζεηε 

αλζξψπνπο, θαη ν ιφγνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία κίαο εηαηξείαο κέζσλ ελεκέξσζεο 

είλαη γηα ηε ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ. Η δηεπθξίληζε ησλ γεγνλφησλ θαη ε ζσηεξία ησλ 
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αηζζαλφκελσλ φλησλ είλαη απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα εθπιεξψζεηε. Δελ ππάξρεη ηίπνηα 

άιιν γηα εζάο λα εθπιεξψζεηε. Δελ ππάξρεη ηίπνηα άιιν ζε απηφλ ηνλ θφζκν πνπ λα 

ρξεηάδεηαη λα εθπιεξψζεηε. Απηά είλαη ηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα 

εξγαζηείηε, θαη φκσο κεξηθνί άλζξσπνη δελ δίλνπλ πιένλ αξθεηή πξνζνρή αθφκα θαη 

ζηελ ίδηα ηνπο ηελ θαιιηέξγεηα, θαη έρνπλ αλη’ απηνχ δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζε 

θαζεκεξηλά πξάγκαηα. Δελ έρεηε απνκαθξπλζεί απφ ην κνλνπάηη ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ 

καζεηψλ ηνπ Νηάθα, ηφηε; 

 

Έρνπλ ππάξμεη πνιινί καζεηέο ηνπ Νηάθα πνπ είραλ πάληα πξνβιήκαηα ζηελ 

θαιιηέξγεηά ηνπο ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Οη ζπγθξνχζεηο δελ ήηαλ ηα πην ζνβαξά 

δεηήκαηα. Έρνπλ ππάξμεη θάκπνζεο πεξηπηψζεηο δνθηκψλ θαξκηθήο αζζέλεηαο, κε 

πνιινχο αλζξψπνπο αθφκα θαη λα πεζαίλνπλ. Αιιά γηα λα πνχκε ηε αιήζεηα, αλ είλαη 

λα ην ζέζσ ζνβαξά, δελ κπνξείο λα πεηο απφ ηελ επηθάλεηα πψο έλαο θαιιηεξγεηήο ηα 

πάεη πξαγκαηηθά. Φπζηθά, έλα ηέηνην άηνκν ζα θάλεη ηα πξάγκαηα ηνπ Νηάθα φπσο νη 

άιινη, αιιά απηφ πνπ βιέπνπλ νη άλζξσπνη είλαη ηα εμσηεξηθά πξάγκαηα, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ πνιιέο πξνζθνιιήζεηο κέζα βαζεηά, ηηο νπνίεο νη άιινη δελ 

κπνξνχλ λα δνπλ. Πνιιά πξάγκαηα, πνπ δελ κπνξεί λα αθήζεη, είλαη βαζεηά θξπκκέλα. 

Σν ίδην ην άηνκν μέξεη φηη απηά ηα πξάγκαηα δελ είλαη θαιά, θαη έηζη θνβάηαη κελ ηα 

αλαθαιχςνπλ νη άιινη, ιφγσ ληξνπήο. Ελ ηνχηνηο δελ παίξλεη απηά ηα πξάγκαηα ζηα 

ζνβαξά ζαλ θαιιηεξγεηήο, θαη δελ έρεη θαηαθέξεη λα εξγαζηεί νιφςπρα γηα ηελ 

εμάιεηςή ηνπο θαη νχηε έρεη θαηαθέξεη λα ηα ρεηξηζηεί θαιά αθφηνπ ηα αλαγλψξηζε. 

Έρνπλ ππάξμεη επίζεο πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνηνο δελ πήξε ζηα ζνβαξά θάπνηα 

κηθξφηεξα πξάγκαηα ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπ, θαη θαηέιεμαλ ζε κεγάια πξνβιήκαηα. 

 

Αο ην ζέζσ κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Οη απαηηήζεηο γηα έλαλ καζεηή ηνπ Νηάθα είλαη 

πςειέο – πςειφηεξεο απφ εθείλεο νπνηνπδήπνηε άιινπ πεξηβάιινληνο θαιιηέξγεηαο. 

ηε κνξθή δελ είλαη ηφζν απζηεξέο, αιιά ηα πξφηππα θαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηά ζαο είλαη πςειά. Είλαη πξφβιεκα αλ απνηπγράλεηε λα αλαγλσξίζεηε ηα 

ίδηα ζαο ηα ιάζε, φπσο είλαη πξφβιεκα αλ απνηπγράλεηε λα δείηε ηηο ηζρπξέο 

πξνζθνιιήζεηο πνπ κπνξεί λα έρεηε. Καη φηαλ ηηο αληηιακβάλεζηε, πξέπεη νπσζδήπνηε, 

σο καζεηήο ηνπ Νηάθα, λα ηηο αληηκεησπίζεηε, αζθαιψο. Καη απηό είλαη θαιιηέξγεηα. 

 

Χζηφζν κε κεξηθνχο αλζξψπνπο... εηδηθά ζηελ επεηξσηηθή Κίλα, φπνπ ε θαθή 

θνπιηνχξα εθείλνπ ηνπ κέξνπο μερεηιίδεη παληνχ, ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία νη ζρέζεηο 

πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη δελ είλαη πιένλ φπσο ζα έπξεπε θαλνληθά λα είλαη γηα ηα 

αλζξψπηλα φληα. Είλαη ηεηξηκκέλν εθεί γηα ηνπο αλζξψπνπο ην λα ιέλε ςέκαηα ν έλαο 

ζηνλ άιιν, θαη ηα ςέκαηα βγαίλνπλ απφ ην ζηφκα απιψο θαη’ επζείαλ, αληί γηα ιέμεηο 

αιεζείο. Καη νη ηξφπνη ζθέςεο ησλ αλζξψπσλ έρνπλ παξεθθιίλεη απφ ηνπο θαλνληθνχο, 

αλζξψπηλνπο ηξφπνπο. Έηζη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ην πεξηβάιινλ είλαη πξάγκαηη πνιχ 

δχζθνιν γηα έλα άηνκν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Σφηε είλαη απηφ 

δίθαην; Οη παιαηέο δπλάκεηο πηζηεχνπλ φηη είλαη, θαζψο απηφ γηα ην νπνίν ειπίδεηε είλαη 

λα πεξάζεηε ζην κέιινλ. ,ηη είλαη εδψ ζα πάςεη λα ππάξρεη, θαη εζείο πξνζπαζείηε λα 

πάηε ζην κέιινλ. Καη δελ αθνξά απιψο ηε κεηάβαζή ζαο ζην κέιινλ. Πνιινί άλζξσπνη 

πνπ ήξζαλ απφ πςειά επίπεδα είλαη εθπξφζσπνη αηζζαλφκελσλ φλησλ ζηα πνιχ 

πςειψλ επηπέδσλ Κνζκηθά ηνπο ψκαηα, θαη εθπξνζσπνχλ ηηο επθαηξίεο γηα ζσηεξία 

ηφζν πνιιψλ δσψλ. Έηζη πψο ζα κπνξνχζαλ λα κελ ππάξρνπλ απζηεξά πξφηππα 
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θαζνξηζκέλα γηα εζάο; Έηζη ην βιέπνπλ νη παιαηέο δπλάκεηο. Καη ήηαλ γηα απηφ ην ιφγν 

πνπ έθεξαλ απηφ ην πεξηβάιινλ [ηεο Κίλαο] ζε ηέηνην ράιη, κε ηα πξάγκαηα εθεί λα κελ 

είλαη φπσο ζα έπξεπε λα είλαη γηα ηα αλζξψπηλα φληα. Οη παιαηέο δπλάκεηο ηνπ 

παιαηνχ ζχκπαληνο αηζζάλνληαη φηη, θάλνληάο ζαο λα θαιιηεξγεζείηε κέζα ζε απηφ ην 

είδνο πεξηβάιινληνο, ηα πξάγκαηα είλαη δίθαηα. Σν ζθεπηηθφ ηνπο είλαη, «Θα 

αλαγλσξίζσ ηελ Οινθιήξσζε ζνπ κφλν αλ ηα έρεηο θαηαθέξεη ζε έλα πεξηβάιινλ ζαλ 

απηφ. Πνηνο δελ ζα κπνξνχζε λα θαιιηεξγεζεί ζε έλα σξαίν πεξηβάιινλ;» Αιιά, ζε έλα 

πεξηβάιινλ ζαλ απηφ, είλαη πξαγκαηηθά ηξνκεξά δχζθνιν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη 

θάπνηνο ηηο ειιείςεηο ηνπ, δελ είλαη; Αιεζηλά έηζη είλαη, πξάγκαηη. ηαλ, φπνηνλ 

ζπλαληάηε εθεί, απηφο ζθέθηεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη, θαη ν ηξφπνο πνπ νη 

άλζξσπνη ελεξγνχλ ν έλαο απέλαληη ζηνλ άιινλ είλαη απηφο πνπ είλαη, ηη πξφθεηηαη λα 

θάλεηε; 

 

Λνηπφλ, έρεηε ηνλ Νηάθα. Καη νη παιαηέο δπλάκεηο ην βιέπνπλ επίζεο έηζη, θαη 

ζθέθηνληαη, «Είζαη έλαο καζεηήο ηνπ Νηάθα, δελ είζαη; Επνκέλσο ζα πξέπεη λα 

θαιιηεξγείζαη ζχκθσλα κε ην Νηάθα θαη λα θάλεηο ηα πξάγκαηα βαζηζκέλα ζε απηφ 

πνπ απαηηεί ν Νηάθα.» Καη πξάγκαηη έηζη είλαη ηα πξάγκαηα. Χζηφζν κεξηθνί καζεηέο 

δελ ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηνλ Νηάθα αιιά αληίζεηα θάλνπλ πξάγκαηα κε 

ζπλεζηζκέλνπο ηξφπνπο. Καη αθφκα ρεηξφηεξα, φηαλ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα ίδηα ηνπο ηα 

ιάζε, λνκίδνπλ φηη δελ είλαη ηίπνηα ζεκαληηθφ θαη απιά ηα αληηπαξέξρνληαη. Αιιά νη 

παιαηέο δπλάκεηο δελ ζα θάλνπλ ηα ζηξαβά κάηηα ζε απηά ηα πξάγκαηα. Θα ζαο 

θαηαζηήζνπλ ζηα πξφηππα ελφο θαιιηεξγεηή: ζα ζαο θαηαζηήζνπλ ζηα πξφηππα ησλ 

δσψλ ηνπ κέιινληνο. Έηζη λνκίδεηε φηη ζα είλαη ζχκθσλεο κε απηφ, αλ ρξεζηκνπνηείηε 

ηα πξφηππα ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ γηα λα αμηνινγήζεηε θαη λα ξπζκίδεηε ηνλ εαπηφ 

ζαο; Δελ ζα είλαη. Καη απηφο είλαη ν ιφγνο γηαηί κεξηθνί άλζξσπνη έρνπλ ζπλαληήζεη 

ηφζεο πνιιέο δνθηκαζίεο θαη πξνβιήκαηα, θαη κεξηθνί έρνπλ αθφκε θαη απνβηψζεη, 

ρσξίο λα γλσξίδνπλ ην γηαηί. Φπζηθά, σο καζεηέο ηνπ Νηάθα είζηε ηθαλνί λα ζψδεηε 

αλζξψπνπο κέζσ ηεο δηεπθξίληζεο ησλ γεγνλφησλ. Σφηε, αθνχ νη θνηλνί άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα ζσζνχλ, κήπσο φιε ε δνπιεηά, πνπ έλαο ηέηνηνο καζεηήο ηνπ Νηάθα έθαλε, 

ήηαλ κάηαηε; ρη, δελ είλαη έηζη. Είλαη έλα δήηεκα επηπέδσλ. Με άιια ιφγηα, αλ 

θάπνηνο έθαλε πνιιά πξάγκαηα σο καζεηήο ηνπ Νηάθα αιιά δελ θαιιηεξγήζεθε θαιά 

απφ νξηζκέλεο απφςεηο, θαη απεβίσζε, ηφηε ηη ζπκβαίλεη; Σν φηη ήηαλ καζεηήο ηνπ 

Νηάθα δελ είλαη φηη δελ ζα κεηξήζεη γηα ηίπνηα, θπζηθά, νχηε θαη ηα πξάγκαηα πνπ 

έθαλε. Είλαη απιά έλα δήηεκα ηνπ επίπεδνπ [πνπ απηφο ζα επηηχρεη]. 

 

Δελ κπνξψ παξά λα ζθέθηνκαη ζρεηηθά κε ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο καο ηνπ Νηάθα 

είλαη αληηκέησπνη κε έλα θφζκν 7 δηζεθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ. Καη αθφκα θη αλ έρνπκε 

πνιινχο καζεηέο ηνπ Νηάθα ζηελ Κίλα, είλαη αληηκέησπνη εθεί κε έλα πιεζπζκφ 1,5 

δηζεθαηνκκπξίνπ. Είλαη πξαγκαηηθά αθξηβψο ηφζν δχζθνιν λα ζψδεηο αλζξψπνπο εθεί, 

δεδνκέλεο φιεο απηήο ηεο πίεζεο απφ απηφ ην θαχιν αγχξηηθν θαζεζηψο. Καη πξέπεη 

λα ην θάλεηε θαιά. Λνηπφλ πψο πξφθεηηαη λα ην θάλεηε, ηφηε; Αθνχ είζηε καζεηέο ηνπ 

Νηάθα, έρεηε ηελ ηθαλφηεηα λα θάλεηε πξάγκαηα πνπ νη θαιιηεξγεηέο ηνπ 

παξειζφληνο δελ κπνξνχζαλ, θαη έρεηε ηελ ηθαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε πξάγκαηα 

πνπ νη θνηλνί άλζξσπνη δελ κπνξνχλ. Είζηε καζεηέο ηνπ Νηάθα θαη έρεηε ηνλ Νηάθα – 

ηνλ Νηάθα ηνπ κέιινληνο. Χζηφζν κεξηθνί άλζξσπνη δελ ζθέθηνληαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν. Δελ εθηηκνχλ ην Φα ηφζν πνιχ θαη δελ έρνπλ πνιχ ηζρπξέο νξζέο ζθέςεηο. Έηζη 
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δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ απηφ πνπ πεξηέγξαςα ή λα θάλνπλ απηά ηα πξάγκαηα θαιά, 

θαη θάπνηεο θνξέο έρνπλ παξεθθιίλεη απφ ηελ πνξεία. 

 

Φπζηθά, κεξηθνί καζεηέο ηνπ Νηάθα έρνπλ θάλεη πνιχ θαιά. πσο είπα, νη καζεηέο 

ηνπ Νηάθα έρνπλ δηαθνξεηηθέο βάζεηο (γθεληδί). Μεξηθνί έρνπλ θάλεη εμαηξεηηθά θαιά, 

θαη κεξηθνί έρνπλ ιίγν θάξκα έηζη ψζηε [ηα θαθά φληα] δελ είλαη αξθεηά ηνικεξά γηα 

λα ηνπο δηψμνπλ ηφζν έληνλα: κεξηθνί έρνπλ κηα κεγαιχηεξε πνζφηεηα θάξκα, σζηφζν, 

θαη έηζη [ηα θαθά φληα] δξάηηνπλ ζε απηφ σο ιφγν δίσμεο. 

 

Καζψο απηφ είλαη έλα ζπλέδξην ηνπ Φα, ζα πξνηηκνχζα λα κελ θαηαιακβάλσ πάξα 

πνιχ απφ ην ρξφλν ζαο. Έηζη πήγα θαη' επζείαλ ζην ζέκα, κίιεζα άκεζα γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα, θαη παξέιεηςα φιεο ηηο πεξηηηέο ιεπηνκέξεηεο. Ο ζθνπφο ηεο 

ζπγθέληξσζήο ζαο εδψ, εξρφκελνη απφ πνιχ καθξηά, εμάιινπ, είλαη γηα λα βειηηψζεηε 

ηνλ εαπηφ ζαο ζε απηφ ην πεξηβάιινλ θαιιηέξγεηαο θαη λα αθνχζεηε ην Δάζθαιν λα 

κηιάεη. κσο πξάγκαηη, ηα πάληα πεξηιακβάλνληαη ζην Σδνύαλ Φάινπλ. ια γηα φζα 

κίιεζα είλαη απιά κία εμήγεζε ηνπ Σδνύαλ Φάινπλ. Καη είζηε ηθαλνί λα ην δείηε φιν 

απηφ ζην βηβιίν κφλνη ζαο. Είλαη κφλν πνπ κεξηθέο θνξέο δελ είζηε απιά ηφζν 

ελεξγεηηθνί ή πξνζεθηηθνί φηαλ παίξλεηε ην βηβιίν ζηα ρέξηα ζαο. Καη κεξηθέο θνξέο 

φηαλ είζηε απαζρνιεκέλνη, ή ππνθείκελνη ζε παξεκβάζεηο κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, 

ε ζέιεζή ζαο γηα κειέηε ηνπ βηβιίνπ δελ είλαη ηφζν δπλαηή ή ην κπαιφ ζαο δελ είλαη 

ζπγθεληξσκέλν. Καη ζε απηή ηε πεξίπησζε δελ ζα απνθνκίζεηε ην Φα απφ απηφ θαη δελ 

ζα θαηαιάβεηε ζρεδφλ ηίπνηα. Η θαιιηέξγεηα είλαη έλα ζνβαξφ δήηεκα. 

 

Θα ήζεια λα αλαθέξσ θάηη. πσο γλσξίδεηε, ην πξψην πξάγκα πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ 

αλνίμεηο ην Σδνύαλ Φάινπλ είλαη ην Λνπλ γηνύ. Λνηπφλ, δελ ήκνπλ επραξηζηεκέλνο κε ην 

ηξέρνλ Λνπλ γηνύ ζαλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ (ν Γάζθαινο γειάεη). Γλσξίδσ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ ηνπ Νηάθα πξνο ηνλ Φα – ζαο είλαη ηφζν πνιχηηκνο φζν θη 

ε ίδηα ζαο ε δσή. Ο θαζέλαο κπνξεί λα απαγγείιεη ην Λνπλ γηνύ απφ κλήκεο. Καη ην 

Λνπλ γηνύ είρε πξάγκαηη έλα κεγάιν αληίθηππν ζηελ θαιιηέξγεηά ζαο θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο επαλφξζσζεο ηνπ Φα: έρεη βνεζήζεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ νξζψλ ζθέςεψλ ζαο 

θαη έρεη παίμεη έλα ζεηηθφ ξφιν. Αιιά, αθνχ ην Λνπλ γηνύ γξάθηεθε γηα λα βνεζήζεη 

ηνπο αλζξψπνπο, πνπ δελ είραλ ηδέα ηη ήηαλ ν Φα, λα ηνλ θαηαλνήζνπλ εθείλε ηελ 

επνρή, ην ζεκείν εθθίλεζήο ηνπ δελ ήηαλ πνιχ πςειφ, θαη ε ζθέςε ηεο επηθχξσζεο ηνπ 

Φα κε ηελ επηζηήκε ήηαλ θάπσο έληνλε. Χζηφζν απηφο ν Φα είλαη ηεξάζηηνο. Σν κέιινλ 

βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ. Αιιά ην Λνπλ γηνύ έδηλε ζηελ επηζηήκε πάξα πνιιή ππφιεςε 

θαη ηελ ππεξεθηηκνχζε. Έηζη ήζεια λα ην αλαζεσξήζσ εδψ θαη θάκπνζν θαηξφ. Αιιά 

επεηδή ε θαηάζηαζε ήηαλ ηξνκεξή απηά ηα ρξφληα, θαη ε πιεξνθφξεζε πεξηνξηζκέλε, 

κε αιεζηλά θαη ςεχηηθα πξάγκαηα ακθφηεξα εθεί έμσ θαη αθφκα κε αλζξψπνπο 

ζθφπηκα λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα, δελ εξγάζηεθα πάλσ ζε απηφ γηα θάκπνζν 

θαηξφ. Πξφζθαηα αλαζεψξεζα ην Λνπλ γηνύ θαη ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ. Μπνξεί λα 

ην δεκνζηεχζσ ζχληνκα ζηνλ ηζηφηνπν Minghui. 

 

Λνηπφλ, ηη πξέπεη λα θάλεηε κε ην αξρηθφ Λνπλ γηνύ; Μπνξείηε λα θσηνηππήζεηε ή λα 

εθηππψζεηε ην θαηλνχξγην αθφηνπ δηακνξθψζεηε ηε ζειίδα λα είλαη ην ίδην κέγεζνο 

φπσο ην βηβιίν ζαο θαη λα ηαηξηάδεη κε ηνλ αξρηθφ ηχπν θαη κέγεζνο ηεο 

γξακκαηνζεηξάο. Μπνξείηε λα θφςεηε ηε ζειίδα πνπ πεξηέρεη ην αξρηθφ Λνπλ γηνύ, θαη 



9 

 

κεηά λα επηθνιιήζεηε ή λα επηζπλάςεηε ηε λέα ζειίδα. Ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ 

φινπο γηα απηφ εδψ ζην ζπλέδξην ηνπ Φα. Με ην λα ην αλαθέξσ εδψ ζήκεξα ζα 

πηζηέςεηε φηη ηα λέα είλαη έγθπξα (νη καζεηέο γεινύλ θαη ρεηξνθξνηνύλ). Αιιηψο (ν 

Γάζθαινο γειάεη), είκαη ζίγνπξνο φηη, γηα ζπλαηζζεκαηηθνχο ιφγνπο, κεξηθνί καζεηέο 

ηνπ Νηάθα κπνξεί λα είραλ δπζθνιίεο λα ην απνδερηνχλ. Ξέξσ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, σο Δάζθαιφο ζαο, αλαινγίδνκαη γηα ην ηη είλαη θαιφ γηα εζάο, γηα 

ηελ θαιιηέξγεηά ζαο, θαη γηα ην κέιινλ. Απηφο ν Φα είλαη ηεξάζηηνο. 

 

αο έρσ κηιήζεη γηα ηε δνκή ηνπ ζχκπαληνο, κέρξη ηνπ ζεκείνπ φπνπ ε δνκή δελ 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί πιένλ κε ηε γιψζζα. Γηα λα δνζεί κία αίζζεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

πεξηπινθφηεηάο ηεο, απιά ζεσξήζηε πφζα θιαδηά έρεη έλα δέληξν. Καη κηιάκε απιψο 

γηα ηα θιαδηά ελόο δέληξνπ. Σφηε ζε έλα δάζνο, πφζα δέληξα, πφζα θιαδηά, θαη πφζα 

θχιια ππάξρνπλ; Καη αθφκα θη αλ πάξεηε φια ηα δέληξα, θιαδηά, θαη θχιια ζε απηή ηε 

γε ζπλνιηθά, δελ κπνξνχλ λα αξρίζνπλ λα αληηπξνζσπεχνπλ αθφκα θαη κηα κηθξή 

έθηαζε ηνπ ζχκπαληνο. Δελ ππάξρεη ηξφπνο λα ην εθθξάζεη. Είλαη απιψο ππεξβνιηθά 

κεγάιν θαη πεξίπινθν. Ο αξηζκφο ησλ δσψλ είλαη απιά ακέηξεηνο, απεξηφξηζηνο, ηφζεο 

πνιιέο ψζηε είλαη αλαξίζκεηεο, κε νξηζκέλνπο ζενχο λα είλαη ηφζν γηγάληηνη, ψζηε λα 

είλαη αθάληαζην. Καη ηα πάληα είλαη δσληαλά. ηαλ νη άλζξσπνη ζεσξνχλ ηα 

πξάγκαηα σο “νξγαληθά” ε “αλφξγαλα”, απηφ βαζίδεηαη κφλν ζηα θαηλφκελα πνπ νη 

άλζξσπνη θαηαιαβαίλνπλ, νπηηθά, ζηελ επηθάλεηα. ια ηα πξάγκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ ζε εξγνζηάζηα πξαγκάησλ, είλαη 

δσληαλά. Αλ θάηη δελ ήηαλ δσληαλφ, ζα δηαιπφηαλ γξήγνξα θαη ζα έπαπε λα πθίζηαηαη. 

Οη άλζξσπνη έρνπλ ηζρπξηζηεί φηη κε ππεξθπζηθέο δπλάκεηο έλα άηνκν κπνξεί λα δεη φηη 

ηα πάληα ζην δσκάηην θάπνηνπ – αο είλαη ηξαπέδηα, θαξέθιεο, ζθακληά, ηνίρνη – κπνξεί 

λα ηνπο κηιήζεη θαη λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο. Καη απηή είλαη πξάγκαηη ε θαηάζηαζε. 

ια ηα πξάγκαηα είλαη δσληαλά. Καη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ νη κνλαρνί θαη νη 

θαιιηεξγεηέο ηνπ παξειζφληνο δελ ζα ζπαηαινχζαλ ή θαηέζηξεθαλ απξφζεθηα 

πξάγκαηα θαη ζα πξνζπαζνχζαλ λα απνθχγνπλ ηηο δεκηέο ζε νηηδήπνηε. ρεηηδφηαλ κε 

απηφ. Πεξηνξίδσ ηα ζρφιηά κνπ γηα ηε δνκή ηεο κεγαιχηεξεο δηάζηαζεο, θαζψο ηα 

πξάγκαηα είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθα. 

 

Απέθπγα παιαηφηεξα λα ζπδεηήζσ απηή ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε. Αθνχ νη καζεηέο 

ηνπ Νηάθα θαιιηεξγνχληαη ζε έλα αλψηεξν επίπεδν, δηδάζθσ κφλν ην Μεγάιν Δξφκν. 

Αιιά αθφκα θαη κέζα ζε απηφ ην αλζξψπηλν πεξηβάιινλ εδψ, δειαδή, απηήλ ηελ 

αλζξψπηλε δηάζηαζε πνπ απνηειείηαη απφ κφξηα, ππάξρνπλ πνιιέο, πνιιέο απφ απηέο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθαιεζηνχλ δηαζηάζεηο ή ρσξνρξφλνη, νη νπνίνη είλαη αφξαηνη 

ζηνπο αλζξψπνπο. Καη γηα πνην πξάγκα κηιάσ; πσο γλσξίδεηε, ην αλζξψπηλν κάηη 

κπνξεί λα δεη ηα ρξψκαηα θφθθηλν, πνξηνθαιί, θίηξηλν, πξάζηλν, κπιε, ινπιαθί, θαη 

βηνιεηί ζε απηφλ ηνλ θφζκν (ν Γάζθαινο ππνδεηθλύεη έλα νξηζκέλν εύξνο κε ηα ρέξηα 

ηνπ). Μπνξείηε λα δείηε φ,ηη είλαη κέζα ζην εχξνο απηψλ ησλ ρξσκάησλ. Αιιά νη 

επηζηήκνλεο ηψξα γλσξίδνπλ φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ απηά, ζσζηά; Τπάξρνπλ 

πνιιά άιια ρξψκαηα. Δελ ππάξρνπλ πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο, θαη επξχηεξα κήθε 

θχκαηνο, κέζα ζην θάζκα ηνπ θσηφο (εθηείλνληαο ην ρέξη δύν θνξέο πξνο ηα πάλσ 

δεμηά); Καη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππάξρνπλ επίζεο ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο κέζα ζην 

θάζκα ηνπ θσηφο (εθηείλνληαο ην ρέξη δύν θνξέο πξνο ηα θάησ αξηζηεξά). Δελ 
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ππάξρνπλ πξάγκαηα φπσο ππέξπζξεο, ππεξηψδεηο θαη αθηίλεο-Υ; Είλαη απηέο ζηηο 

νπνίεο αλαθέξνκαη. Είλαη θη απηέο θνκκάηη απηήο ηεο δηάζηαζεο θαη απνηεινχληαη 

παξνκνίσο απφ κφξηα, θαη σζηφζν είλαη αφξαηεο ζην αλζξψπηλν κάηη. Είλαη αθξηβψο 

ζαλ ην πηάλν, γηα παξάδεηγκα. Αο πνχκε φηη αλζξψπηλν κάηη κπνξεί λα δεη κφλν ηα 

πιήθηξα ηεο κηαο νθηάβαο, παξ' φιν πνπ ην εχξνο ηνπ πηάλνπ είλαη θάκπνζεο νθηάβεο 

(εθηείλνληαο ην ρέξη πξνο ηα δεμηά γηα λα ππνδειώζεη πνιιαπιέο νθηάβεο)... εθηά απφ 

απηέο. Καη ην θνληξακπάζν έρεη θάκπνζεο ρακειέο νθηάβεο επίζεο (εθηείλνληαο ην 

ρέξη πξνο ηα αξηζηεξά). Υξεζηκνπνηψ απιψο ην πηάλν κεηαθνξηθά: ην θάζκα ηνπ 

θσηφο είλαη πνιχ πην εθηεηακέλν απφ ην εχξνο ελφο πηάλνπ (εθηείλνληαο ηα ρέξηα 

νξηδόληηα, ππνδεηθλύνληαο κηα καθξηλή απόζηαζε). Σα πάληα είλαη πιηθά. 

Υξεζηκνπνηψ απιά ην θάζκα ηνπ θσηφο γηα λα κεηαθέξσ ηελ ηδέα. Απηά ηα πξάγκαηα 

ππάξρνπλ πξαγκαηηθά. Καη ηα κφξηα πνπ πξαγκαηηθά ππάξρνπλ, απνηεινχλ ηα 

πξάγκαηα ηεο πιηθήο ππφζηαζεο, θφζκνπο, ρσξνρξφλνπο, θαη ηα ινηπά. Αιιά ην 

αλζξψπηλν κάηη κπνξεί λα δεη κφλν απηφ ην πνιχ πεξηνξηζκέλν ηκήκα (θξαηώληαο ηα 

ρέξηα ζην εύξνο ησλ καηηώλ γηα λα δείμεη ηε ζηελόηεηα), ή απηφ πνπ είλαη κέζα ζε απηή 

ηε κία νθηάβα (γειώληαο), ελψ ππάξρνπλ ακέηξεηεο άιιεο νθηάβεο πνπ νη άλζξσπνη 

δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ (ην αξηζηεξό θαη δεμί ρέξη εθηείλνληαη ηαπηόρξνλα), 

ακθφηεξεο ρακειφηεξεο θαη πςειφηεξεο. (Καζώο ν Γάζθαινο κηιάεη, εθηείλεη ην 

αξηζηεξό ηνπ ρέξη πξνο ηα αξηζηεξά θαη ζηακαηάεη, εθηείλεη ην δεμί ηνπ ρέξη πξνο ηα 

δεμηά θαη ζηακαηάεη, θαη θαζώο ηα δύν ηνπ ρέξηα ζρεκαηίδνπλ έλα νξηζκέλν εύξνο 

ππνδεηθλύνληαο κηα θιίκαθα, θνηηάδεη πξνο ηνλ θαζέλα κε έλα ρακόγειν). 

 

Απιψο πεξηέγξαθα πξάγκαηα θαηά κήθνο κηαο νξηδφληηαο, ίζηαο γξακκήο, πξάγκαηη 

(κε ηηο παιάκεο ζηξακκέλεο πξνο ην ζώκα, ν Γάζθαινο εθηείλεη ηα ρέξηα ηνπ νξηδόληηα 

από ην ζηήζνο ηνπ αξηζηεξά θαη δεμηά). Σα πξάγκαηα πάλε επίζεο θάζεηα (εθηείλνληαο 

ηα ρέξηα ηνπ πξνο ηα έμσ κπξνζηά από ην ζηήζνο ηνπ, πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ 

θνηλνύ), φπσο επίζεο θαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε (εθηείλνληαο ην δεμί ρέξη πξνο ηα 

έμσ δεμηά, ζην ύςνο ηεο κέζεο), θαη απηήλ ηελ θαηεχζπλζε (εθηείλνληαο ην αξηζηεξό 

ρέξη πξνο ηα κπξνζηά, πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ θνηλνύ θαη ζην ύςνο ηεο κέζεο), θαη 

κέζα ζε απηέο ππάξρνπλ άιιεο έηζη (ζπλερίδνληαο λα εθηείλεη ην αξηζηεξό ρέξη πξνο 

ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, πξνο ην θνηλό, θαη θάλνληαο κία θίλεζε γηα λα ππνδειώζεη 

πνιιέο δηαθιαδώζεηο ακθόηεξα πξνο ηελ αξηζηεξή θαη ηε δεμηά πιεπξά), θαη έηζη (ν 

Γάζθαινο εθηείλεη ηα ρέξηα ηνπ πξνο ηα πίζσ, ηα δεμηά, θαη πξνο δηάθνξεο άιιεο 

θαηεπζύλζεηο, θαη ηαπηόρξνλα, ππνδεηθλύεη ζε θάζε θαηεύζπλζε πνιιέο δηαθιαδώζεηο, 

κεηά ζηακαηάεη θαη θνηηάδεη πξνο ηνλ θαζέλα). (νη καζεηέο ρεηξνθξνηνύλ θαη ν 

Γάζθαινο θάλεη ην ραηξεηηζκό ρεζί). Δελ ππάξρεη γιψζζα γηα λα ην πεξηγξάςεη απηφ, 

ππάξρεη; Είλαη δχζθνιν λα εθθξαζηεί. Καη απιά εμεγψ πξάγκαηα πνπ είλαη θαηά κήθνο 

κίαο γξακκήο (ρεηξνλνκώληαο γηα λα ππνδειώζεη κία νξηδόληηα γξακκή από αξηζηεξά 

πξνο ηα δεμηά). Έηζη ε ηδέα είλαη φηη ππάξρνπλ πιήθηξα γηα πνιιέο, πνιιέο νθηάβεο 

πνπ είλαη αφξαηα ζην αλζξψπηλν κάηη. Απηφ πνπ είλαη νξαηφ ζην αλζξψπηλν κάηη ή 

αληηιεπηφ κε ηελ φξαζε αληηζηνηρεί ζην ππφινηπν ηνπ ζψκαηφο ζαο. Με άιια ιφγηα, 

φ,ηη δελ κπνξείο λα δεηο, δελ ζα κπνξείο επίζεο λα αγγίμεηο ή λα αθνχζεηο. Οη αηζζήζεηο 

ζνπ ηεο αθνήο, αθήο, θαη φξαζεο είλαη φιεο πεξηνξηζκέλεο ζην αληίζηνηρν απηήο ηεο 

κίαο νθηάβαο (ρεηξνλνκώληαο γηα λα δείμεη έλα πεξηνξηζκέλν εύξνο). Μεξηθνί άλζξσπνη 

έρνπλ πεη φηη κπνξνχλ λα αθνχζνπλ κνπζηθή απφ ηνπο νπξαλνχο θαη φηη είλαη ηφζν 

φκνξθε, ελψ κεξηθνί ιέλε φηη κπνξνχλ λα δνπλ δσληαλά πξάγκαηα ζε άιιεο 
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δηαζηάζεηο. Καη πξάγκαηη κπνξνχλ, αιιά φια απηά είλαη ζε απηή ηε δηάζηαζε – ηε 

κεγαιχηεξε δηάζηαζε πνπ απνηειείηαη απφ κφξηα, θαη ε νπνία είλαη αμηνζεκείσηα 

πνηθηιφκνξθε. ια εθείλα ηα πξάγκαηα ππάξρνπλ απηά. Καη φια εθείλα ηα δσληαλά 

πξάγκαηα κπνξνχλ λα δνπλ ηα αλζξψπηλα φληα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελψ νη 

άλζξσπνη δελ κπνξνχλ [ζπλήζσο] λα ηα δνπλ. Σφηε πψο ζα κπνξνχζε απηφ λα είλαη 

έηζη; πσο αλέθεξα παιαηφηεξα, απηφ ην αλζξψπηλν βαζίιεην (ρεηξνλνκώληαο γηα λα 

δείμεη έλα πεξηνξηζκέλν εύξνο) είλαη ην κφλν κέξνο πνπ βξίζθεηαη ζε απηαπάηε. Εθείλα 

ηα δσληαλά πξάγκαηα πνπ νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα δνπλ δελ ππφθεηληαη ζε 

απηαπάηε. 

 

Απηφ γηα ην νπνίν κηιψ είλαη γλσζηφ ζηε κνληέξλα επηζηήκε, θαη φρη θάηη 

εληππσζηαθφ. Έηζη κε ηη κνηάδεη ε δσή εθεί πέξα ζε εθείλεο ηηο παξφκνηεο δηαζηάζεηο 

πνπ ππάξρνπλ παξάιιεια κε απηή ηεο αλζξσπφηεηαο; Καη πνηνο θαηνηθεί εθεί; Οη δσέο 

ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ, πεξηνξηζκέλεο φπσο είλαη ζε απηφ ηνλ θφζκν, είλαη 

πξαγκαηηθά κάιινλ αμηνιχπεηεο (ν Γάζθαινο ρεηξνλνκεί γηα λα ππνδειώζεη κία κηθξή 

πεξηνρή). ια απηά, γηα νπνία νη άλζξσπνη απηνχ ηνπ θφζκνπ έρνπλ επίγλσζε, είλαη 

απηή αθξηβψο ε κία κηθξή έθηαζε πνπ κπνξνχλ ηψξα λα δνπλ, ελψ φια ηα άιια 

δσληαλά πξάγκαηα (θάλνληαο κία πεξηεθηηθνύ ηύπνπ ρεηξνλνκία κε ην δεμί ρέξη) 

γλσξίδνπλ γηα ηνπο αλζξψπνπο ζε απηφ ηνλ θφζκν. Αιιά ην αληίζηξνθν δελ ηζρχεη. 

Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ κειεηνχλ ηηο ππεξθπζηθέο δπλάκεηο. Αιιά φπσο κφιηο 

ππέδεημα, πάλσ ζηε κία απηή γξακκή ππάξρεη απηή, θαη απηή... (Καζώο κηιάεη, ν 

Γάζθαινο εθηείλεη γξήγνξα ηα ρέξηα ηνπ ζην ύςνο ηεο κέζεο από ην ζώκα ηνπ θαη' 

επζείαλ κπξνζηά, κεηά εθηείλεη ηα ρέξηα ηνπ θαη πξνο ηηο δύν πιεπξέο ηαπηόρξνλα ζην 

ίδην ύςνο, κεηά ρξεζηκνπνηεί ηα δύν ρέξηα γηα λα ππνδείμεη πνιιέο δηαθιαδώζεηο πξνο 

ηελ θαηεύζπλζε πνπ κόιηο έδεημε ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ, θαη κεηά, ζην επίπεδν πάλσ ζην 

νπνίν βξίζθνληαλ νη πνιιέο θαηεπζύλζεηο, ππνδεηθλύεη δηαθιαδώζεηο πξνο ηηο 

θαηεπζύλζεηο πνπ είλαη ζε θιίζε 45 κνηξώλ από ηελ επζεία κπξνζηά, 0 κνηξώλ από ηελ 

επζεία κπξνζηά, θαη κείνλ 45 κνηξώλ από ηελ επζεία κπξνζηά, θηι.) Καη δηαθιαδψλεηαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν απφ εθεί. Καη ηφηε ηη γίλεηαη κε ηηο θάζεηεο (κηιάεη θαζώο εθηείλεη 

ηα ρέξηα επζεία πξνο ηα κπξνζηά, πάλσ ζε έλα νξηδόληην επίπεδν πνπ είλαη θάζεηα 

πξνο ην ζώκα θαη θάπσο πςειόηεξα από ηελ κέζε); Καη απηέο έηζη (δείρλνληαο πξνο 

ηελ θαηεύζπλζε πνπ είλαη ζε θιίζε 45 κνηξώλ από ηελ επζεία κπξνζηά, ζην ίδην 

επίπεδν), ή έηζη (δείρλνληαο πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ είλαη ζε θιίζε κείνλ 45 κνηξώλ 

από ηελ επζεία κπξνζηά, ζην ίδην επίπεδν), ή έηζη (δείρλνληαο κπξνζηά από ην ζώκα 

πξνο ηε ζέζε ησλ δώδεθα σξώλ ζην παξάιιειν πξνο ην ζώκα ηνπ επίπεδν), ή έηζη 

(δείρλνληαο, θαζώο κηιάεη, κε ηα δύν ρέξηα όηη ζε εθείλν ην επίπεδν ππάξρνπλ 

πξόζζεηα επίπεδα πξνο ηηο θαηεπζύλζεηο 01:30 θαη 10:30 σξώλ), ή έηζη; (ν Γάζθαινο 

δείρλεη πξνο ηηο θαηεπζύλζεηο 01:30 θαη 10:30 σξώλ ζε έλα επίπεδν ζε γσλία 45 

κνηξώλ από ην νξηδόληην επίπεδν, θαη ππνδεηθλύεη δηαθιάδσζε ζε θάζε θαηεύζπλζε 

θηι.) Καη φιεο απηέο δηαθιαδψλνληαη, θαη κεηά δηαθιαδψλνληαη αθφκα παξαπέξα. Σν 

ζεκείν κνπ είλαη, αθφκα θαη απηή αθξηβψο ε δηάζηαζε πνπ απνηειείηαη απφ κφξηα είλαη 

εμαηξεηηθά πνιχπινθε ζαλ απηφ. Σα νπξάληα κάηηα εθείλσλ πνπ κπνξνχλ λα δνπλ απηά 

ηα πξάγκαηα είλαη αλνηθηά απιψο ζηελ αξθηθή ξαζε. Καη ππάξρνπλ δηάθνξα 

επίπεδα κέζα ζηε αξθηθή ξαζε. Έηζη απηφ πνπ βιέπεη ν θαζέλαο ζαο κπνξεί λα 

είλαη δηαθνξεηηθφ. Σα ζαχκαηα ηεο δσήο είλαη αιεζηλά ζεακαηηθά. Είλαη πνιχ πην πέξα 

απφ ην ιηγάθη πνπ ε ηερλνινγία ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ κπνξεί ηψξα λα αληηιεθζεί. Αλ 
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ε ηερλνινγηθή πξφνδνο ηεο αλζξσπφηεηαο ζπλερίζεη ζηελ ηξέρνπζα πνξεία ηεο, ζα 

θηλείηαη γηα πάληα κε ξπζκφ ρειψλαο. 

 

Οπσζδήπνηε, απηφ γηα ην νπνίν κφιηο κηινχζα ήηαλ γηα λα ζαο δψζσ ηελ ηδέα φηη ηα 

αλζξψπηλα φληα, θαη απηφ πεξηιακβάλεη ηνπο καζεηέο ηνπ Νηάθα πνπ θαιιηεξγνχληαη, 

ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα πνιχ ζηελφ θάζκα (ηεο πξαγκαηηθφηεηαο). Απηφ έρεη ηα 

πιενλεθηήκαηά ηνπ, φπσο φηη δελ γλσξίδεηε πφηε έρεηε θαθνκεηαρεηξηζηεί θάηη πέξα 

απφ απηφ ην θάζκα. Καη έηζη είλαη ε χπαξμε γηα ηηο αλζξψπηλεο δσέο. Αλ ήηαλ αιιηψο, 

απηνχ ηνπ είδνπο ε παξέκβαζε θαη εθείλνη νη πεξίπινθνη παξάγνληεο ζα ην έθαλαλ 

αδχλαην γηα εζάο ην λα ρεηξηζηείηε ηα πξάγκαηα, θαζψο ε δηάλνηα ηνπ αλζξψπνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Με ην λα βξίζθεζηε λα ιεηηνπξγείηε κέζα ζε απηφ ην ζηελφ θάζκα, 

κπνξείηε εχθνια λα ρεηξηζηείηε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλαληάηε. 

 

Είπα πξνεγνπκέλσο φηη φια φζα έλα άηνκν θάλεη ζε απηφλ ηνλ θφζκν 

παξαθνινπζείηαη απφ ακέηξεηα φληα ζε άιινπο ρσξνρξφλνπο. Χζηφζν, κεξηθνί 

άλζξσπνη δελ ην πηζηεχνπλ. Δελ έρεη ζεκαζία αλ έλα θνηλφ άηνκν δελ ην πηζηεχεη. Αιιά 

νη καζεηέο ηνπ Νηάθα μέξνπλ φηη ηα πςεινχ επηπέδνπ φληα κπνξνχλ πξάγκαηη λα δνπλ 

ηηο ζθέςεηο ησλ αλζξψπσλ κε κεγάιε δηαχγεηα, θαη φηη κπνξνχλ λα δνπλ αθφκα θαη ηελ 

εμέιημε ησλ ζθέςεψλ ηνπο. Πψο ζθέθηεηαη έλα άηνκν ή πψο ην κπαιφ ηνπ αληηδξά ζε 

πξάγκαηα είλαη άκεζα παξαηεξήζηκν γηα απηά. Καη αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο ηνπ 

Νηάθα, ε θάζε κία ζθέςε ζαο θαζνξίδεη ηελ επηβίσζε πνιιψλ φλησλ: ην πψο ρεηξίδεζηε 

ηα πξάγκαηα, θαη ην αλ ηα θάλεηε θαιά ή φρη, είλαη απνθαζηζηηθφ γηα ηε κειινληηθή 

χπαξμε εθείλσλ ησλ φλησλ. Θα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα κελ ελδηαθέξνληαη, ηφηε; 

ινη παξαθνινπζνχλ. Πξάγκαηα θάζε ζρήκαηνο θαη είδνπο απνηεινχλ ηνλ θφζκν ηψξα 

θαη ε θνηλσλία είλαη ηφζν πεξίπινθε, εηδηθά ηψξα, κε πξάγκαηα ηνπ παξειζφληνο, ηνπ 

κέιινληνο, θαη ηνπ παξφληνο φια ηνπνζεηεκέλα εδψ γηα λα θαλεί ηη ζα επηιέμεηε. Απηφ 

έρεη θάλεη επίζεο ηελ θνηλσλία πην πνιπηάξαρε θαη ζπλαξπαζηηθή απφ πνηέ, ην νπνίν 

κπνξεί εχθνια λα πξνμελήζεη πξνζθνιιήζεηο. Γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο απηφ ιεηηνπξγεί 

σο παξεκβνιή, θάλνληαο δπζθνιφηεξε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηε ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ. 

Έηζη είλαη αιεζηλά δχζθνιε ε θαιιηέξγεηα κέζα ζε απηέο ηηο πεξηζηάζεηο. [Εθείλα ηα 

άιια φληα] κπνξνχλ λα δνπλ θαη παξαηεξνχλ ηα κπαιά θαη ηηο πξάμεηο ζαο. 

Οπνηνδήπνηε απφ εθείλα ηα πξάγκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηηο αλζξψπηλεο 

πξνζθνιιήζεηο ζαο. κσο αλ έλαο καζεηήο ηνπ Νηάθα απνθιίλεη απφ ηνλ Φα, θαη νη 

ζθέςεηο ηνπ δελ είλαη αξθεηά νξζέο, ηφηε κπνξεί πξαγκαηηθά λα παξαζηξαηήζεη θαη 

κπνξεί αθφκε θαη λα γιηζηξήζεη αξθεηά καθξηά ζε ρξφλν κεδέλ. 

 

Απηά είλαη φια γηα ζήκεξα (νη καζεηέο ρεηξνθξνηνύλ δηζηαθηηθά). Τπνζέησ φηη πνιινί 

άλζξσπνη ζα ήζειαλ λα ζέζνπλ εξσηήκαηα (νη καζεηέο ρεηξνθξνηνύλ ακέζσο κε 

ελζνπζηαζκό). Εληάμεη, ζα απαληήζσ ηηο εξσηήζεηο ζαο γηα κία ψξα (νη καζεηέο 

ρεηξνθξνηνύλ κε ελζνπζηαζκό). Μπνξείηε λα δψζεηε ηα ραξηάθηα κε ηηο εξσηήζεηο ζαο. 

 

Έλαο καζεηήο ηνπ Νηάθα κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ηνπ – αο 

είλαη πξφεδξνο ή απιφ άηνκν. Μπνξείο λα είζαη θαιφ άηνκν ζε νπνηαδήπνηε ηέρλε ή 

επάγγεικα, θαη επί ηνπ παξφληνο ε θαζεκία παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ Νηάθα έλα 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν λα θαιιηεξγεζνχλ. ην παξειζφλ ε θαιιηέξγεηα γηλφηαλ καθξηά 

ζε κνλαζηήξηα ή κνλέο. Αιιά ζήκεξα νη καζεηέο ηνπ Νηάθα δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ 
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θαιιηέξγεηα ζε έλα ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ, θαζψο πξέπεη λα ζψζεηε αηζζαλφκελα φληα. 

Μπνξείηε λα θαιιηεξγεζείηε ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα θνηλσληθά πεξηβάιινληα. Έρσ 

παξάζρεη έλα ηέηνην πιαηχ εχξνο πεξηβαιιφλησλ γηα εζάο κέζα ζηα νπνία λα 

θαιιηεξγεζείηε, θαη ν ζθνπφο είλαη έηζη γηα λα κπνξείηε λα ζψδεηε αηζζαλφκελα φληα. 

Καη έλαο άιινο παξάγνληαο είλαη, νη παιαηέο δπλάκεηο δελ ζα ην έβξηζθαλ δίθαην αλ 

εζείο σο καζεηέο ηνπ Νηάθα δελ επηηπγράλαηε ζηελ θαιιηέξγεηά ζαο ζε έλα ηέηνην 

πεξηβάιινλ απηήο ηεο θνηλσλίαο, έλα πνπ δεκηνπξγεί παξέκβαζε φπσο πνηέ πξηλ: αλ 

δελ βηψλαηε ηέηνηεο ζνβαξέο ζπγθξνχζεηο: θαη αλ δελ είραηε λα αληηκεησπίζεηε 

ηέηνηνπο δειεαζηηθνχο πεηξαζκνχο φπσο ζε απηή ηελ θνηλσλία. Απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ 

απφ φπνηα κνξθή θαιιηέξγεηαο γηλφηαλ ζην παξειζφλ. Απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο 

πνηέ δελ έρεη ππάξμεη: πνηέ δελ ππήξμε θάηη ηέηνην πξηλ. Πνιιέο θνξέο ζηελ 

πξντζηνξία νη άλζξσπνη βίσζαλ θαηαζηξνθέο, κε έλα κηθξφ κφλν αξηζκφ δσψλ λα 

επηβηψλεη: κφλν εθείλνη κε νξζή πίζηε, πνπ πίζηεπαλ πιήξσο ζην ζείν, ζα επηβίσλαλ. 

ε φινπο απηνχο ηνπο θχθινπο φπνπ ε αλζξσπφηεηα αλέθακπηε θαη επεκεξνχζε πάιη, 

θάηη ζαλ ηελ θαιιηέξγεηα πνπ θάλνπλ νη καζεηέο ηνπ Νηάθα δελ ζπλέβε πνηέ. Δελ 

ππήξμε πνηέ θάηη ζαλ απηφ, θαη έηζη δελ ππάξρεη πξνεγνχκελν γηα εζάο λα βαζηζηείηε. 

Μεξηθνί θαιιηεξγεηέο θαη κνλαρνί δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ θαιιηέξγεηά ζαο. Λνηπφλ, δελ 

είλαη δπλαηφλ γηα απηνχο, αθνχ ηα επίπεδά ηνπο ζα έπξεπε λα ήηαλ πςειφηεξα απφ 

εθείλν ελφο καζεηή ηνπ Νηάθα γηα λα θαηαιάβαηλαλ θαη λα αλαγλψξηδαλ ηελ 

θαιιηέξγεηά ζαο. 

 

Μαζεηήο: Πνιινί καζεηέο πάλε ζπρλά ζηελ επεηξσηηθή Κίλα, κε κεξηθνύο λα ην 

θάλνπλ αξθεηά ζπρλά. Τπάξρνπλ επίζεο αξθεηνί αζθνύκελνη ζηελ Κίλα πνπ ηνπο 

αξέζεη λα πεγαίλνπλ ζην εμσηεξηθό, κε κεξηθνύο λα πεγαίλνπλ πνιιαπιέο θνξέο αλά 

έηνο, θαη κεξηθνί ήξζαλ απιώο γηα ην πλέδξην ηνπ Φα. Γελ είλαη θαιύηεξα γηα εκάο λα 

ηα πάκε θαιά ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο καο κε ηα πξάγκαηα πνπ ππνηίζεηαη όηη πξέπεη 

λα θάλνπκε, θαη λα απνθεύγνπκε λα ηξέρνπκε από εδώ θαη από εθεί; 

 

Δάζκαλος: Δελ λνκίδσ φηη κπνξείο λα θαηεγνξήζεηο θάπνηνλ γηαηί πεγαίλεη ζε 

πλέδξηα ηνπ Φα. Καη δελ είλαη πξφβιεκα αλ θάπνηνο πεγαηλνέξρεηαη γηα δνπιεηέο. 

Τπάξρνπλ κεξηθνί καζεηέο ηνπ Νηάθα πνπ δελ είλαη ζην ξαληάξ ηνπ θαθνχ, έηζη 

κπνξνχλ λα πεγαηλνέξρνληαη, θαη απηφ δελ είλαη πξφβιεκα. 

 

Χζηφζν, ππάξρνπλ κεξηθνί καζεηέο ηνπ Νηάθα πνπ δνπλ έμσ απφ ηελ Κίλα θαη είλαη 

γλσζηνί απφ ηελ θνξπθή κέρξη ηα λχρηα ζηνπο πξάθηνξεο ησλ Κηλέδηθσλ 

Κνκκνπληζηηθψλ πξνμελείσλ θαη πξεζβεηψλ. Ακέζσο κφιηο θηάζεηε ζηα ηεισλεία (ζηελ 

Κίλα), ζα ζαο ζπιιάβνπλ. Έρσ πεη παιαηφηεξα φηη είζηε ππεχζπλνη γηα νηηδήπνηε 

θάλαηε ελψ ζαο δίσθαλ, αθφηνπ νη κπξάβνη ηνπ θαθνχ Κφκκαηνο ζαο άξπαμαλ, ή 

θαζψο ήζαζηαλ ππνθείκελνη ζηηο ςεχηηθεο “ζπκβνπιεπηηθέο ζπλεδξίεο” ηνπο, θαη ηα 

ζεία φληα παξαθνινπζνχλ. Μπνξεί λα λνκίδεηε φηη θαλέλαο άιινο δελ γλσξίδεη θαη φηη 

ν Δάζθαινο δελ ην είδε. Καη πξάγκαηη, είλαη επί ηνπ παξφληνο απηφ ην επηθαλεηαθφ 

κέξνο ηνπ Δαζθάινπ πνπ ελεξγεί εδψ. Αιιά ν Δάζθαινο έρεη ακέηξεηα πνιιαπιάζηα 

ηνπ Αιεζηλνχ ηνπ ψκαηνο θαη ακέηξεηα ψκαηα ηνπ Νφκνπ, θαη ππάξρνπλ ακέηξεηνη 

αξηζκνί απφ πςεινχ επηπέδνπ φληα πνπ κπνξνχλ λα ζαο δνπλ ζαλ λα έβιεπαλ ηαηλία. 

Μπνξεί λα ζθέθηεζηε φηη θαλέλαο δελ γλσξίδεη ζρεηηθά κε απηφ πνπ ζπλέβε, αιιά 

απιψο θνξντδεχεηε ηνλ εαπηφ ζαο. Καζψο είπα, φρη κφλν ν Δάζθαινο, αιιά επίζεο νη 
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δσέο ζε θάζε άιιε δηάζηαζε – φιεο νη δσέο – γλσξίδνπλ απηφ πνπ θάλεηε. Καη δελ 

αληηκεησπίδεηε ην αλάξκνζην πξάγκα πνπ θάλαηε, δελ πξνζπαζείηε λα ην 

επαλνξζψζεηε, φπσο ζα έθαλε έλαο θαιιηεξγεηήο, κε ην λα αλαθνηλψζεηε εζεινληηθά 

φηη ζπλεηδεηνπνηείηε φηη θάλαηε ιάζνο θαη ζα ηα πάηε θαιχηεξα ζην κέιινλ. Αληίζεηα, 

ην θξχβεηε. Έρεηε αθφκα θαη πηζηέςεη πνιιά απφ απηά πνπ ην ΚΚΚ ελζηάιαμε κέζα 

ζαο: πεηζηήθαηε απφ ηελ πιχζε εγθεθάινπ ηνπ, θαη έρεηε αθφκα θαη επεξεάζεη 

αξλεηηθά άιινπο καζεηέο ηνπ Νηάθα. Σώξα ηη ζα θάλεηε; Αλ ε ηειεπηαία ππφζεζε ηεο 

αλζξσπφηεηαο γηα ηελ νπνία έρσ κηιήζεη ιάβεη πξαγκαηηθά ρψξα, ηφηε ζα ππάξμνπλ 

πνιιά πεξηζζφηεξα δεηήκαηα γηα εζάο απφ απιά ηηο αλζξψπηλεο πξνζθνιιήζεηο ζαο 

ζηελ επηθάλεηα. Ση είλαη λα γίλεη, ηφηε, γηα ηελ νιφηεηα ηεο χπαξμήο ζαο θαζψο θαη 

εθείλεο ηηο δσέο πίζσ ζαο πνπ πεξίκελαλ απφ εζάο λα ηνπο ζψζεηε – φια φζα είραηε 

αληηπξνζσπεχζεη; Φπζηθά, κπνξεί λα κελ πηζηεχεηε απηά πνπ ιέσ εμαηηίαο απηψλ ησλ 

πξαγκάησλ πνπ ην ΚΚΚ ελζηάιαμε κέζα ζαο, θαη αλ είλαη έηζη, απηφ είλαη πάξα πνιχ 

ηξαγηθφ. 

 

Η ζεκεξηλή αλζξψπηλε θνηλσλία είλαη έλα ζθεληθφ δεκηνπξγεκέλν γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ καζεηψλ ηνπ Νηάθα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο επαλφξζσζεο ηνπ Φα θαη 

γηα ηα αηζζαλφκελα φληα πνπ ήξζαλ γηα λα ιάβνπλ ηνλ Φα. Είηε πξφθεηηαη γηα ηε 

δηεπθξίλεζε ησλ γεγνλφησλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Νηάθα είηε ηα έξγα ζηα νπνία 

εξγάδνληαη νη καζεηέο ηνπ Νηάθα γηα λα ζψζνπλ αλζξψπνπο – φια απηά ηα πξάγκαηα 

πνπ κπνξείηε λα δείηε – κπνξεί λα θαίλνληαη θνηλφηνπα, αιιά είλαη πξαγκαηηθά 

αζπλήζηζηα θαη είλαη πέξα απφ απηά πνπ νη θνηλνί άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ. 

Η αλζξψπηλε θνηλσλία είλαη κίαο ηεο απηαπάηεο. ηαλ ε δίσμε άξρηζε, πξνθεηκέλνπ 

λα κε εκπνδίζνπλ απφ ην ζπάζηκν απηήο ηεο απηαπάηεο γηα εζάο, νη παιαηέο δπλάκεηο 

πξνζπάζεζαλ αθφκα θαη λα κελ κνπ επηηξέςνπλ λα έρσ ηηο ζπλζήθεο πνπ έπξεπε, θαη 

ήζειαλ λα πάσ ζηελ Αξθηηθή – ζηελ Αξθηηθή, φπνπ δελ ππάξρνπλ άλζξσπνη. Οη 

ζθέςεηο ηνπο ήηαλ, «Πήγαηλε εθεί. Μελ παξεκβαίλεηο ζε εκάο.» Ήμεξαλ φηη αλ ήηαλ λα 

κηιήζσ θαη λα πσ πξάγκαηα ζηνπο αλζξψπνπο, ή λα δείμσ θάηη ζηνπο αλζξψπνπο, ηφηε 

νη ξπζκίζεηο ηνπο, νη ιεγφκελεο δνθηκέο θαη δνθηκαζίεο πνπ είραλ θαλνλίζεη γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ Νηάθα, ζα ράιαγαλ. Σφηε έλαο θνζκηθφο πφιεκνο ζα είρε πξαγκαηηθά 

μεζπάζεη. Πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζσηεξία αηζζαλφκελσλ φλησλ, θαηά ηε δηάξθεηα φισλ 

απηψλ ησλ εηψλ, παξ’ φιν πνπ έρσ δηδάμεη ηνλ Φα ζε πλέδξηα ηνπ Φα θαη έρσ 

επηθνηλσλήζεη καδί ζαο θάησ απφ δηάθνξεο ζπλζήθεο, έρσ ελεξγήζεη αθξηβψο ζαλ έλα 

θαλνληθφ άηνκν θαη ζαο έρσ δηδάμεη κφλν ηνλ Φα πάλσ ζηηο αξρέο ηνπ. Αθφκα θη έηζη, νη 

παιαηέο δπλάκεηο έγηλαλ έμαιιεο. Αλ ήηαλ λα θάλσ θάηη παξαπάλσ, νη παιαηέο 

δπλάκεηο ζα νδεγνχζαλ ζε πεξαηηέξσ θιηκάθσζε ηεο δίσμεο ησλ αζθνχκελσλ, ζα ήηαλ 

αθφκε πην δχζθνιν γηα ζαο λα θαιιηεξγεζείηε θαη λα ζψζεηε ηνπο αλζξψπνπο, θαη 

κεγαιχηεξεο, πην ζνβαξέο πξνθιήζεηο ζα δεκηνπξγνχληαλ γηα ηελ θαιιηέξγεηά ζαο. 

 

Μαζεηήο: Τπήξραλ αθόκα αξθεηά απνύιεηα εηζηηήξηα έλα κήλα πξηλ ηηο 

παξαζηάζεηο ηνπ Shen Yun ζε κία πόιε ζηελ Σατβάλ, θαη έηζη ηνπνζέηεζαλ ηξίπηπρα 

δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα ηνπ Shen Yun ζε εθεκεξίδεο ησλ θνηλώλ αλζξώπσλ. Μπνξώ 

λα ξσηήζσ αλ απηό ήηαλ εληάμεη λα ην θάλνπλ; 

 

Δάζκαλος: Απηφ ήηαλ εληάμεη. Δελ είλαη πεξίπνπ ην ίδην κε ηηο δηαθεκίζεηο ζηα 

ζπλήζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο; Δελ ππάξρεη θπζηθά θαλέλα πξφβιεκα κε απηφ. 
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Φπζηθά, πξψηα απφ φια κελ θάλεηε θάηη πνπ ζα απνμελψζεη ηνπο αλζξψπνπο ή ζα 

παξαβηάζεη θαλφλεο πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη ζε εθαξκνγή. 

 

Μαζεηήο: Αλ αθόηνπ αγνξάζεη επίζεκα εμνπζηνδνηεκέλα θαη δεκνζηεπκέλα βηβιία 

ηνπ Νηάθα, έλαο καζεηήο ηνπ Νηάθα θαηεβάζεη ειεθηξνληθά αξρεία απηώλ ησλ 

βηβιίσλ από ηελ ηζηνζειίδα Minghui ζην θηλεηό ηνπ ηειέθσλν γηα πξνζσπηθή ρξήζε 

κόλν, θαη δελ ηα αλαπαξάγεη ή δηαλείκεη, απηό δελ ζεσξείηαη παξαβίαζε πλεπκαηηθώλ 

δηθαησκάησλ ή κηα πξάμε δηαηάξαμεο ηνπ Φα, έηζη δελ είλαη; 

 

Δάζκαλος: ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, αλ θάλεηο απιψο θάηη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν 

θαη δελ κεηαδίδεηο ή δηακνηξάδεηο ηα αξρεία παξαπέξα, θαη δελ πνπιάο ηίπνηα, ηφηε 

απηφ δελ ζα έπξεπε λα είλαη πξφβιεκα. Αλ είλαη απιά γηα λα δηεπθνιχλεη ηε δηθή ζνπ 

κειέηε ηνπ Φα, ηφηε δελ ζα έπξεπε λα είλαη πξφβιεκα. Αιιά αλ ήηαλ λα δηακνηξάδεηο 

ηα αξρεία ζε κεγάιε θιίκαθα θαη λα ην κεηαηξέςεηο απηφ ζε θάπνηνπ είδνπο 

επηρείξεζε, ηφηε απηφ ζα ζπληζηνχζε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

θαιιηεξγνχκαζηε. 

 

Μαζεηήο: Τπάξρνπλ κεξηθνί ζπληνληζηέο ηεο Έλσζεο Νηάθα πνπ θάλνπλ ζπρλά 

πξάγκαηα ελάληηα ζηνπο θαλόλεο, θαη αθόκα θαη πξσηνπνξνύλ ζηελ παξαβίαζε ηνπο. 

Παξαδείγκαηα απηνύ πεξηιακβάλνπλ ην λα επηηξέπνπλ ζε αζθνύκελνπο πνπ ήξζαλ 

πξόζθαηα από ηελ επεηξσηηθή Κίλα λα πάλε ζηα παξαζθήληα ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ 

Shen Yun, θαη ην λα αθήλνπλ θάπνηνλ πνπ ε Έλσζε δήισζε σο πξνβιεκαηηθό λα 

ζπκκεηέρεη ζε πξνβνιέο ηνπ Shen Yun. Κάπνηνο αθόκα είπε ζε άιινπο αζθνύκελνπο, 

“Δίκαη ν θύξηνο ζπληνληζηήο ηεο Έλσζήο καο. Καη ν Γάζθαινο έρεη πεη όηη εθόζνλ 

εγθξίλσ ή έρσ δεηήζεη από ηνπο αλζξώπνπο λα θάλνπλ θάηη, απηό είλαη εληάμεη”. 

Μεξηθνί αζθνύκελνη έρνπλ αληηξξήζεηο ζε νξηζκέλα πξάγκαηα αιιά δηζηάδνπλ λα 

κηιήζνπλ αλνηθηά, αιιά ηαπηόρξνλα αηζζάλνληαη όηη, κε ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο 

θαλόλεο, απηνί νη ζπληνληζηέο δελ ελεξγνύλ νξζά. 

 

Δάζκαλος: Ο αζθνχκελνο πνπ ξσηά απηή ηελ εξψηεζε έρεη έλα ζεκείν. Τπάξρνπλ 

πάληα θάπνηνη αλάκεζά καο πνπ θάλνπλ πξάγκαηα ζην φλνκα ηνπ Δαζθάινπ. ηαλ νη 

άλζξσπνη κε ξσηνχλ γηα πξάγκαηα, ιέσ ζπρλά, “ηαλ πξφθεηηαη γηα πξάγκαηα πνπ νη 

καζεηέο ηνπ Νηάθα ζα έπξεπε λα θάλνπλ, κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε – δελ είκαη 

ελάληηα ζε απηφ.” Απηφ είλαη έλα πξάγκα πνπ κπνξεί λα πσ. Έλα άιιν ζελάξην ζα 

κπνξνχζε λα είλαη φηη, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζσ λα σξηκάζνπλ σο θαιιηεξγεηέο 

θαη σο ζπληνληζηέο, ηνπο ιέσ λα ρεηξηζηνχλ θάπνηα δεηήκαηα ζηε δηαθξηηηθή ηνπο 

επρέξεηα. Αιιά κφιηο πεη ν Δάζθαινο θάηη, κεξηθνί άλζξσπνη πεγαίλνπλ πίζσ ζηνπο 

αζθνχκελνπο θαη ιέλε, “ν Δάζθαινο ην είπε απηφ”, “ν Δάζθαινο ην αλαγλψξηζε”, “ν 

Δάζθαινο ην ελέθξηλε”, ή “ν Δάζθαινο είπε λα γίλεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν”. Έηζη απηφ 

πνπ είπα αιιάρζεθε, θαη απηφ ζπκβαίλεη ζπρλά. 

 

Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη φινη νη αζθνχκελνη πνπ έθηαζαλ πξφζθαηα απφ ηελ Κίλα έρνπλ 

δεηήκαηα. Αλ ην ζθεθηείηε, ινηπφλ, αθνχ ε Έλσζε Νηάθα πξέπεη λα δνπιέςεη κε 

ηέηνην κεγάιν αξηζκφ αζθνχκελσλ, πψο ζα κπνξνχζαλ λα κάζνπλ ζρεηηθά κε ηνλ 

θαζέλα απφ απηνχο; Έηζη ν θαλνληζκφο είλαη αλαγθαίνο. Έλαο άιινο παξάγνληαο, 

φπσο φινη γλσξίδεηε, είλαη φηη νη επεηξσηηθνί αζθνχκελνη ζπρλά γλσξίδνπλ θησρά 
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αγγιηθά. πσο είπα λσξίηεξα, αλ κφιηο ήξζεο απφ ηελ Κίλα, δελ ζα κπνξείο λα ην 

αηζζαλζείο ακέζσο – αιιά νη άιινη ζα ην δνπλ πνιχ θαζαξά – ηνλ θηλέδηθν ηξφπν 

ζθέςεο ζνπ ζε ζρέζε κε ην πψο ρεηξίδεζαη ηα πξάγκαηα, θαη ζα πάξεη θάπνην ρξφλν 

πξνηνχ κπνξείο λα αηζζαλζείο φηη ππάξρεη θάηη πνπ δελ πάεη θαιά κε ηνλ εαπηφ ζνπ. Οη 

αζθνχκελνη πνπ έθηαζαλ πξφζθαηα απφ ηελ Κίλα κπνξεί λα ζθέθηνληαη: «Πψο κπνξεί 

απηνί νη άλζξσπνη ζηηο άιιεο ρψξεο λα είλαη ηφζν θνπηνί; Πψο κπνξεί λα είλαη ηφζν 

απιντθνί; Πψο κπνξεί νη εξσηήζεηο πνπ ξσηνχλ λα είλαη ηφζν απιντθέο θαη αθειείο;» 

Αιιά παξά ην ηη ζθέθηεζηε, έηζη είλαη νη θπζηνινγηθνί άλζξσπνη, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Οη άλζξσπνη πνπ κφιηο ήξζαλ απφ ηελ Κίλα είλαη ην πξντφλ ηεο 

δίσμεο ηνπ θαθνήζνπο ΚΚΚ θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο ηνπ θαηαζηξνθήο ηνπ Κηλεδηθνχ 

πνιηηηζκνχ. Έηζη πνιιέο θνξέο νη βεηεξάλνη αζθνχκελνη δελ είλαη άλεηνη κε ην λα 

έρνπλ ηνπο πξφζθαηα αθηρζέληεο αζθνχκελνπο λα θάλνπλ νξηζκέλα πξάγκαηα, επεηδή 

απηνί νη αζθνχκελνη ηείλνπλ λα πεγαίλνπλ ηα πξάγκαηα ζηα άθξα θαη λα πεηπραίλνπλ 

ην αληίζεην απφ απηφ πνπ επηδησθφηαλ. Καη έρνπλ πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

άιινπο αζθνχκελνπο, αζθνχκελνπο πνπ δελ είλαη απφ ηελ Κίλα. Καη εθείλνη νη 

αζθνχκελνη βξίζθνπλ ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο ζθέθηνληαη νη πξφζθαηα απφ ηελ 

Κίλα αθηρζείζαληεο αζθνχκελνη γηα ηα δεηήκαηα, λα είλαη ηδηαίηεξα παξάμελνη. ην 

κεηαμχ, νη αζθνχκελνη απφ ηελ Κίλα ζθέθηνληαη, «θέθηεζηε ηα πξάγκαηα ππεξβνιηθά 

απινπζηεπκέλα. Μφλν θάλνληαο πξάγκαηα κε απηφλ ηνλ άιιν ηξφπν πξφθεηηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη θαιά». Αιιά νη αζθνχκελνη έμσ απφ ηελ Κίλα αλαξσηηνχληαη πψο νη 

άλζξσπνη εδψ λα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα είλαη δεθηηθνί ζε απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο. 

 

Αλ δελ θαηαιαβαίλεηο πξαγκαηηθά απηή ηελ θνηλσλία, δελ ζα κπνξέζεηο λα θάλεηο 

θαιά ηα πξάγκαηα. Έηζη, ζην παξειζφλ, θαζψο δνχιεπαλ πάλσ ζηηο πσιήζεηο 

εηζηηεξίσλ ηνπ Shen Yun, ζπρλά εμειηζζφηαλ έλα ζελάξην, φπνπ [νη πξφζθαηα απφ ηελ 

Κίλα αθηρζείζαληεο αζθνχκελνη] κηινχζαλ ζηνπο αλζξψπνπο κε πηεζηηθφ ηξφπν θαη δελ 

ηνπο άθελαλ λα θχγνπλ, θαη απηφ έθεξλε σο απνηέιεζκα κία πνιχ αξλεηηθή αληίδξαζε 

απφ ηνπο αλζξψπνπο απηήο ηεο θνηλσλίαο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξφ ζέκα φηαλ 

αλαινγηζηείηε φηη ην Shen Yun ζηνρεχεη ζην πςειφηεξν θνηλσληθφ ζηξψκα, θαη απηνί νη 

άλζξσπνη είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηελ άπνςε ηνχ πψο ζθέθηνληαη θαη ηνπ επηπέδνπ 

πνιηηηζηηθήο ιεπηφηεηάο ηνπο. ζνη απφ εζάο, ήξζαηε πξφζθαηα απφ ηελ Κίλα, δελ 

αληηιακβάλεζηε αθφκε απηά ηα πξάγκαηα, επνκέλσο δελ ζα έπξεπε λα παίξλεηε απηή 

ηε δνπιεηά κέρξη λα θαηαιάβεηε θαη λα θηάζεηε λα θαηαλνήζεηε απηά ηα πξάγκαηα. 

Αιιηψο, ζα έρεη πξαγκαηηθά ην αληίζεην απφ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Καη λαη, ην 

Γξαθείν ηνπ Shen Yun έρεη έλαλ θαλφλα, φηη φζνη ήξζαλ πξφζθαηα απφ ηελ επεηξσηηθή 

Κίλα δελ επηηξέπνληαη ζηα παξαζθήληα. Μεξηθνί άξηη-αθηρζείζαληεο αζθνχκελνη είλαη 

ζπγγελείο παιαίκαρσλ καζεηψλ ηνπ Νηάθα πνπ θαηνηθνχζαλ έμσ απφ ηελ Κίλα. Απφ 

ηερληθήο απφςεσο, νξηζκέλνη απφ απηνχο ηνπο αζθνχκελνπο δελ απνηεινχλ πξφβιεκα, 

αιιά απηφ δελ είλαη πάληα ε πεξίπησζε. Αλ θαλέλαο δελ ζε αλαγλσξίδεη ή ζε μέξεη, 

κπνξεί λα πεηο φηη είζαη καζεηήο ηνπ Νηάθα θαη λα θαίλεζαη αξθεηά θαιφο 

επηθαλεηαθά, αιιά ζα γλσξίδνπλ νη άλζξσπνη αλ είζαη πξαγκαηηθά έλαο καζεηήο ηνπ 

Νηάθα; Μπνξεί θάιιηζηα λα είζαη έλαο καζεηήο ηνπ Νηάθα, αιιά νη άλζξσπνη εδψ δελ 

ζε γλσξίδνπλ. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ππάξρεη έλαο θαλφλαο φηη (νη πξφζθαηα απφ ηελ 

Κίλα αθηρζείζαληεο αζθνχκελνη) δελ κπνξνχλ λα πάλε ζηα παξαζθήληα. Είλαη επίζεο 

εχινγν φηη ζα κπνξνχζεο λα βνεζήζεηο κε άιινπο ηξφπνπο, θαη δελ ρξεηάδεηαη λα παο 

ζηα παξαζθήληα. 
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Μεξηθνί ζπληνληζηέο ρξεηάδεηαη πξαγκαηηθά λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ην πψο 

θάλνπλ πξάγκαηα. Θα ήζεια λα ζνπ πσ φηη, αθνχ είζαη έλαο ζπληνληζηήο, ζα πξέπεη λα 

καδέςεηο ηνπο ηνπηθνχο αζθνχκελνπο θαη λα ηνπο θέξεηο ζε επαθή εθ κέξνπο ηνπ 

Δαζθάινπ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα βειηησζνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα, θαη ζα πξέπεη λα 

βνεζήζεηο ηνλ Δάζθαιν θαζνδεγψληαο ηνπο θαιά. Απηφ είλαη επζχλε ζνπ σο 

ζπληνληζηήο ζηελ πεξηνρή ζνπ. Αιιά πάληα απνθεχγεηο θάπνηνπο αλζξψπνπο, πάληα 

απνθεχγεηο νξηζκέλνπο αλζξψπνπο πνπ δελ ζπκβαδίδνπλ κε απηά πνπ ζέιεηο, πάληα 

θνηηάδεηο ηα πξάγκαηα κε ζπλεζηζκέλνπο ηξφπνπο, πάληα ρεηξίδεζαη ηα πξάγκαηα κε 

ζπλεζηζκέλνπο ηξφπνπο, θαη πάληα γίλεζαη αηηία γηα ηνπο ηνπηθνχο αζθνχκελνπο λα 

κελ ζπλεξγάδνληαη θαιά. Καη απηφ είλαη γηαηί φηαλ βιέπεηο φηη νη λέν-αθηρζείζαληεο 

απφ ηελ Κίλα θάλνπλ νηηδήπνηε ηνπο δεηεζεί, θαη είλαη ππάθνπνη, ηνπο βάδεηο λα 

δνπιέςνπλ ζηα παξαζθήληα, ή αθφκα θαη λα καγεηξέςνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ 

ππεξεζία εζηίαζεο. Αιιά απηφ θάλεη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Shen Yun λεπξηθνχο. Έρνπλ 

ην θαζήθνλ λα θάλνπλ πάλσ απφ εθαηφ παξαζηάζεηο, ηε κία κεηά ηελ άιιε, επνκέλσο 

δελ κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ πξνβιήκαηα λα πξνθχςνπλ, κπνξνχλ; Χο εθ ηνχηνπ ζα 

ξσηνχζα φζνπο απφ εζάο δελ ιακβάλεηε ππφςε ηνπο θαλφλεο, κπνξείηε πξαγκαηηθά λα 

εγγπεζείηε γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο; ρη, δελ κπνξείηε. Δελ κπνξείηε λα βαζίδεηε 

ηελ απφθαζή ζαο λα αλαζέζεηε ζε θάπνηνλ κηα εξγαζία απνθιεηζηηθά ζην αλ θάλεη φ,ηη 

ηνπ ιέλε. Απηφ δελ είλαη ην πψο έλαο ζπληνληζηήο καζεηψλ ηνπ Νηάθα ζα έπξεπε λα 

πξνζεγγίδεη ηα πξάγκαηα. Θα ήζεια λα ζαο πσ: βνεζήζηε ηνλ Δάζθαιν θαζνδεγψληαο 

ηνπο αζθνχκελνπο ζσζηά, απηνί είλαη καζεηέο κνπ, αθξηβψο φπσο είζηε θαη εζείο, έηζη 

δελ κπνξείηε λα απνθιείεηε αλζξψπνπο. 

 

Αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά, νη άιινη καζεηέο ηνπ Νηάθα ζα πξέπεη παξνκνίσο λα έρνπλ 

ζην κπαιφ φηη είλαη καζεηέο ηνπ Νηάθα θαη ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη θαιά. Δελ 

είλαη εχθνιν γηα ηνλ ζπληνληζηή ζαο! Οπνηνζδήπνηε παίδεη απηφλ ηνλ ξφιν έρεη λα 

δηαρεηξηζηεί απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζέκαηα, επνκέλσο φινη πξέπεη λα θαηαιαβαίλνπλ ν 

έλαο ηνλ άιιν. Αλ κπνξνχκε πξαγκαηηθά λα ην θάλνπκε απηφ, δελ ζα πάλε ηα 

πξάγκαηα θαιά; Δελ ζα έπξεπε λα ζθνληάςεηε πνιιέο θνξέο πξνηνχ λα αληηιεθζείηε 

φηη είλαη θαιχηεξα λα πάξεηε απηή ηελ πξνζέγγηζε. ηαλ ε δίσμε ήηαλ πνιχ ζθνδξή, 

δελ απέηπραλ πνιιά πξάγκαηα επεηδή ζπρλά πεγαίλαηε ν έλαο θφληξα ζηνλ άιιν, 

πάληα δηαθσλψληαο πνηνχ ε ηδέα ήηαλ θαιχηεξε ελψ πξνζπαζνχζαηε λα δνπιέςεηε 

καδί, θαη αληηδηθψληαο ν έλαο κε ηνλ άιιν; Αλ κπνξνχζαηε λα είραηε ζπλεξγαζηεί θαιά 

ν έλαο κε ηνλ άιιν ηφηε, κπνξεί ηα πξάγκαηα λα είραλ γίλεη πην απνηειεζκαηηθά. 

Φπζηθά, φηαλ θνηηάδεηε πίζσ πξνο απηφ ηψξα, αληηιακβάλεζηε φηη λαη, δελ ηα θάλαηε 

θαιά ηφηε. Αιιά κελ ζπλερίδεηε λα πέθηεηε ζε απηφ ην κνηίβν. 

 

Μαζεηήο: Θα ήζεια λα δεηήζσ από ην Γάζθαιν λα καο κηιήζεη παξαθαιώ γηα ηα 

βαζύηεξα λνήκαηα ηνπ “Ο Μεγάινο Γξόκνο δελ έρεη κνξθή”, θαη γηα ηελ ηζηνζειίδα 

Minghui.org, θαη ηελ Έλσζε Νηάθα, πνπ κήλπζαλ ηνλ επηθεθαιή δαίκνλα... 

 

Δάζκαλος: Πξάγκαηη, ζα έπξεπε λα κελπζεί (ελζνπζηώδεο ρεηξνθξόηεκα από ηνπο 

καζεηέο): φιε ε αλζξσπφηεηα ζα έπξεπε λα ην κελχζεη. Έρεη βιάςεη φιν ηνλ Κηλέδηθν 

ιαφ, φπσο θαη πνιινχο αλζξψπνπο ζε άιιεο πεξηνρέο ζε φιν ην θφζκν. Σφζνη πνιινί 

άλζξσπνη πξφθεηηαη λα ζπξζνχλ ζηελ Κφιαζε εμαηηίαο ησλ ςεκάησλ ηνπ. 
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ζνλ αθνξά ηνλ Μεγάιν Δξφκν πνπ δελ έρεη κνξθή, θαίλεηαη φηη κπνξεί λα κελ 

έρνπκε ρξφλν λα επαλεμεηάζνπκε απηφ ην ζέκα, θαη κπνξψ κφλν λα απαληήζσ ηα 

ραξηάθηα κε ηηο εξσηήζεηο ζαο. Η θαιιηέξγεηά ζαο δελ παίξλεη θάπνηα ηδηαίηεξε κνξθή. 

ην παξειζφλ, νη θαιιηεξγεηέο είραλ λανχο ή κνλαζηήξηα θαη πεξηνξίδνληαλ ζε κεξηθέο 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο. Αιιά εζείο ζα επηζηξέςεηε ζηηο δηάθνξεο δνπιεηέο ζαο φηαλ 

γπξίζεηε ζπίηη. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εηδηθήο πεξηφδνπ ελψ ε δίσμε ζπλερίδεηαη, 

νη καζεηέο ηνπ Νηάθα έρνπλ, θπζηθά, ηδξχζεη εηαηξείεο κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη 

πξφηδεθη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηε δίσμε, αιιά απηέο είλαη απιά εηαηξείεο πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο ηξφπνπο ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ: απηέο νη ίδηεο νη εηαηξείεο 

δελ είλαη θνκκάηη ηεο θαιιηέξγεηάο καο. Έρσ πάληα πεη φηη δελ είλαη θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ Νηάθα, αιιά εηαηξείεο πνπ δηεπζχλνληαη απφ καζεηέο ηνπ 

Νηάθα. Οη καζεηέο ηνπ Νηάθα κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ ζε κία πνηθηιία 

επαγγεικάησλ, έηζη θπζηθά κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εηαηξείεο. Απηέο δελ 

είλαη θάπνηεο ηππνπνηεκέλεο κνξθέο πνπ ε θαιιηέξγεηα ηνπ Νηάθα παίξλεη 

ζπγθεθξηκέλα. Δελ ππάξρνπλ εηαηξείεο ζην Νηάθα. Απηφ ηζρχεη αθφκε θαη γηα ην Shen 

Yun, ην νπνίν είλαη επίζεο έλα πξφηδεθη εγθαζηδξπκέλν απφ καζεηέο ηνπ Νηάθα γηα λα 

ζψζνπλ αλζξψπνπο, θαη φρη θάπνηα εηδηθή κέζνδνο θαιιηέξγεηαο ή πεξηβάιινλ πνπ 

απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Νηάθα λα θαιιηεξγεζνχλ κε απηφλ ηνλ εηδηθφ ηξφπν. Δελ 

είλαη απηή ε πεξίπησζε. 

 

Μαζεηήο: Η Σατβάλ θάλεη πάξα πνιιέο εθδειώζεηο κεγάιεο θιίκαθαο θαη 

ζπλαληήζεηο, θαη νη πεξηζζόηεξεο από απηέο είλαη εθδειώζεηο γηα ηνπο εαπηνύο καο. 

 

Δάζκαλος: Υκκ, είλαη θαιχηεξα λα έρνπκε ιηγφηεξεο εθδειψζεηο γηα ηνπο εαπηνχο 

καο, εθηφο απφ ηε κειέηε ηνπ Φα καδί. Δελ λνκίδσ φηη ππάξρεη πξφβιεκα κε ην λα 

έρνπκε πεξηζζφηεξεο εθδειψζεηο γηα ηελ επηθχξσζε ηνπ Φα ή ηε δηεπθξίλεζε ηεο 

αιήζεηαο ζηνπο αλζξψπνπο, θαζψο πξνζπαζνχκε λα ζψζνπκε αλζξψπνπο, ηειηθά. 

 

Μαζεηήο: Σν Shen Yun έρεη πνιιά ηξαγνύδηα, ηα νπνία είλαη ιέμεηο γηα ηνπο θνηλνύο 

αλζξώπνπο από ην Γάζθαιν. Πάληα αλαξσηηόκνπλ ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα 

δώζνπκε ζηνπο θνηλνύο αλζξώπνπο επθαηξίεο λα ηα αθνύζνπλ ή λα ηα δηαβάζνπλ. Θα 

ήζεια λα ξσηήζσ ην Γάζθαιν αλ κπνξώ λα παίμσ ηξαγνύδηα ηνπ Shen Yun θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εθδειώζεώλ καο, θαη αλ κπνξνύκε λα εθηππώζνπκε ηνπο ζηίρνπο από 

ηξαγνύδηα ηνπ Shen Yun θαη λα ηνπο βάινπκε ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα εθδειώζεσλ πξννξηζκέλσλ γηα ηε δηεπθξίλεζε ηεο αιήζεηαο; 

 

Δάζκαλος: Οη εξκελεπηέο ηνπ Shen Yun ηξαγνπδνχλ ζε θνηλνχο αλζξψπνπο. Καη ηα 

ηξαγνχδηα είλαη απιψο απηφ, ηξαγνχδηα. Αλ εθηππψζεηε κφλν ηα θείκελα ησλ 

ηξαγνπδηψλ θαη ηα βάιεηε ζε πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, ινηπφλ, αθνχ κεξηθά απφ απηά 

είλαη πνίεζε ζε παιαηφ ζηίρν, κεξηθά είλαη πνηήκαηα ειεχζεξνπ ζρήκαηνο πνπ δελ 

έρνπλ νκνηνθαηαιεμία, θαη άιια δελ είλαη γξακκέλα ζε πνηεηηθή κνξθή, νη θνηλνί 

άλζξσπνη κπνξεί λα ηα πάξνπλ γηα ζπλζήκαηα ή θάηη άιιν. Σα ηξαγνχδηα είλαη απιψο 

απηφ, ηξαγνχδηα, θαη δελ ππάξρεη πξφβιεκα κε ηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο λα ηα 

αθνχζνπλ, επνκέλσο κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε θαη λα ηα παίμεηε. 
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Μαζεηήο: Ο Γάζθαινο έρεη θαζνδεγήζεη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο καο πνιιέο 

θνξέο λα πάξνπλ σο κνληέιν δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο ηηο Γπηηθέο εηαηξείεο, 

αιιά βαζηδόκελνη ζε απηό πνπ ζπκβαίλεη επί ηνπ παξόληνο, δελ κνηάδνπλ πεξηζζόηεξν 

κε ηηο θξαηηθέο εηαηξείεο κε Κνκκαηηθή θνπιηνύξα πνπ βξίζθεη θαλείο ζηελ Κίλα; 

ηεξνύληαη ελόο ζαθνύο, πξαθηηθνύ θαη ζπγθεθξηκέλνπ δηαρσξηζκνύ ηεο εξγαζίαο θαη 

ηεο ππεπζπλόηεηαο... 

 

Δάζκαλος: Αθνχ είζηε εηαηξείεο κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 

δηεζλή θιίκαθα, θπζηθά ρξεηάδεηαη λα είζηε ην ίδην φπσο νη άιιεο εηαηξείεο πνπ 

βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ Κίλα. Καη απηή ε κνξθή εηαηξείαο είλαη πξάγκαηη ν ηξφπνο πνπ 

είλαη ζηελ θαλνληθή θνηλσλία, θαη έηζη είλαη φπσο κνηάδεη κηα θαλνληθή εηαηξεία. 

Μεξηθέο απφ ηηο εηαηξείεο ζηελ Κίλα έρνπλ ηδξπζεί θαη δηνηθνχληαη απφ αμησκαηνχρνπο 

ηνπ θαχινπ Κφκκαηνο, αλ θαη θπζηθά ηψξα ππάξρνπλ πνιιέο ηδησηηθέο εηαηξείεο. Ξέξσ 

φηη φιεο νη εηαηξείεο δηνηθνχληαλ θάπνηε απφ αμησκαηνχρνπο ηνπ θαχινπ Κφκκαηνο, 

θαη νη επηρεηξεζηαθέο δνκέο ηνπο έβξηζαλ απφ πξάγκαηα ηνπ θαχινπ Κφκκαηνο, 

πξάγκαηα φπσο Κνκκαηηθή Επηηξνπή θαη Κνκκαηηθφ Παξάξηεκα. Απηά είλαη αλψκαια. 

ηελ θηλέδηθε θνηλσλία, ε επηξξνή απφ απηά ηα πξάγκαηα δελ κπνξεί λα αθαηξεζεί 

ηφζν γξήγνξα. Αθφκα θαη κε ηηο εηαηξείεο πνπ δηνηθνχληαη ηδησηηθά, πνιιέο απφ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δνκέο, πξαθηηθέο δηαρείξηζεο, θαη έλλνηεο πξνέξρνληαη απφ ηηο θξαηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Μελ ην θάλεηε κε απηφ ηνλ ηξφπν ζε άιιεο ρψξεο. Γεληθά, δελ λνκίδσ φηη 

ππάξρεη πνιιή επηξξνή απφ ην ζχζηεκα ηεο επεηξσηηθήο Κίλαο έμσ απφ ηελ Κίλα, 

εθφζνλ πνιινί απφ ηνπο Κηλέδνπο ζην εμσηεξηθφ έθπγαλ απφ ηελ επεηξσηηθή ρψξα εδψ 

θαη πνιχ θαηξφ, θαη νη καζεηέο καο ηνπ Νηάθα έρνπλ απνθηήζεη πηπρία παλεπηζηεκίνπ 

ή θνιιεγίνπ ζε άιιεο ρψξεο. Αιιά βεβαίσο ζα ππάξρνπλ κεξηθνί άλζξσπνη πνπ 

ζπκπεξηθέξνληαη αθφκα ή θάλνπλ πξάγκαηα κε νξηζκέλεο ζπλήζεηεο ή πξνζεγγίζεηο 

απφ πξνεγνπκέλσο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηελ θαλνληθή 

Ακεξηθάληθε θνηλσλία. Απηέο είλαη θάηη κε ην νπνίν πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί. 

 

Μαζεηήο: Οη ζπλαζθνύκελνη πνπ είλαη γηαπσλέδνη ιέλε όηη ην παξόλ πεξηβάιινλ ηνπο 

δπζθνιεύεη πνιύ λα εληαρζνύλ ζηελ νκάδα. Διπίδνπλ όηη νη Κηλέδνη ζπλαζθνύκελνί 

ηνπο, αληί λα θάλνπλ ηα πξάγκαηα νη ίδηνη ζην πξνζθήλην, ζα βνεζνύλ θαη ζα 

ππνζηεξίδνπλ ηνπο γηαπσλέδνπο αζθνύκελνπο ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο. Αιιά είλαη πνιύ 

δύζθνιν γηα απηνύο λα κεηαδώζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

 

Δάζκαλος: Ναη, αλ νη γηαπσλέδνη αζθνχκελνη αλαθέξνπλ απηφ ην ζέκα, ηφηε απηφο 

είλαη έλαο ιφγνο παξαπάλσ λα δνζεί πξνζνρή ζε απηφ. Ννκίδσ φηη νη θαηαζηάζεηο ζηελ 

Ιαπσλία θαη ηελ Κνξέα παξέρνπλ κηα νμεία αληίζεζε. Οη ηνπηθνί θνξεάηεο καζεηέο ηνπ 

Νηάθα είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε εθεί, έηζη φηαλ θνηηάδεηο ηελ θαηάζηαζε εθεί θαη ηε 

δχλακε πνπ έρνπλ απφ ηελ άπνςε ηεο ζσηεξίαο αλζξψπσλ, ηα πξάγκαηα είλαη ζηέξεα, 

θαη θάλνπλ πξαγκαηηθά ηε δηαθνξά ζηελ θνηλσλία. ηελ Ιαπσλία, νη θηλέδνη καζεηέο 

ηνπ Νηάθα είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε. Τπάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη ζηελ Ιαπσλία πνπ 

ππνηίζεηαη φηη πξέπεη λα απνθηήζνπλ ην Φα, επνκέλσο ζηγνπξεπηείηε φηη δελ θάλεηε 

πξάγκαηα πνπ ηνπο απνζαξξχλνπλ. Έρσ ζεκεηψζεη απηή ηελ θαηάζηαζε, αιιά θάζε 

πεξηνρή έρεη ηηο δηθέο ηεο πξνθιήζεηο. Επνκέλσο, φηαλ πξνθχπηεη έλα πξφβιεκα, ζα 

πξέπεη ζαλ καζεηέο ηνπ Νηάθα λα δνπιεχεηε καδί γηα λα βξείηε πσο λα ην ιχζεηε. 
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Είλαη έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα αλ νη γηαπσλέδνη καζεηέο ηνπ Νηάθα αηζζάλνληαη 

φηη είλαη δχζθνιν γηα απηνχο λα εληαρζνχλ ζηελ νκάδα εμαηηίαο απηψλ ησλ 

πξαγκάησλ. Εζείο πνπ είζηε καζεηέο ηνπ Νηάθα ζηελ Ιαπσλία ππνηίζεηαη φηη πξέπεη 

λα ζψζεηε γηαπσλέδνπο. Φπζηθά, νη αζθνχκελνη φινη ζα κηιάλε αλνηθηά ελάληηα ζηε 

δίσμε ηνπ θαχινπ ΚΚΚ, θαζψο δνπιεχνπλ ελάληηα ζε απηή θαη πξνζπαζνχλ λα ηεο 

βάινπλ έλα ηέινο θαη λα ηελ εθζέζνπλ. Απηή είλαη ε επζχλε καο. Αιιά ν θχξηνο ζηφρνο 

ζαο είλαη λα ζψζεηε αλζξψπνπο, δελ είλαη; Πξέπεη λα ζψδεηε ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

είλαη ληφπηνη ζηελ πεξηνρή ζαο. 

 

Μαζεηήο: Δμαηηίαο ηνπ δηαδηθηπαθνύ απνθιεηζκνύ ζηελ Κίλα, πνιινί όξνη ηνπ 

Νηάθα, όπσο “Σδελ-αλ-Ρελ” θαη “Φάινπλ Νηάθα” θηιηξάξνληαη (ζηηο δηαδηθηπαθέο 

επηθνηλσλίεο). Έηζη θάπνηνη αζθνύκελνη αληηθαζηζηνύλ απηέο ηηο ιέμεηο κε νκόθσλεο 

όηαλ δηεπθξηλίδνπλ ηελ αιήζεηα ζην δηαδίθηπν γηα λα ηνλ παξαθάκςνπλ. Θα ήζεια λα 

ξσηήζσ ην Γάζθαιν αλ απηό αξκόδεη λα γίλεηαη. 

 

 

Δάζκαλος: Αλ είλαη αζθνχκελνη ηνπ Νηάθα πνπ πεξλνχλ πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο, 

δελ ζα έπξεπε λα ππάξμεη πξφβιεκα κε απηφ. Αιιά αλ δηεπθξηλίδεηε ηα γεγνλφηα ζηνπο 

αλζξψπνπο, κπνξεί λα κελ ην πηάζνπλ ή λα κελ θαηαιάβνπλ γηα πνην πξάγκα κηιάηε. 

 

Μαζεηήο: Μπνξνύλ νη αζθνύκελνη κέζα ζηελ Κίλα λα εθπέκπνπλ ή λα κεηαδίδνπλ 

παξαζηάζεηο ηνπ Shen Yun ζην δηαδίθηπν; 

 

Δάζκαλος: ρη, κελ ην θάλεηε απηφ. Ξέξεηε φηη νη δσληαλέο παξαζηάζεηο ηνπ Shen 

Yun είλαη πνιχ ηζρπξέο απφ ηελ άπνςε ηεο ζσηεξίαο αλζξψπσλ. Δελ δηαλέκνπκε 

δίζθνπο ή πνπιάκε DVD έμσ απφ ηελ Κίλα επεηδή ζέινπκε ηνπο αλζξψπνπο λα έξζνπλ 

λα ην δνπλ δσληαλά. ηαλ νη άλζξσπνη είλαη εθεί νη ίδηνη, ην δήηεκα ηεο ζσηεξίαο ηνπο 

ηαθηνπνηείηαη ακέζσο επί ηφπνπ, θαη ζψδνληαη. Είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί απηφ κέζσ 

ηεο ηειεφξαζεο. Μφιηο παξαθνινπζήζεη θάπνηνο ην ζέακα ζην δίζθν, κπνξεί λα 

αηζζαλζεί φηη δελ ππάξρεη πιένλ θακία αλάγθε λα πάεη λα ην δεη, αιιά νη δίζθνη δελ 

έρνπλ ην απνηέιεζκα κηαο δσληαλήο παξάζηαζεο. Σα δηαλέκνπκε απηά ζηελ Κίλα 

επεηδή επί ηνπ παξφληνο ην Shen Yun δελ κπνξεί λα πάεη εθεί, επνκέλσο απηφ είλαη ην 

θαιχηεξν πνπ κπνξεί λα γίλεη. Έρεη θαη πάιη έλα απνηέιεζκα, αλ θαη έλα πνπ δελ είλαη 

ηφζν ηζρπξφ. Επνκέλσο κελ ην βάδεηε ζην Δηαδίθηπν. Μφιηο βγεη ζην Δηαδίθηπν, ν 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ εληφο θαη εθηφο Κίλαο ζα ραζεί. 

 

Μαζεηήο: Γεδνκέλνπ όηη δελ πξέπεη λα αλακηγλύνπκε πεξηερόκελν ηνπ Νηάθα κε ηηο 

αληαιιαγέο εκπεηξηώλ ησλ αζθνύκελσλ, ηε κνπζηθή, ή ην πεξηερόκελν δηεπθξίλεζεο 

ηεο αιήζεηαο ζε αθνπζηηθέο ζπζθεπέο, ηόηε ην ίδην πξόβιεκα ππάξρεη κε ηα θηλεηά καο 

ηειέθσλα ή ηνπο ππνινγηζηέο γηα ηελ απνζήθεπζε παξόκνηνπ πεξηερόκελνπ. 

 

Δάζκαλος: ηαλ απνζεθεχεηε θάηη γηα ηε πξνζσπηθή ζαο ρξήζε, απηφ είλαη κφλν 

γηα ηε δηεπθφιπλζή ζαο. Αιιά αλ απηφ πνπ παίδεηε ζε κία αθνπζηηθή ζπζθεπή είλαη έλα 

κίγκα απφ πξάγκαηα ηνπ Νηάθα θαη πξάγκαηα θνηλψλ αλζξψπσλ ή αζθνχκελσλ, νη 

άλζξσπνη δελ ζα μέξνπλ πνηνο είλαη ν Φα, πνηα ηα πξάγκαηα ησλ αζθνχκελσλ, θαη πνηα 

είλαη θνηλφηνπα πξάγκαηα. Σφηε απηφ δελ ζα ήηαλ έλα ράνο; Δελ είλαη απηφ θάπσο ζαλ 
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δηαηαξαρή ηνπ Φα; (ν Γάζθαινο θνπλάεη ην θεθάιη θαηαθαηηθά) Έλαο θαιιηεξγεηήο 

ρξεηάδεηαη λα είλαη ππεχζπλνο πξνο ηε δηθή ηνπ θαιιηέξγεηα θαη πξνο ην Φα. 

 

 Μαζεηήο: Οη θνξπθαίνη ζπληνληζηέο ζε κεξηθέο πεξηνρέο θάλνπλ θαηάρξεζε ηεο 

εμνπζίαο πνπ ηνπο έρεη δώζεη ν Γάζθαινο, ειέγρνληαο ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα κηθξά 

θαη κεγάια ζέκαηα, θαη παξαγθσλίδνληαο ηνπο αζθνύκελνπο κε δηαθνξεηηθέο γλώκεο. 

Όηαλ ν Γάζθαινο παξελέβε γηα λα ζηακαηήζεη ππέξκεηξα αθξαίεο ελέξγεηεο πξνο έλα 

ζέαηξν πάλσ ζηελ ώξα, ην άηνκν πνπ πήξε εθείλε ηελ απόθαζε δελ θνίηαμε πξνο ηα 

κέζα, αιιά αλη’ απηνύ επηθεληξώζεθε ζηελ πξνζπάζεηα λα θαηαιάβεη πνηνο αλέθεξε 

ηελ πιεξνθνξία ζηνλ Γάζθαιν. 

 

Δάζκαλος: Πξάγκαηη, νξηζκέλνη ζπληνληζηέο έρνπλ θάπνηεο ηδηφηεηεο πνπ είλαη 

πάξα πνιχ ζαλ απηέο ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ. Αιιά ηέηνηνη είλαη νη ηχπνη ησλ 

θαιιηεξγεηψλ κε ηνπο νπνίνπο ρξεηάδεηαη λα δνπιέςεηο, θαιιηεξγεηέο κε θαηαζηάζεηο 

ζαλ απηέο πνπ ηψξα έρνπλ, θαη έρνπλ πνιιέο αλζξψπηλεο ζθέςεηο. Αιιά είλαη αθφκα 

καζεηέο ηνπ Νηάθα παξ’ φια απηά. Έηζη είλαη ην πφζν πνιπάξηζκεο θαη κεγάιεο είλαη 

νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεηο θαη, ζαλ ζπληνληζηήο, πξέπεη λα ηηο αληηκεησπίζεηο 

απηέο θαη λα ηηο αληηκεησπίζεηο μεθάζαξα, θαη πξέπεη λα πξνζαξκνζηείο ζε απηέο. 

Απιά δελ είλαη δπλαηφλ γηα ζέλα λα αιιάμεηο απηνχο ηνπο αζθνχκελνπο ζε αλζξψπνπο 

πνπ είλαη κε έλαλ νξηζκέλν ηξφπν ή ζην είδνο ησλ αλζξψπσλ πνπ ηνπο ζέιεηο λα είλαη. 

Οχηε θάηη ηφζν κεγάιν φζν νιφθιεξε απηή ε θνηλσλία δελ κπνξεί λα ηνπο αιιάμεη. Η 

θαιιηέξγεηα ηνπ Νηάθα κπνξεί λα ηνπο αιιάμεη, αιιά απηφ γίλεηαη έλα επίπεδν ηε 

θνξά, θαη κέρξη απηή ε δηαδηθαζία λα θηάζεη ζηελ επηθάλεηα, ην άηνκν ζα εμαθνινπζεί 

λα είλαη έηζη. Μφλν απηνί πνπ είλαη επηκειείο κπνξνχλ λα θξαηήζνπλ ηηο θαθέο ηνπο 

ηάζεηο ππφ έιεγρν. Αιιά θαλνληθά ζα ππάξρνπλ κεξηθνί άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ θαλ 

επίγλσζε (ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο) θαη παξακέλνπλ έηζη. Αλ ηνπο ζέιεηο λα είλαη κε 

έλαλ νξηζκέλν ηξφπν, απηφ ζα είλαη πνιχ δχζθνιν γηα απηνχο λα ην επηηχρνπλ. Αθφκα 

θαη εγψ, σο Δάζθαιφο ηνπο, δελ έρσ ζέζεη θακία πξνυπφζεζε φηη πξέπεη λα 

ζπκπεξηθέξνληαη κε έλαλ νξηζκέλν ηξφπν. Επνκέλσο, πψο ζα πξέπεη λα ελεξγείο, ζαλ 

ζπληνληζηήο; Θα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη, αλ ιεηηνπξγείο σο ζπληνληζηήο κφλν γηα 

κεξηθνχο απφ ηνπο αλζξψπνπο; Ση είδνπο ζπληνληζηήο ζα ήζνπλ έηζη; Σν έρεηο ζθεθηεί; 

Ειπίδεηο φηη φινη ζα είλαη ππάθνπνη ζαλ θνπάδη πξφβαηα κπξνζηά ζνπ; Απηφ είλαη πνπ 

ζέιεηο εζχ, φρη απηφ πνπ ζέισ εγψ. ζν πεξίπινθα θη αλ είλαη ηα πξάγκαηα, (ζα πξέπεη 

λα θαηαλνήζεηο) πψο λα είζαη έλαο θαιφο ζπληνληζηήο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Νηάθα. 

Σψξα πνπ ν Δάζθαινο ζνπ έρεη δψζεη ηελ επζχλε, (ζθέςνπ) πσο πξφθεηηαη λα 

θαζνδεγήζεηο θαιά απηνχο ηνπο αλζξψπνπο γηα κέλα. 

 

Ναη, είλαη πξάγκαηη πνιχ δχζθνιν, αιιά δελ είζαη θαιιηεξγεηήο; Καη δελ είζαη έλαο 

ζπληνληζηήο θαιιηεξγεηψλ; Τπάξρεη πνιιή πίεζε φληαο ζπληνληζηήο, πξάγκαηη, αιιά 

δελ ζα ήηαλ θαιιηέξγεηα αλ δελ ππήξρε πνιιή πίεζε. Είλαη δχζθνιν, λαη, πνιχ 

δχζθνιν, αθφκα θαη εγψ σο Δάζθαιφο ζαο μέξσ φηη είλαη δχζθνιν. Μπνξεί λα έρεηε 

παξαηεξήζεη φηη δελ επηιχσ άκεζα ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπ Νηάθα. Απηφ 

είλαη γηαηί νη πξνζθνιιήζεηο κπνξεί λα πξνθαινχζαλ ηνπο αλζξψπνπο λα πάλε 

ελαληίνλ κνπ, αλ ήηαλ λα ην θάλσ απηφ. Θα ήηαλ ηξνκεξφ αλ ήηαλ λα πξνζπαζήζνπλ 

λα μεθηλήζνπλ θάηη κε κέλα, θαζψο απηφ ζα ζήκαηλε φηη ήηαλ αζεβείο πξνο ην Δάζθαιν 

θαη ακάξηεζαλ. Γη’ απηφ ην ιφγν δελ εκπιέθνκαη ζηα πξάγκαηά ηνπο. ηαλ θάπνηνο 
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έξρεηαη λα κε δεη ζρεηηθά κε κηα δηακάρε (ν Γάζθαινο ρακνγειάεη), [ηνπο ιέσ λα] πάλε 

λα δνπλ φπνηνλ είλαη επηθεθαιήο. Έηζη γλσξίδσ ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεηε. 

Αιιά ζθεθηείηε ηη ζπκβαίλεη φηαλ θαηαθέξεηε λα ηα πάηε θαιά παξά ηηο πξνθιήζεηο – 

δελ είλαη απηφ παλίζρπξε αξεηή; ηελ θαιιηέξγεηα επηδηψθνπκε λα είκαζηε επηκειείο, 

λα βειηησζνχκε γξήγνξα, θαη λα ηα πάκε θαιχηεξα δηεξρφκελνη απηή ηε δηαδξνκή πξνο 

ηε ζεηφηεηα, ζσζηά; Ο Δάζθαινο ζπκπάζρεη καδί ζαο. Αιιά πξνζπαζήζηε λα κελ 

θάλεηε πξάγκαηα κε ηξφπνπο πνπ ην θάλνπλ πνιχ δχζθνιν γηα ηνπο άιινπο 

αζθνχκελνπο λα ην θαηαιάβνπλ ή λα ην απνδερηνχλ. 

 

Είλαη αιήζεηα φηη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο δελ ζέιεηε λα πείηε ζην Δάζθαιν ζρεηηθά κε 

απηά ηα πξάγκαηα. Αλ ε πξφζεζε πίζσ απφ απηφ είλαη λα κελ επηβαξχλεηε ην Δάζθαιν 

κε απηά ηα πξάγκαηα, ηφηε απηφ είλαη θαηαλνεηφ. Αιιά αλ είλαη εμαηηίαο κηαο 

αλζξψπηλεο λννηξνπίαο λα θξχςεηε θάηη, ηφηε απηφ είλαη έλα δήηεκα ραξαθηήξα ελφο 

θαιιηεξγεηή (ζίλζηλγθ). Πξαγκαηηθά, ζα πξνηηκνχζα λα κελ μέξσ, αιήζεηα ζα ην 

πξνηηκνχζα. Αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, ηελ πξνζθφιιεζή ζαο ζα ηελ εθκεηαιιεπηνχλ νη 

παιαηέο δπλάκεηο. 

 

 Μαζεηήο: Δίκαζηε καζεηέο ηνπ Νηάθα πνπ ήξζακε ζην εμσηεξηθό επεηδή 

ππνθέξακε δίσμε ζηελ Κίλα. Μπνξνύκε λα ππνβάιινπκε λνκηθέο ππνζέζεηο από εδώ, 

κελύνληαο εθείλν ηνλ δαίκνλα ηνλ Σδηαλγθ ζηελ Αλώηαηε Δηζαγγειία θαη ην Αλώηαην 

Γηθαζηήξην ηεο Κίλαο; 

 

Δάζκαλος: Φπζηθά θαη κπνξείηε. Δελ ππάξρεη πξφβιεκα λα θάλεηε νηηδήπνηε απφ 

απηά. Παιηά φηαλ νη καζεηέο ηνπ Νηάθα ζε άιιεο ρψξεο άξρηζαλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο 

λα κελχζνπλ ην θαθφ, γηλφηαλ κε ηνπο δηθεγφξνπο καο καζεηέο ηνπ Νηάθα θαη άιινπο 

καζεηέο ηνπ Νηάθα έμσ απφ ηελ Κίλα λα ζπλεξγάδνληαη. 

 

 Μαζεηήο: Γεδνκέλεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ δηθώλ καο κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο, πξνζσπηθά αηζζάλνκαη όηη είλαη πνιύ δύζθνιν γηα ηα άξζξα καο λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηα πξόηππα. 

 

 Δάζκαλος: Γηα λα θάλεηε πςειήο πνηφηεηαο δνπιεηά ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, 

ρξεηάδεηαη λα έρεηε κηα θαιή νκάδα επαγγεικαηηθνχ πξνζσπηθνχ. Μηιψληαο γηα απηφ, 

κνπ ζπκίδεη θάηη. πρλά νη επηθεθαιίδεο πνιιψλ άξζξσλ δεκνζηεπκέλσλ ζην δηαδίθηπν 

είλαη δηθνξνχκελεο θαη δπζλφεηεο. Πψο ζπκβαίλεη θαη δελ κπνξνχκε θαλ λα έρνπκε ηελ 

Κηλέδηθε γξακκαηηθή ζσζηά; Είλαη δχζθνιν λα θαηαλνεζεί ηη ελλννχλ νη επηθεθαιίδεο. 

Επνκέλσο ρξεηάδεηαη λα δψζεηε πξνζνρή ζε απηά ηα πξάγκαηα. 

 

 Μαζεηήο: Γεδνκέλεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ δηθώλ καο κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο, πξνζσπηθά αηζζάλνκαη όηη είλαη πνιύ δύζθνιν γηα ηα άξζξα λα θηάζνπλ 

ην επίπεδν ηθαλνηήησλ πνπ απαηηείηαη από εκάο. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

απόςεσλ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή καο εηδήζεσλ, θαη αηζζάλνκαη όηη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αλαθνξώλ καο από ηελ άπνςε ηεο ζσηεξίαο αλζξώπσλ δελ 

είλαη ηόζν κεγάιε. Γελ μέξσ ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα αληαπνθξηζνύκε ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Γαζθάινπ. 
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Δάζκαλος: Πξαγκαηηθά, δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρείο ηφζν. Ο Δάζθαινο είλαη ήδε 

αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο κε ηα πξάγκαηα πνπ θάλεηε. Οη εηαηξείεο κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο έρνπλ παίμεη έλα κεγάιν ξφιν - έρνπλ αιεζηλά παίμεη έλα κεγάιν ξφιν ζηε 

δηεπθξίλεζε ησλ γεγνλφησλ, δνπιεχνληαο θαηά ηεο δίσμεο, θαη ζψδνληαο αλζξψπνπο. 

Φπζηθά, ζα ήηαλ θαιχηεξα αλ ηα άξζξα ζαο κπνξνχζαλ λα γξαθηνχλ θαιχηεξα. Αιιά 

δελ είλαη ζσζηφ αλ αξρίζεηε λα καιψλεηε επεηδή ζέιεηο λα γξάςεηο έλα άξζξν κε ηνλ 

έλα ηξφπν θαη θάπνηνο άιινο ζέιεη λα ην θάλεη κε ηνλ άιιν ηξφπν. Απηφ είλαη αθξηβψο 

φπσο, φηαλ ζπλεξγαδφζαζηαλ ζε πξφηδεθη, ππήξραλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνηαλνχ νη 

ηδέεο ήηαλ θαιχηεξεο, θαη νη άλζξσπνη ζθέθηνληαλ φηη απηφ θη εθείλν δελ ζα 

ιεηηνπξγνχζαλ, ή θάηη άιιν δελ ζα ιεηηνπξγνχζε, θαη ηα πξάγκαηα πνπ ρξεηαδφηαλ λα 

γίλνπλ επεξεάδνληαλ εμαηηίαο απηνχ. Είλαη πνιχ δχζθνιν γηα θάπνηνλ λα θάλεη 

πξάγκαηη θάηη θαη λα είλαη φινη επραξηζηεκέλνη. Φπζηθά είλαη θαιφ λα γίλνληαη ηα 

πξάγκαηα θαιχηεξα, αιιά αθφκα θαη αλ θάηη δελ γίλεη ηφζν θαιά, κελ ην ζηακαηάηε 

απφ ην λα νινθιεξσζεί. Μεξηθά πξάγκαηα κπνξνχλ θαη πάιη λα έρνπλ έλα αληίθηππν 

αθφκα θαη φηαλ δελ γίλνληαη ηφζν θαιά. Αλ γίλνληαη θαιχηεξα, θπζηθά ζα είλαη αθφκα 

πην απνηειεζκαηηθά, αιιά κελ ζηακαηάηε πξάγκαηα θαη κελ γίλεζηε αηηία λα κελ 

έρνπλ θαζφινπ αληίθηππν. 

 

 Μαζεηήο: Από ηόηε πνπ ήξζα ζηηο ΗΠΑ, ε θαηάζηαζε κνπ ζηελ θαιιηέξγεηα δελ 

είλαη ηόζν θαιή όζν ηόηε πνπ είκνπλ ζηελ Κίλα. Τπάξρνπλ κεξηθέο επίθηεηεο κεηά ηε 

γέλλεζε αληηιήςεηο ζην κπαιό κνπ, ηηο νπνίεο αλαγλσξίδσ θαζαξά σο θαθέο, αιιά 

είλαη δύζθνιν γηα κέλα λα ηηο μεθνξησζώ. Αηζζάλνκαη όηη έρσ απνγνεηεύζεη ην 

Γάζθαιν. 

 

Δάζκαλος: Ννκίδσ φηη είλαη πνιχ θαιφ φηη κπφξεζεο λα ην αλαγλσξίζεηο απηφ, 

θαζψο απηφ είλαη ε αξρή ηεο αιιαγήο – φληαο ηθαλφο λα δεηο θαη λα αλαγλσξίζεηο ηα 

πξνβιήκαηά ζνπ. Μεξηθνί αζθνχκελνη απφ ηελ Κίλα δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο, θη φκσο ζπλερίδνπλ λα επειαχλνπλ, θαη αλαξσηηνχληαη πψο είλαη θαη 

νη άιινη κπνξνχλ λα θάλνπλ πξάγκαηα κε απηφλ θαη ηνλ άιιν ηξφπν. Μφλν αθφηνπ 

αληηιεθζείο ηα πξνβιήκαηά ζνπ ζα κπνξέζεηο πξαγκαηηθά λα ζπλεξγαζηείο κε ηνπο 

άιινπο, θαη κφλν ηφηε άλζξσπνη απφ άιιεο ρψξεο ζα ζε απνδερζνχλ. Μεξηθέο θνξέο 

έρεηο κηα ηζρπξή επηζπκία γηα κεξηθά πξάγκαηα λα ζπκβνχλ βαζηζκέλα ζηε δηθή ζνπ 

ζθέςε ή ζέιεηο λα αιιάμνπλ νη άιινη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, αιιά δελ ζα θαηαιάβνπλ 

απηφ πνπ θάλεηο. Σφηε είλαη πνπ πξνθχπηνπλ ηα πξνβιήκαηα. 

 

 Μαζεηήο: Οη καζεηέο έρνπλ δηαθνξεηηθέο απόςεηο πάλσ ζην αλ ζα πξέπεη λα 

κελύζνπκε αμησκαηνύρνπο κεζαίνπ ή ρακεινύ επηπέδνπ ηνπ ηξνκεξά θαθνύ θαη 

ακαξησινύ Κόκκαηνο γηα παξάλνκε θπιάθηζε, βαζαληζηήξηα, γελνθηνλία, εγθιήκαηα 

θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο, θηι. Μία νκάδα πηζηεύεη όηη δελ ζα έπξεπε λα ηνπο 

κελύζνπκε θαη αληί απηνύ λα θνηηάμνπκε πξνο ηα κέζα, ελώ ε άιιε νκάδα πηζηεύεη όηη 

ζα έπξεπε λα θαηαζέζνπκε κελύζεηο. 

 

Δάζκαλος: Οξίζηε ηη ζθέθηνκαη. Η ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ ζα έπξεπε λα είλαη ζηελ 

θαξδηά απηνχ πνπ θάλνπλ νη καζεηέο ηνπ Νηάθα. πσο είπα λσξίηεξα, πνιινί 

άλζξσπνη, είηε είλαη αμησκαηνχρνη, αζηπλνκηθνί, είηε νηηδήπνηε, έρνπλ δειεηεξηαζηεί 

απφ ηα ςέκαηα. Απηά ηα ζπγθεθξηκέλα φληα δελ είλαη εγγελψο θαθνήζε, ζηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα: ηα ίδηα ηα φληα δελ θαθνήζεηο αμησκαηνχρνη. [Μεξηθά απφ] απηά ηα 

φληα κπνξεί πξάγκαηη λα είλαη πνιχ θαιά, αιιά έρνπλ παξαπιαλεζεί αθφηνπ ηνπο 

ελζηαιάρηεθαλ ηα ςέκαηα ηεο θνπιηνχξαο ηνπ θαχινπ Κφκκαηνο, θαη έηζη 

νδεγήζεθαλ λα θάλνπλ απηφ πνπ έθαλαλ. Φπζηθά, ππάξρνπλ επίζεο κεξηθνί άλζξσπνη 

πνπ ήμεξαλ πάξα πνιχ θαιά πνηα ήηαλ ε θαηάζηαζε θαη ησλ νπνίσλ νη πξάμεηο 

ππνθηλνχληαλ απφ ηδηνηέιεηα. Θα έπξεπε θαη πάιη λα ηνπο δψζεηε ηελ επθαηξία λα 

κάζνπλ ηελ αιήζεηα. Αλ ηνπο κελχζεηε φινπο, ινηπφλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ δελ 

είλαη ν ζηφρνο ζαο. Απηφ πνπ ζέινπκε είλαη λα ζηακαηήζνπκε ηε δίσμε. Μία επηζπκία 

γηα εθδίθεζε – λα θάλνπκε θάηη ζε απηνχο πνπ καο έρνπλ δηψμεη – δελ είλαη θάηη πνπ 

ζα έπξεπε λα έρεηε. Χο θαιιηεξγεηέο, ζα έπξεπε λα επηθεληξσλφζαζηε ζηε ζσηεξία 

ησλ αλζξψπσλ. [Αλ ζθέθηεζηε,] «Με εδίσμεο, επνκέλσο ζην κέιινλ ζίγνπξα ζα ζε 

εθδηθεζψ», ηφηε είζαη έλα θνηλφ άηνκν, δελ είζαη; Δελ πξέπεη λα έρεηο ηε ζθέςε ηεο 

εθδίθεζεο. 

 

Αιιά ζα ζαο πσ επίζεο φηη ζα ππάξμεη θξίζε γηα φινπο εθείλνπο πνπ έβαιαλ ην ρέξη 

ηνπο ζηε δίσμε ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ. Έλαο καζεηήο ηνπ Νηάθα κηινχζε θάπνηε γηα ην 

πψο κεξηθνί καζεηέο ζα έθεξλαλ φινπο ηνπο δηψθηεο ζηε δηθαηνζχλε ζην κέιινλ, θαη 

ηνπ είπα, “Θα απαηηεζεί απηφ απφ ζέλα;” Έρεηε δεη πφζν εθηεηακέλεο είλαη νη 

ζπιιήςεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα (ζηελ Κίλα); Απαηεψλεο φισλ ησλ κεγεζψλ – απφ ηνπο 

κεγάινπο κέρξη ηνπο κηθξνχο – πεηπραίλνληαη (ν Γάζθαινο γειάεη, νη καζεηέο 

ρεηξνθξνηνύλ), θαη θαίλεηαη λα είλαη αλειέεην. Απηφ πνπ ζπλέβε ζην Φάινπλ Γθνλγθ 

δελ έρεη επαλνξζσζεί, επεηδή κεξηθνί άλζξσπνη δελ έρνπλ αθφκα ζσζεί, θαη κεξηθνί 

αζθνχκελνη δελ έρνπλ αλέιζεη αξθεηά ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο. ηαλ ηα πξάγκαηα 

νινθιεξσζνχλ, ζα ηειεηψζεη φιν απηφ. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηαηί πξνο ην παξφλ νη 

παιαηέο δπλάκεηο δελ θαηέξρνληαη πάλσ ζηνπο δηψθηεο ζην φλνκα ηεο επαλφξζσζεο 

απηνχ πνπ ζπλέβε ζην Φάινπλ Γθνλγθ, θαη γηαηί άλζξσπνη δελ θέξλνληαη ζηε 

δηθαηνζχλε γηα ηε δίσμε ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ απηή ηε ζηηγκή. Σν θαθφ έθαλε εθείλνπο 

ηνπο αλζξψπνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δίσμε ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο πεξηφδνπ δειεάδνληάο ηνπο κε θαθνήζε ςέκαηα, θάλνληαο ηνπο λα 

θαηαρξψληαη, θάλνληαο ηνπο δηεθζαξκέλνπο, βάδνληάο ηνπο λα θάλνπλ θάζε είδνπο 

θαθά πξάγκαηα, θαη δίλνληάο ηνπο θαη εμνπζία απφ πάλσ. Καη απηνί είλαη αθξηβψο νη 

άλζξσπνη πνπ ηψξα ζηνρεχνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη σο ηα ιεγφκελα «δηεθζαξκέλα 

ζηνηρεία» θαη σο «θαηαρξαζηέο». Μπνξείηε λα δείηε φηη απηφ ιακβάλεη ρψξα αθξηβψο 

ηψξα, θαη εθείλνη πνπ ην βιέπνπλ θαζαξά ιέλε φηη είλαη ηηκσξία. Οη άλζξσπνη 

αληηιακβάλνληαη πξάγκαηη φηη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, νη άλζξσπνη απηνί ηηκσξνχληαη γηα 

απηά πνπ έρνπλ θάλεη. Καη νη ίδηνη εθείλνη νη άλζξσπνη θηάλνπλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

βαζηά κέζα ηνπο φηη απηφ είλαη αληαπφδνζε. Αιιά δελ αληηκεησπίδνληαη σο δηψθηεο, 

επεηδή γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Νηάθα ππάξρνπλ αθφκα πεξηζζφηεξα λα γίλνπλ. 

 

 Μαζεηήο: Γεκνζίεπζα κεξηθά θνκκάηηα ηνπ Shen Yun ζην Γηαδίθηπν ζηελ Κίλα γηα 

θάπνηνπο δηαδηθηπαθνύο θίινπο, αιιά αληηκεηώπηζα αληίδξαζε από ηνπο αζθνύκελνπο 

ηνπ εμσηεξηθνύ. Γηαηί είλαη έηζη ώζηε κπνξνύκε λα δηαλείκνπκε DVD ηνπ Shen Yun, 

αιιά δελ κπνξνύκε λα ηα δηαζέζνπκε ζην Γηαδίθηπν; 

 

Δάζκαλος: σζηά, δελ κπνξείηε λα δηαζέζεηε ηα βίληεν ζην Δηαδίθηπν, φπσο είπα 

λσξίηεξα. Απηφ είλαη επεηδή αθφηνπ ηα βάιεηε ζην Δηαδίθηπν, δελ ππάξρεη πηα 
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δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο Κίλαο θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. Καη θάλνληάο ην απηφ, ζα 

έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζην απνηέιεζκα πνπ έρεη ην Shen Yun ζηε ζσηεξία αλζξψπσλ 

κέζσ δσληαλψλ παξαζηάζεσλ. Αλ θάπνηνη άλζξσπνη, πνπ πξννξίδνληαη λα 

παξεπξεζνχλ ζηηο παξαζηάζεηο, ήηαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην DVD, ζα παξέιεηπαλ λα 

δνπλ ηελ πξαγκαηηθή παξάζηαζε. Σφηε εθείλνη πνπ ζα έπξεπε λα ζσζνχλ δελ ζα 

ζσδφληνπζαλ, επεηδή ηα DVD δελ είλαη ηφζν ηζρπξά. Γηαηί είλαη φηη ηα DVD κπνξνχλ λα 

δηαλεκεζνχλ κέζα ζηελ Κίλα, ηφηε; Επεηδή ην Shen Yun δελ κπνξεί λα πάεη εθεί. Έηζη 

φζε επίδξαζε κπνξνχλ λα έρνπλ νη δίζθνη εθεί, ζα ηελ πάξνπκε. Απηφ είλαη ην ζθεπηηθφ 

απφ πίζσ ηνπ. Επίζεο, είλαη εχθνιν γηα ηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ πεηξαηηθά 

αληίγξαθα ελφο βίληεν. Μελ πεγαίλεηε θαη θάλεηε απιψο φ,ηη ζέιεηε. Απηφο είλαη ν 

ιφγνο πνπ δελ κπνξνχκε λα βάινπκε DVD ηνπ Shen Yun ζην Δηαδίθηπν. 

 

 Μαζεηήο: Ο Γάζθαινο δήηεζε από ηελ εηαηξεία καο κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο λα 

κάζεη από ην Shen Yun, αιιά ε δηνίθεζή καο είπε όηη νη εξκελεπηέο ηνπ Shen Yun είλαη 

λένη θαη έρνπλ θαιά πξνζόληα, ελώ εκείο είκαζηε γέξνη θαη ρσξίο εκπεηξία, επνκέλσο νη 

θαηαζηάζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο. 

 

 

Δάζκαλος: (Όινη γεινύλ) Σν λα κάζεηε απφ ην Shen Yun είλαη ζρεηηθφ κε ην λα 

κάζεηε απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπ θαη απφ ηα πξάγκαηα πνπ ην έρνπλ θάλεη 

επηηπρεκέλν. Απηφ δελ είλαη πνπ ππνηίζεηαη φηη πξέπεη λα κάζεηε; Οη εξκελεπηέο ηνπ 

Shen Yun είλαη λεαξνί ιφγσ αλάγθεο. Πνηνο είπε πνηέ φηη νη καζεηέο ηνπ Νηάθα 

κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ θαιά κφλν φληαο λένη; Δελ είλαη ζαλ λα είζηε εξκελεπηέο, 

έηζη απηά ηα πξάγκαηα δελ ζα έπξεπε λα είλαη δήηεκα. Μελ βξίζθεηε δηθαηνινγίεο γηα 

λα κελ θάλεηε ηα πξάγκαηα πνπ έλαο καζεηέο ηνπ Νηάθα ζα έπξεπε λα θάλεη. 

 

 Μαζεηήο: Δπεηδή κεξηθνί αζθνύκελνη ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο, δελ έρνπλ ρξόλν λα ιάβνπλ κέξνο ζε κεησπηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηε 

δηεπθξίλεζε ησλ γεγνλόησλ. Θα κπνξνύζαλ λα βξνπλ θάπνην ρξόλν γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξάγκαηα πνπ δηεπθξηλίδνπλ ηα γεγνλόηα άκεζα; 

 

Δάζκαλος: ηαλ νη εηαηξείεο κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο δηνηθνχληαη θαιά, είλαη 

πνιχ απνηειεζκαηηθέο ζηε δηεπθξίλεζε ησλ γεγνλφησλ θαη ηε ζσηεξία αλζξψπσλ, θαη 

κπνξνχλ λα παξάγνπλ έγθαηξεο αλαθνξέο γηα λα εθζέζνπλ ηε δίσμε πνπ δηαπξάηηνπλ 

ην θαθφ ζηελ Κίλα θαη ε δηαθζνξά ηνπ θαθνήζνπο Κφκκαηνο. Φπζηθά, ε δηαθζνξά είλαη 

άζρεηε κε ηε δίσμε, αιιά εθείλνη νη δηεθζαξκέλνη άλζξσπνη είλαη επίζεο δηψθηεο ηνπ 

Φάινπλ Γθνλγθ, θαη ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε ηνλ θφζκν φηη απηνί νη άλζξσπνη έρνπλ 

αλακηρζεί ζηε δίσμε. Έρσ πεη παιαηφηεξα φηη ε δίσμε ησλ καζεηψλ ηνπ Νηάθα ζα 

μεπιεξσλφηαλ δηπιά ζε θαξκηθή ηηκσξία. Ρίμηε κηα καηηά ζην πσο είλαη ηα πξάγκαηα 

ζηελ Κίλα ηψξα. Δελ είλαη αιήζεηα φηη φινο ν θφθθηλνο ηξφκνο ν δεκηνπξγεκέλνο ηφηε 

παιηά γηα λα δηψμεη ην Φάινπλ Γθνλγθ θαη ε ςπρηθή πίεζε ε δεκηνπξγεκέλε ηφηε παιηά 

γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Νηάθα, ηψξα ζηνηβάδνληαη πάλσ θαη επηβαξχλνπλ εθείλνπο ηνπο 

δηεθζαξκέλνπο αλζξψπνπο; (Όινη ρεηξνθξνηνύλ) 

 

 Μαζεηήο: Η ηζηνζειίδα Minghui έρεη θαιέζεη ηνπο επεηξσηηθνύο αζθνύκελνπο λα 

έρνπλ έλα κεγάιν αξηζκό θαη επξείαο δηαλνκήο ηόπνπο παξαγσγήο πιηθώλ, θαη λα 
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έρνπλ κνλαδηθά ζεκείν-πξνο-ζεκείν θαλάιηα επηθνηλσλίαο κε ηε Minghui. Ωζηόζν, 

κεξηθνί ζπληνληζηέο ζηελ επεηξσηηθή ρώξα δελ δίλνπλ πνιιή πξνζνρή ζηελ αζθάιεηα 

ησλ ηόπσλ παξαγσγήο πιηθώλ, ηαμηδεύνπλ από εδώ θαη από εθεί θάησ από ην 

πξόζρεκα ηνπ “γεληθνύ ζπληνληζκνύ”, ζπγθεληξώλνπλ θεληξηθά ηνλ έιεγρν ησλ ηόπσλ 

παξαγσγήο πιηθώλ, θαη έρνπλ όινπο ηνπο αζθνύκελνπο πνπ θάλνπλ πιηθά λα 

πεξηζηξέθνληαη γύξσ ηνπο. 

 

Δάζκαλος: Αλζξψπηλεο πξνζθνιιήζεηο, απηφ είλαη – νη πξνζθνιιήζεηο ζηε θήκε, 

πξνζσπηθφ φθεινο, επίδεημε, θαη αληαγσληζηηθφηεηα. Αδηαθνξνχλ γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ αζθνχκελσλ θαη επηθέξνπλ δπζθνιίεο θαη θίλδπλν γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Νηάθα. 

ινη απηνί νη άλζξσπνη πνπ ηξηγπξίδνπλ ζε δηάθνξα κέξε θαη πνπ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζηνπο αζθνχκελνπο είλαη ιάζνο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο 

ηνπο. Τπάξρνπλ επίζεο κεξηθνί αλάκεζά ηνπο πνπ έρνπλ πζηεξνβνπιίεο. Επνκέλσο 

ρξεηάδεηαη λα θπιάγεζηε απφ απηά ηα πξάγκαηα, θαη λα κελ δίλεηε ζε απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο πξφζβαζε. 

 

 Μαζεηήο: Έρσ παξαηεξήζεη όηη πνιινί αζθνύκελνη έρνπλ αθηεξώζεη ηόζν πνιύ από 

ην ρξόλν ηνπο, θαη έρνπλ βάιεη ηόζε πνιιή θαξδηά θαη πξνζπάζεηα, δνπιεύνληαο ζηηο 

εηαηξείεο καο κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, αιιά πνιινί από απηνύο δελ έρνπλ πςειά 

πξόηππα γηα ηνλ εαπηό ηνπο, δελ είλαη πξόζπκνη λα κάζνπλ, θαη θάλνπλ πξάγκαηα κε 

έλα πνιύ αληηεπαγγεικαηηθό ηξόπν. Γελ κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ κε εθείλνπο ζε κία 

θαλνληθή εηαηξεία. Δμαηηίαο απηνύ, αηζζάλνκαη πνιύ απαηζηόδνμα ζρεηηθά κε ην αλ 

κπνξνύκε αιεζηλά λα γίλνπκε έλαο κεγάινο παίθηεο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζε 

δηεζλή θιίκαθα. 

 

Δάζκαλος: Ναη, κεξηθνί άλζξσπνη έρνπλ βξαρπρξφληα ζθέςε θαη θάλνπλ απιψο 

αξθεηά γηα λα ηα βγάινπλ πέξα. Δελ έρνπλ ζθεθηεί ζρεηηθά κε ην ηη θάλνπλ. Έρσ πεη 

ζηνπο ζπληνληζηέο ησλ εηαηξηψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο φηη νπσζδήπνηε ζα γίλεηε 

νη κεγαιχηεξεο παγθφζκηεο εηαηξείεο κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζην κέιινλ. Έρεηε 

κία ηεξάζηηα επζχλε λα δηνηθείηε απηέο ηηο εηαηξείεο κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαιά. 

Σα πξάγκαηα, πνπ νη καζεηέο ηνπ Νηάθα θάλνπλ, ζα κεηαδνζνχλ ζηελ αλζξψπηλε 

θνηλσλία ζην κέιινλ, θαη επνκέλσο επίζεο νη εηαηξείεο κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζα 

κεηαδνζνχλ θαη ζα γίλνπλ νη θχξηεο εηαηξείεο κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζε απηφλ ηνλ 

θφζκν. θεθηείηε ην, φηαλ ε αλζξσπφηεηα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ηνπο ζψδεηε, πψο ζα 

ζεσξήζνπλ απηά ηα πξφηδεθη ζηα νπνία δνπιεχνπλ νη καζεηέο ηνπ Νηάθα; Θα ηνπο 

απνλείκνπλ εμαηξεηηθή ηηκή. (Υεηξνθξφηεκα) Αιιά κεξηθνί απφ εζάο δελ έρεηε θάλεη 

ηφζν θαιά. Σνπιάρηζηνλ, απηφ πνπ έρεηε θάλεη δελ έρεη πάεη θαη ηφζν θαιά, έρεη; ινη 

ζέινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζε πξφηδεθη ησλ καζεηψλ ηνπ Νηάθα, αιιά αληί λα 

ζπλεηζθέξεηε ζεηηθά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκβάιιεηε αξλεηηθά ελψ βξίζθεζηε ζηελ 

νκάδα. Δελ ζα έπξεπε λα είλαη έηζη. 

 

 Μαζεηήο: Σώξα πνπ ε επαλόξζσζε ηνπ Φα πιεζηάδεη ην ηέινο, πνιινί αζθνύκελνη 

δελ θαηαιαβαίλνπλ γηαηί ε θαηάζηαζε ζην Υνλγθ Κνλγθ γίλεηαη απμαλόκελα πην 

απεηιεηηθή θαη δελ έρεη θαηαιαγηάζεη. 
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Δάζκαλος: ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλ ην ζθεθηείο, αλ ζπγθξίλεηο ηελ θαηάζηαζε ζην 

Υνλγθ Κνλγθ ηψξα κε ην πσο ήηαλ ζηελ αξρή ηεο δίσμεο, δελ είλαη θαιχηεξα; Πψο 

είλαη «απμαλφκελα πην απεηιεηηθή»; Σψξα είλαη επθνιφηεξν γηα εζάο λα δηεπθξηλίζεηε 

ηα γεγνλφηα θαη βνεζάηε πνιινχο αλζξψπνπο λα απνζπξζνχλ απφ ην Κφκκα θάζε 

κέξα. Μπνξνχζαηε λα ην θάλεηε απηφ ζην παξειζφλ; ρη. Σν θαθφ παξεκβαίλεη, αιιά, 

ηφηε πάιη, ηη είδνπο κέξνο είλαη ην Υνλγθ Κνλγθ; Απηφ ην κέξνο είλαη ζηα ζαγφληα ηνπ 

θαθνχ, θαη εζείο πξνζπαζείηε λα ηνπ βγάιεηε ηα δφληηα, ζσζηά; (ν Γάζθαινο γειάεη) 

Λέσ φηη νη καζεηέο ηνπ Νηάθα είλαη αμηνζεκείσηνη, αθφκα θαη αλ θαίλεηαη λα 

ππάξρνπλ πνιιέο δπζθνιίεο. Καη απηφ είλαη φπσο νη παιαηέο δπλάκεηο πηζηεχνπλ φηη ηα 

πξάγκαηα ζα έπξεπε λα είλαη. Σν θαθφ δελ κπνξεί λα ζαο αγγίμεη, αιιά νχηε θαη ζα ζαο 

αθήζεη λα μεθχγεηε ηφζν εχθνια ή ζα ζαο αθήζεη λα είζηε ηφζν άλεηα. Έηζη είλαη νη 

δηαδξνκέο ησλ καζεηψλ ηνπ Νηάθα, θαη απηέο είλαη νη δνθηκαζίεο πνπ νη παιαηέο 

δπλάκεηο έρνπλ επηβάιεη πάλσ ζηνπο καζεηέο ηνπ Νηάθα. Καη αληηκεησπίδεηε επίζεο 

παξέκβαζε θαη πξνβιήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζψδεηε, θαζψο φιν 

ην θάξκα πνπ νη άλζξσπνη νθείινπλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην θαθφ γηα λα δεκηνπξγήζεη 

εκπφδηα. 

 

 Μαζεηήο: Έρνπλ ππάξμεη ηξεηο πεξηπηώζεηο αζθνύκελσλ γύξσ κνπ πνπ έρνπλ 

εκθαλίζεη κεησκέλεο πλεπκαηηθέο ηθαλόηεηεο θαη επηβξαδπλόκελεο αληηδξάζεηο, ζε 

δηάθνξνπο βαζκνύο, θαη νη γηαηξνί ηηο έρνπλ απνδώζεη ζε αηξνθία ηεο 

παξεγθεθαιίηηδαο. Έλαο από ηνπο ηξεηο απεβίσζε. 

 

Δάζκαλος: Αλ απηφ έιαβε ρψξα ζηελ Κίλα, ηφηε πξνθιήζεθε απφ ηε δίσμε. Αλ 

ζπλέβε αιινχ, ηφηε νη έκπεηξνη καζεηέο ηνπ Νηάθα μέξνπλ φηη ηίπνηα δελ ζπκβαίλεη 

ηπραία ζηνπο καζεηέο ηνπ Νηάθα. [ε απηνχο ηνπο αζθνχκελνπο,] ζα έιεγα φηη είλαη 

πιένλ θαηξφο λα εμεηάζεηε ζνβαξά ηνλ εαπηφ ζαο απφ ηελ άπνςε ηεο θαιιηέξγεηαο. 

Μελ παίξλεηε ηφζν ειαθξά απηά ηα πξάγκαηα πνπ αληηπαξέξρεζηε θαη ζεσξείηε φηη 

δελ είλαη θαη ηφζν κεγάιν ζέκα. Απφ ηελ άπνςε ησλ πξνηχπσλ γηα θαιιηέξγεηα, ηα 

πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα ζεσξείηε αζήκαληα, (αλ πάηε) ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

βιέπνπλ νη παιαηέο δπλάκεηο ηνπο καζεηέο ηνπ Νηάθα, δελ είλαη θαζφινπ αζήκαληα. 

ηαλ ζθέθηεζηε φηη νξηζκέλα πξάγκαηα δελ είλαη ηίπνηα ζεκαληηθφ, πνιιέο θνξέο 

απηφ βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εαπηνχ ζαο κε θνηλά πξφηππα, αληί κε ην Φα! Η 

αιήζεηα είλαη, φινη νη καζεηέο ηνπ Νηάθα είλαη αμηνζεκείσηνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

απηψλ ζε απηά ηα ζελάξηα – δηψρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο επηθχξσζεο ηνπ Φα, θαζψο 

έδσζαλ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο γηα λα επηθπξψζνπλ ηνλ Νηάθα θαη λα ζψζνπλ αλζξψπνπο. 

Έηζη ην βιέπσ. Αιιά ηαπηφρξνλα, ην ξίζθν ιππεξφ. Τπάξρνπλ κφλν ηφζνη καζεηέο ηνπ 

Νηάθα, απέλαληη ζε 7 δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπσλ ζε απηφ ηνλ θφζκν. Πφζνπο 

κπνξνχκε λα ζψζνπκε; Αλαρψξεζαλ ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή πνπ αιεζηλά ρξεηαδφκαζηε 

αλζξψπνπο, δπζηπρψο. 

 

 Μαζεηήο: Μεξηθνί αζθνύκελνη, πνπ δηεπθξηλίδνπλ ηελ αιήζεηα ζε ηνπξηζηηθά κέξε, 

ζθέθηνληαη όηη επεηδή νη επεηξσηηθνί άλζξσπνη βξίζθνληαη ηόζν θαηξό θάησ από ηνλ 

έιεγρν ηνπ θαθνήζνπο Κόκκαηνο, δελ ζα έρνπλ ην θνπξάγην λα δειώζνπλ ηελ επηζπκία 

ηνπο λα απνζπξζνύλ από ηηο νξγαλώζεηο ηνπ ΚΚΚ, αθόκα θαη αλ ην ζέινπλ. Δπνκέλσο, 

αθόηνπ απηνί νη αζθνύκελνη ξσηήζνπλ ηνπο ηνπξίζηεο αλ ζέινπλ λα απνζπξζνύλ, 

πξνβαίλνπλ ζε απηό ζηε ζέζε ηνπο εθόζνλ ην άηνκν γλέςεη ή ρακνγειάζεη. 
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Δάζκαλος: ρη, απηφ δελ είλαη ζσζηφ. Καζφινπ! Πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ κε απηφ. 

Αλ δελ ην εθθξάζνπλ ή ην πνπλ, δελ κεηξάεη. Απηφ είλαη επεηδή έρνπλ πξαγκαηηθά 

δηαθεξχμεη φηη ζα έθαλαλ πξάγκαηα γηα ην θαθφεζεο Κφκκα, ζα ζπλεηζέθεξαλ ζην 

θαθφεζεο Κφκκα, αθφκα θαη ζα αθηέξσλαλ ηηο δσέο ηνπο ζε απηφ. Έρνπλ μεζηνκίζεη 

εθείλεο ηηο ιέμεηο. 

 

 Μαζεηήο: Σνλ πξώην θαηξό ηεο δίσμεο, κεξηθνί αζθνύκελνη έθηηαμαλ βηβιία ηνπ 

Νηάθα πνπ δελ ήηαλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο, θαη ππήξμαλ κεξηθνί πνπ έθηηαμαλ 

πεξηδέξαηα κε ηελ εηθόλα ηνπ Γαζθάινπ. Όπνηε ην είδακε απηό, ηνπο δεηνύζακε λα καο 

δώζνπλ εθείλα ηα πξάγκαηα θαη ηνπο δεηνύζακε λα κελ θηηάμνπλ άιια από απηά ή ηα 

θπθινθνξήζνπλ. Αιιά δελ έρνπκε βξεη έλα ηξόπν λα απνξξίςνπκε θαηάιιεια ηα 

αληηθείκελα πνπ ήξζαλ ζηελ θαηνρή καο. 

 

Δάζκαλος: ηαλ πξφθεηηαη γηα πιηθά πνπ είλαη απαξραησκέλα ή βηβιία ηνπ Νηάθα 

πνπ ηππψζεθαλ ιαλζαζκέλα, έρσ πάληα πεη ζηνπο αλζξψπνπο φηη κπνξνχλ λα θανχλ. 

ηαλ ηα θάςεηε, σζηφζν, κε ην θάλεηε πνιχ αλέκεια. Αιιά κπνξείηε λα ηα θάςεηε. 

 

 Μαζεηήο: Πξηλ ιίγα ρξόληα, πεξηζηαηηθά ζπγθέληξσζεο ρξεκάησλ θαη νκηιηώλ πνπ 

δηαηάξαζζαλ ην Φα, ιάκβαλαλ ρώξα ζηελ πόιε ηνπ Υάξκπηλ, θαη ζπλερίδνπλ λα 

ζπκβαίλνπλ από ηόηε. Πνιινί από ηνπο αζθνύκελνπο, πνπ είλαη αλακεκεηγκέλνη ζε 

απηό, αθόκα δελ έρνπλ αθππληζηεί ζην γεγνλόο όηη απηό πνπ θάλνπλ είλαη ιάζνο, θαη 

δελ έρνπλ απνδεκηώζεη ηηο δεκίεο. Μεξηθνί από απηνύο ελεξγνύλ ζαλ λα είλαη πνιύ 

επηκειείο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πξνζπαζνύλ λα απνθύγνπλ λα αζρνιεζνύλ κε ην 

ζέκα θαη απνθξύπηνπλ απηό πνπ έθαλαλ. Ση πξέπεη λα θάλνπκε γηα απηό; 

 

Δάζκαλος: Μεξηθνί άλζξσπνη θάλνπλ ηα πξάγκαηα κεραληθά φληαο θνκκάηη ηνπ 

Νηάθα, θαη κεξηθνί εθκεηαιιεχνληαη νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο πξνθαινχληαη απφ κία έιιεηςε επηκέιεηαο ζηελ θαιιηέξγεηα, θαη κεξηθέο 

απνξξένπλ απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πζηεξφβνπια θίλεηξα θαη έηζη εθκεηαιιεχνληαη 

ηελ θαινζχλε ησλ καζεηψλ ηνπ Νηάθα. Επνκέλσο νπσζδήπνηε, ρξεηάδεηαη λα 

θπιάγεζηε απφ απηά ηα πξάγκαηα. ηαλ δσξίδεηε ή ππνζηεξίδεηε νηθνλνκηθά θάπνηνλ, 

πξέπεη λα γλσξίδεηε θαη λα είζηε ηειείσο μεθάζαξνη πάλσ ζην ηη θάλεη κε ηα ρξήκαηα. 

Αιιηψο δελ κπνξείηε λα ην θάλεηε. Αλ δίλεηε ζε θάπνηνλ ιεθηά, απηφ ζπληζηά 

ππνζηήξημε ηνπ ζηηο ελέξγεηέο ηνπ, θαη ζα είζηε ππαίηηνη επίζεο. Επνκέλσο, νη παιαηέο 

δπλάκεηο δελ ζα ζαο ζεσξήζνπλ φηη έρεηε εμαπαηεζεί. Αληίζεηα, ζα ζαο δνπλ σο 

ζπλεξγάηεο κε ην άιιν κέξνο θαη σο ππνζηεξηθηέο ηνπ. Έηζη πξέπεη λα είζηε απνιχησο 

πξνζεθηηθνί κε απηά ηα πξάγκαηα. 

 

Καζψο κηιάσ γηα απηφ, κεξηθνί απφ εζάο ζθέθηεζηε, «Μα δελ είρα εθείλεο ηηο 

ζθέςεηο. Είκαη καζεηήο ηνπ Νηάθα, έηζη πσο ζα κπνξνχζα εζθεκκέλα λα ηνλ 

ππνζηεξίμσ;» Σα ζετθά φληα ην βιέπνπλ έηζη: ε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ θαη πσο θάηη 

θαηαιήγεη ζην ηέινο είλαη απηφ πνπ αιεζηλά αληηπξνζσπεχεη εθείλν ην άηνκν σο νλ, 

παξά απηά πνπ ιέεη, ηα νπνία κπνξεί λα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηά πνπ θάλεη. Έηζη 

βιέπνπλ ηα πξάγκαηα ηα φληα πςεινχ επηπέδνπ. Μεξηθνί άλζξσπνη ήηαλ πξάγκαηη 
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πξννξηζκέλνη λα ελεξγήζνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Οη ιέμεηο ηνπο κπνξεί λα αθνχγνληαη 

θαιέο, αιιά ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο έρνπλ ην αληίζεην απνηέιεζκα. 

Πνιινί άλζξσπνη πνπ ιεηηνπξγνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ήηαλ πξννξηζκέλνη λα ην 

θάλνπλ έηζη. Έρσ πεη ζην παξειζφλ φηη φηαλ ε εμάπισζε ηνπ Νηάθα επξφθεηην λα 

ιάβεη ρψξα, φια ηα φληα ζα έξρνληαλ γηα ηνλ Νηάθα, αιιά δελ ζα έξρνληαλ φινη ηνπο 

απαξαίηεηα γηα λα ιάβνπλ ηνλ Φα. Πνιινί ήξζαλ γηα λα παίμνπλ έλαλ αξλεηηθφ ξφιν. 

 

 Μαζεηήο: Γηα πνιύ θαηξό ηώξα παληνύ ζηελ Κίλα έρνπλ ππάξμεη πνιιέο πεξηπηώζεηο 

ζπληνληζηώλ, πνπ είλαη πνιύ ηθαλνί θαη ζα κπνξνύζαλ ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο λα είλαη 

πνιύ απνηειεζκαηηθνί, λα ππόθεηληαη ζε δξηκεία δίσμε. Δίραλ ζπγθξνύζεηο κε άιινπο 

αζθνύκελνπο, απέθιεηζαλ αλζξώπνπο, θαη αληηκεηώπηζαλ άιιεο κνξθέο παξέκβαζεο ή 

δίσμεο όπσο θάξκα αζζέλεηαο. Μήπσο ν ιόγνο πνπ ζπλέβε απηό ζα κπνξνύζε λα είλαη 

όηη είραλ θάλεη θάηη ζηε δνπιεηά ηνπο πνπ είρε κία αξλεηηθή επίδξαζε; 

 

Δάζκαλος: Η θαηάζηαζε ζηελ Κίλα είλαη πνιχ πεξίπινθε. Μφιηο ε ζθέςε ζαο 

παξαζηξαηήζεη ιίγν, νη παιαηέο δπλάκεηο ζα αδξάμνπλ απηφ ην άλνηγκα. Επνκέλσο 

πξέπεη λα είζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηά ζαο θαη ηα 

θίλεηξα πίζσ απφ ηηο πξάμεηο ζαο εθεί. Εμάιινπ, απηφ είλαη ην κέξνο ηνπ θφθθηλνπ 

ηξφκνπ. 

 

 Μαζεηήο: (Μεηαθξαζκέλα) Δίκαη έλαο Σνύξθνο καζεηήο ηνπ Νηάθα. Μεξηθνί 

βεηεξάλνη καζεηέο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκαδηθή κειέηε ηνπ Φα θαη ζε πξόηδεθη ηνπ 

Νηάθα. Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα γίλνπκε έλα ζώκα; 

 

Δάζκαλος: Έρσ πξάγκαηη κηιήζεη κε ηνπο επξσπαίνπο ζπληνληζηέο ζρεηηθά κε ην 

πσο, ζηελ αξρή ηεο δίσμεο, νη καζεηέο ηνπ Νηάθα ζηελ Επξψπε είραλ κία κεγάιε 

επίδξαζε θαη θαηάθεξαλ ζηέξεα απνηειέζκαηα ζηε δνπιεηά ηνπο ελάληηα ζηε δίσμε. Οη 

θαξδηέο ζαο πξαγκαηηθά ελψζεθαλ εθείλν ηνλ θαηξφ. Αιιά έρεηε ζηαδηαθά 

απνκαθξπλζεί θαη έρεηε γίλεη φιν θαη πην ραιαξνί κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Έηζη 

κίιεζα ζηνπο επξσπαίνπο ζπληνληζηέο γηα ην πσο λα θάλνπλ ηνλ θαζέλα λα είλαη πην 

ζνβαξφο απφ ηελ άπνςε ηεο θαιιηέξγεηαο θαη αιεζηλά λα είλαη ζαλ καζεηέο ηνπ 

Νηάθα. Αλ δελ κπνξείηε λα δνπιέςεηε ζθιεξά ζηελ θαιιηέξγεηα, ηφηε νη άλζξσπνη ζα 

δηαζθνξπίζνπλ θαη ζα αξρίζεηε λα ράλεηε αλζξψπνπο, θαη αθφκα θαη αλ ηνπο καδεχεηε 

φινπο ζσκαηηθά, φηαλ θάλεηε πξάγκαηα δελ ζα είλαη δηαθνξεηηθά απφ κία νκάδα 

θνηλψλ αλζξψπσλ καδεκέλσλ, θαη δελ ζα κπνξέζεηε λα ηνπο θξαηήζεηε. ια ηα φληα 

έρνπλ έξζεη εδψ γηα λα ιάβνπλ ην Φα θαη λα θαιιηεξγεζνχλ, θαη είλαη νη κεηά ηε 

γέλλεζε επίθηεηεο αληηιήςεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ιάβνπλ ην Φα 

θαη λα πξνρσξήζνπλ. κσο δελ αληηιακβάλνληαη απηά ηα πξάγκαηα. Εμαηηίαο απηνχ, 

νη βεηεξάλνη αζθνχκελνη πξέπεη λα ηνπο θέξνπλ καδί θαη λα ηνπο θαζνδεγήζνπλ κε ην 

Φα. 

 

 Μαζεηήο: Βαζηδόκελνο ζηηο παξαηεξήζεηο κνπ, ην θύξην πξόβιεκα κε ηε δηαρείξηζε 

ησλ κέζσλ καο καδηθήο ελεκέξσζεο είλαη όηη απηά αλππνκνλνύλ ππέξκεηξα λα 

θηάζνπλ ζηελ επηηπρία θαη λα έρνπλ θέξδε βξαρππξόζεζκα, θαη έηζη ρξεζηκνπνηνύλ 

θίλεηξα όπσο αλαγλώξηζε θαη νηθνλνκηθέο αληακνηβέο γηα λα παξαθηλήζνπλ ηνπο 

αζθνύκελνπο πνπ θάλνπλ πσιήζεηο. Έρνπλ θάλεη απηνύο ηνπο αζθνύκελνπο λα 
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δνπιεύνπλ ζαλ μερσξηζηά άηνκα, θάλνληάο ηνπο λα αληαγσλίδνληαη, λα παξαθξαηνύλ 

πιεξνθνξίεο, θαη λα είλαη ζε επηθπιαθή ν έλαο ελάληηα ζηνλ άιιν. Οη άλζξσπνη δελ 

κπνξνύλ λα κηιήζνπλ ειεύζεξα ζηηο ζπλαληήζεηο, θαη νη ηθαλόηεηεο θαη ε ζνθία, πνπ 

έλαο θαιιηεξγεηήο ζα έπξεπε θαλνληθά λα έρεη, ζπγθξαηηνύληαη πίζσ. 

 

Δάζκαλος: Ναη, απηέο είλαη θαθέο ηάζεηο ησλ ζχγρξνλσλ Κηλέδσλ. Κάπνηνη έρνπλ 

πεη φηη νη Κηλέδνη δελ κπνξνχλ λα είλαη επηηπρεκέλνη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

Επηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ ζρεηηθά κε ηε λννηξνπία απηψλ ζε άιιεο ρψξεο φηαλ 

πξφθεηηαη γηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Είηε δηνηθνχλ κία κεγάιε επηρείξεζε είηε 

κία κηθξή, ηελ αληηκεησπίδνπλ ζαλ θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο θαη δίλνπλ ηνλ θαιχηεξν 

εαπηφ ηνπο ζε απηή, θαη αθνινπζνχλ ηε καθξνπξφζεζκε πξνζέγγηζε. Απηή ε λννηξνπία 

ηείλεη λα έρεη σο απνηέιεζκα κία θαιή λννηξνπία πξνο ηε δνπιεηά ηνπο θαη ζε πςειήο 

πνηφηεηαο πξντφληα. Πνιινί απφ ηελ Κίλα ζέινπλ λα πινπηίζνπλ γξήγνξα, θαη δελ 

έρνπλ καθξνπξφζεζκν ζρέδην φηαλ θάλνπλ πξάγκαηα. Οη άλζξσπνη απφ ηηο άιιεο 

ρψξεο δελ ζθέθηνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Η δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο είλαη ε δνπιεηά 

ηνπο θαη θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο, θαη επηδηψθνπλ κφλν θαλνληθέο 

απνδφζεηο. Απηή είλαη ε λννηξνπία ηνπο σο πξνο απηφ. Μεξηθέο απφ ηηο πξνζεγγίζεηο 

ζαο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ζε άιια πξφηδεθη αληαλαθινχλ ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξαγκάησλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζαο πξνεηδνπνηψ, επνκέλσο ζα πξέπεη 

λα είζηε πξνζεθηηθνί κε απηά ηα πξάγκαηα. 

 

 Μαζεηήο: Οη πξνζπάζεηέο καο γηα δηεπθξίλεζε ηεο αιήζεηαο ζε πνιιέο ηνπξηζηηθέο 

ηνπνζεζίεο ζηελ Σατπέη1 έρνπλ παξεκπνδηζηεί από κεξηθέο θαθνήζεηο νξγαλώζεηο, θαη 

ζα ήζεια λα ξσηήζσ πώο ζα έπξεπε λα ην ρεηξηζηνύκε. 

 

Δάζκαλος: (ν Γάζθαινο ρακνγειάεη) Απηή αθξηβψο είλαη ε δπζθνιία πνπ πξνθχπηεη 

κε απηά ηα πξάγκαηα. Σν θαθφ αμηνπνηεί ηα παξαζπξάθηα πνπ ππάξρνπλ ζε κία 

ειεχζεξε θνηλσλία. Εθείλνη νη πξάθηνξεο ηνπ ΚΚΚ εθκεηαιιεχνληαη ηελ ειεπζεξία ηνπ 

ιφγνπ πνπ έρνπλ νη ειεχζεξεο ρψξεο. Αιιά ην ΚΚΚ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαο 

δαίκνλαο. Είηε ήηαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ είηε φηαλ ην θαθνήζεο 

Κφκκα πξσηνεκθαλίζηεθε, νη άλζξσπνη ζε φιν ηνλ θφζκν ηνπ αληηηάρζεθαλ θαη νη 

θπβεξλήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν ην πεξηφξηζαλ. Δελ ηνπ επέηξεςαλ λα έρεη κηα παξνπζία, 

πνιχ ιηγφηεξν λα επηηξέςνπλ ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθδειψζεηο, 

ζπγθεληξψζεηο, δηακαξηπξίεο ή παξφκνηα. Θεσξνχληαλ έλα ηεξαηνχξγεκα, κία 

πξαγκαηηθή κάζηηγα. Αιιά ηψξα, ζηαδηαθά, ε εγξήγνξζε ησλ αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ 

θφζκν έρεη ραιαξψζεη. Με ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θαθνήζνπο Κφκκαηνο ζηελ Αλαηνιηθή 

Επξψπε, νη άλζξσπνη έγηλαλ απμαλφκελα αδηάθνξνη. Έηζη ηψξα έρεη πξάγκαηη ην 

ζξάζνο λα θπκαηίζεη ζεκαία ηνπ θαη λα θάλεη θαζαξία ζηελ Σατβάλ, θάπνπ πνπ είλαη 

αληηθνκνπληζηηθά. Απηφ θαίλεηαη πξαγκαηηθά πνιχ παξάμελν. Αλεμαξηήησο, ζα πξέπεη 

απιά λα ην ζεσξείηε απηφ σο κηα πξφθιεζε γηα λα μεπεξάζεηε, κηα πξφθιεζε ζηε 

ζσηεξία αλζξψπσλ. Κάληε απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεηε θαη κελ ην αθήλεηε λα ζαο 

επεξεάδεη, θαη δελ ζα έρνπλ φξεμε λα θάλνπλ εθείλα ηα πξάγκαηα πιένλ. 

 

                                                 
1 Πρωτεύοσσα της Ταϊβάν 
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 Μαζεηήο: Πεγαίλνληαο από ζπίηη ζε ζπίηη γηα λα θξεκάζνπκε πιηθά ζηηο πόξηεο ησλ 

αλζξώπσλ έρεη γίλεη έλαο από ηνπο ηξόπνπο πνπ πξνσζνύκε ην Shen Yun. Κάζε ρξόλν 

ν ζπληνληζηήο καο πξνζθαιεί πνιινύο αζθνύκελνπο από άιιεο πεξηνρέο πνπ πξόζθαηα 

έθηαζαλ από ηελ επεηξσηηθή Κίλα γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηό ην πξόηδεθη. Ο 

ζπληνληζηήο δεηάεη από ηνπο ληόπηνπο αζθνύκελνύο καο λα δσξίζνπλ ρξήκαηα θαη 

πιηθά γηα λα θαιπθζνύλ ηα θόζηε ζίηηζεο θαη δηακνλήο ησλ κε-ληόπησλ αζθνύκελσλ. 

Απηά ηα θόζηε δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα έμνδα ηνπ Shen Yun, θαη νύηε θαηαγξάθνληαη 

κε δηαθάλεηα ζηε ινγηζηηθή δηαδηθαζία. Ο ζπληνληζηήο θάλεη ζπλήζσο πξνβνιέο ηνπ 

Shen Yun σο πιήξε απαζρόιεζε, έηζη ηα δηθά ηνπ έμνδα δηαβίσζεο ζα κπνξνύζαλ λα 

είλαη έλα ζεκαληηθό βάξνο. Σαπηόρξνλα βνεζάεη ηνπο αζθνύκελνπο από ηηο άιιεο 

πεξηνρέο, πνπ δελ έρνπλ θαζεζηώο κεηαλάζηε, λα αηηεζνύλ πνιηηηθό άζπιν. Θα 

κπνξνύζε απηή ε πξαθηηθή ηνπ λα έρεη σο απνηέιεζκα, νη άλζξσπνη λα πξνβάιινπλ ην 

Shen Yun πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ πνιηηηθό άζπιν; 

 

Δάζκαλος: Οξίζηε ηη ζθέθηνκαη. Μεξηθέο πεξηνρέο δεηνχλ απφ κε-ληφπηνπο ή λένπο 

αζθνχκελνπο λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο έηζη ψζηε λα δψζνπλ ζηηο 

πξνβνιέο ηνπο γηα ην Shen Yun κία ψζεζε. Απφ ηερληθήο απφςεσο, απηφ δελ ζα έπξεπε 

λα είλαη πξφβιεκα αλ εθείλνη νη βνεζνί δελ είλαη ζε ζέζεηο-θιεηδηά. Σν λα θξεκάο πιηθά 

ζε πφξηεο δελ απαηηεί απφ ζέλα λα δηεπθξηλίδεηο άκεζα ηελ αιήζεηα, επνκέλσο δελ ζα 

έπξεπε λα ππάξρεη πξφβιεκα ζε απηφ. ηελ αξρή, ην θαθνήζεο ΚΚΚ δηαηάξαζζε 

ζνβαξά ηα πξάγκαηα, θαη ην Shen Yun δελ ήηαλ θαη ηφζν γλσζηφ ζηε θνηλσλία: νη 

άλζξσπνη δελ ην είραλ αθνχζεη, θαη νη δηαθεκίζεηο γηα θξέκαζκα ζηηο πφξηεο, πνπ ην 

Shen Yun παξήγαγε ηφηε, δελ ήηαλ θαη ηφζν θαινθηηαγκέλεο. Έηζη νη άλζξσπνη ηηο 

αληηκεηψπηδαλ ζαλ αλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία. Επηπιένλ, νη πξάθηνξεο ηνπ 

θαθνήζνπο Κφκκαηνο δηαηάξαζζαλ ηα πξάγκαηα θαη δηέδηδαλ ζπθνθαληίεο. Αιιά ηψξα 

ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. ηηο ΗΠΑ, ηνπιάρηζηνλ, ζρεδφλ φινη μέξνπλ γηα ην 

Shen Yun, ελήιηθεο θαη παηδηά ην ίδην. Ξέξνπλ φηη ην Shen Yun είλαη κία πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ, πξψηεο ηάμεσο παξάζηαζε. Έηζη φηαλ πεγαίλεηε ζηηο θαιχηεξεο 

γεηηνληέο θαη βάδεηε απηέο ηηο θαινθηηαγκέλεο δηαθεκίζεηο ζηηο πφξηεο ηνπο, κπνξψ λα 

ζαο πσ φηη δελ ζα ηνπο θαθνθαλεί θαζφινπ. Θα αληηδξάζνπλ απιά κε, «Ώ, είλαη ην 

Shen Yun». Καη ζα ζθεθηνχλ, «Απηή είλαη κία παξάζηαζε πνπ ζα έπξεπε λα πάκε λα 

δνχκε». Απηφ είλαη ζπλήζσο ην ζελάξην. Χζηφζν, ζε κηα ρνχθηα πεξηνρέο έρνπκε 

ζπλαληήζεη θάπνηνπο ιίγνπο αλζξψπνπο πνπ ηειεθψλεζαλ γηα λα παξαπνλεζνχλ. Αιιά 

φηαλ ην ειέγμεηε, ζα βξείηε φηη είλαη Κηλέδνη πνπ ην θάλνπλ απηφ κε έλα ζθνπφ – 

Κηλέδνη πνπ είηε δειεηεξηάζηεθαλ απφ ην ΚΚΚ ή είλαη πξάθηνξέο ηνπ θαη πξνζπαζνχλ 

λα δηαηαξάμνπλ ηα πξάγκαηα. Επνκέλσο κελ ην αθήλεηε απηφ λα ζαο επεξεάδεη. 

 

 Μαζεηήο: Δίλαη αλαγθαίν λα ζπλερίζνπκε λα δνπιεύνπκε ζε έλα πεξηνδηθό πνπ δελ 

έρεη πεξηερόκελν γηα ηε δηεπθξίλεζε ηεο αιήζεηαο, αλαιώλεη κηα ηξνκεξή πνζόηεηα 

από αλζξώπηλνπο πόξνπο, θαη δελ είλαη επηθεξδέο; 

 

Δάζκαλος: Αλ δελ δηεπθξηλίδεη ηα γεγνλφηα, ηφηε θπζηθά δελ είλαη ζσζηφ. Γηαηί λα 

ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο ηνπ Νηάθα ζε απηφ; Αιιά αλ ε αλεζπρία ζνπ είλαη γηα ην πφζν 

απνηειεζκαηηθφ είλαη ζηε δηεπθξίλεζε ηεο αιήζεηαο, ηφηε απηφ είλαη έλα δηαθνξεηηθφ 

δήηεκα. Ή αλ απηή είλαη κία ζπλεζηζκέλε εηαηξεία πνπ ιεηηνπξγείηε, ηφηε δελ έρσ 

πξφβιεκα κε απηφ, θαζψο φινη ζαο δνπιεχεηε ζηε ζπλεζηζκέλε θνηλσλία ηειηθά, θαη 
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ρξεηάδεηαη λα ζθεθηείηε πψο ζα βγάιεηε ηα πξνο ην δελ. Αλ κία νληφηεηα κέζσλ 

καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ νη καζεηέο ηνπ Νηάθα ιεηηνπξγνχλ ζηνρεχεη λα δηεηζδχζεη 

ζηα πςειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, θαη επνκέλσο δελ δεκνζηεχεη πνιιά άξζξα γηα ηε 

δηεπθξίλεζε ησλ γεγνλφησλ, ηφηε απηή είλαη κηα επηινγή πξνζέγγηζεο. Αλ είλαη λα 

δηεηζδχζεηε ζηα πςειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, πξαγκαηηθά δελ κπνξείηε λα έρεηε 

πάξα πνιιά ηέηνηα άξζξα. 

 

 Μαζεηήο: (κεηαθξαζκέλα) Τπάξρεη έλαο ζπληνληζηήο πξόηδεθη πνπ κεξηθέο θνξέο 

καο κεηαθέξεη ηη ηνπ έρεηο πεη. Πώο ζα έπξεπε λα ρεηξηζηνύκε απηό ην είδνο 

πιεξνθόξεζεο από δεύηεξν ρέξη; (Όινη γεινύλ) 

 

Δάζκαλος: (Ο Γάζθαινο γειάεη εγθάξδηα) Ναη, ππάξρνπλ κεξηθνί ζπληνληζηέο πνπ 

ηνπο αξέζεη λα επηθαινχληαη ην Δάζθαιν φηαλ δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα εξγαζία λα 

πξνρσξήζεη πξνο ηα κπξνο. [Θα πνπλ,] «Ο Δάζθαινο είπε απηφ», ή «Απηφ ην είπε ν 

Δάζθαινο». Αιιά πξάγκαηη, κφιηο αξρίζεηο λα ζπδεηάο ζρεηηθά κε ην ηη είπε ν 

Δάζθαινο, νη άιινη αζθνχκελνη ζα ζθεθηνχλ ακέζσο, θαη ζα δνπλ, φηη επηθαιείζζε ην 

φλνκα ηνπ Δαζθάινπ επεηδή δελ είζαη αξθεηά ηθαλφο λα ρεηξηζηείο ην δήηεκα ν ίδηνο. 

(Οη καζεηέο ρεηξνθξνηνύλ) Επνκέλσο απηφο είλαη ν ιφγνο γηαηί φηαλ νη άλζξσπνη 

κεξηθέο θνξέο θέξλνπλ φια ηα είδε πξαγκάησλ ζε κέλα, αδηαθξίησο, ηνπο δηψρλσ 

ηψξα φινπο. Θέινπλ λα ηνπο δψζσ θάπνηα δηαβεβαίσζε ή έγθξηζε, θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη επεηδή έρνπλ ζπλαληήζεη αληίζηαζε. Αιιά κφιηο ηνπο δψζσ 

ηελ άπνςή κνπ ζην δήηεκα, ζα γπξίζνπλ ακέζσο θαη ζα πνπλ ζηνπο αλζξψπνπο θάηη 

δηαθνξεηηθφ, θαη ζα πνπλ φηη ν Δάζθαινο ππνζηεξίδεη απηφ πνπ θάλνπλ. Απηφ πνπ 

ζπλήζσο έθαλα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ήηαλ ην αθφινπζν. ηαλ κε ξψηαγαλ αλ ήηαλ 

εληάμεη λα θάλνπλ πξάγκαηα κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ζα ηνπο έιεγα φηη ν 

Δάζθαινο δελ έρεη αληίξξεζε ζε θαλέλα πξφηδεθη πνπ μεθηλάεη κε πξσηνβνπιία 

καζεηψλ ηνπ Νηάθα, θαη φηη κπνξνχζαλ λα πξνρσξήζνπλ κε φπνην ηξφπν αηζζάλνληαλ 

φηη ήηαλ θαιχηεξνο. (Αλαζηελάδνληαο) Αιιά κεηά απφ απιά απηή ηε κία θξάζε, ζα 

γχξηδαλ πίζσ θαη ζα έιεγαλ ζηνπο αλζξψπνπο, «Ο Δάζθαινο ην έρεη επηθπξψζεη απηφ, 

επνκέλσο ζα ην θάλνπκε κε απηφ ηνλ ηξφπν». Καη φηαλ θάπνηνο είρε αληηξξήζεηο, ζα 

έιεγαλ, «Απηφ έρεη επηθπξσζεί απφ ην Δάζθαιν». (Όινη γειάλε) Αιιά απηφ δελ είλαη ην 

ίδην, έηζη; Επνκέλσο γηα απηφ ην ιφγν κεξηθέο θνξέο δελ ππνδέρνκαη αλζξψπνπο ηψξα. 

 

Η θαιιηέξγεηα είλαη δηθή ζαο ππφζεζε, θαη ην λα θαηαιάβεηε πσο λα ηα πάηε θαιά θαη 

πσο λα ζπλεξγάδεζηε θαιά κε ηνπο άιινπο είλαη θνκκάηη απφ ην ηαμίδη ζαο. Απηφ είλαη 

θνκκάηη ηεο θαιιηέξγεηά ζαο, επνκέλσο πψο ζα κπνξνχζαηε λα ην κεηαζέζεηε ζην 

Δάζθαιν; Πψο ζα κπνξνχζαηε λα ην ζπξψμεηε καθξηά; 

 

 Μαζεηήο: Πάλσ από νγδόληα ρηιηάδεο καζεηέο ηνπ Νηάθα πξνεξρόκελνη από 

πεξηζζόηεξεο από πελήληα ρώξεο θαη πεξηνρέο ζηέιλνπλ ραηξεηηζκνύο ζην Γάζθαιν. 

(Όινη νη καζεηέο ρεηξνθξνηνύλ ελζνπζησδώο θαη παξαηεηακέλα) 

 

Δάζκαλος: αο επραξηζηψ φινπο. (Ο Γάζθαινο θάλεη ρεζί) Η θαιιηέξγεηα είλαη ν 

αθξνγσληαίνο ιίζνο απηνχ πνπ θάλνπκε, θαη ε ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ είλαη ε επζχλε 

καο. Καη ηα δχν απηά πξάγκαηα ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ θαιά. Ννκίδσ φηη ηα πλέδξηά καο 

ηνπ Φα. Γλσξίδεηε πφζν ζηνηρίδνπλ ηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα θάζε θνξά; Είλαη έλα 
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ηεξάζηην πνζφ. Καη πφζν κεγάιν έμνδν είλαη ε δηακνλή θαη δηαηξνθή; Οη πφξνη ηνπ 

Νηάθα, εηδηθά έμσ απφ ηελ Κίλα, είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνη. Έηζη κελ αληηκεησπίδεηε ην 

πλέδξην ηνπ Φα ζαλ κηα ηππηθφηεηα, θαη κελ κεηαηξέςεηε απηφ ην πλέδξην ηνπ Φα ζε 

κέζν γηα εζάο λα πάηε λα δηαδψζεηε πιεξνθνξίεο γηα νηηδήπνηε θαηλνχξγην είπε ν 

Δάζθαινο εδψ. Ο Δάζθαινο επηζπκεί λα ζαο δεη ζχληνκα λα βειηηψλεζηε, θαη λα 

ππεξληθήζεηε πξαγκαηηθά – σο απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηφ ην πλέδξην ηνπ 

Φα – ηα εκπφδηα πνπ έρεηε ζπλαληήζεη ζηελ θαιιηέξγεηα. Επνκέλσο φηαλ ην πλέδξην 

ηνπ Φα ηειεηψζεη, δελ ζα έπξεπε λα θχγεηε κε άδεηα ρέξηα. 

 

Απηφ δελ είλαη θάπνην είδνο ζπλάζξνηζεο, κία ζπγθέληξσζε γηα αλζξψπνπο γηα λα 

ζπλαληεζνχλ. Η θαιιηέξγεηα είλαη ζνβαξφ δήηεκα. Γηαηί καο έρνπλ θαηαδηψμεη νη 

παιαηέο δπλάκεηο έηζη; Καη γηαηί είλαη ε θαηάζηαζε πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηφζν 

ζθιεξή; Απηέο είλαη αζθαιψο ζνβαξέο! Καη φζνλ αθνξά εζάο, θαιιηεξγείζηε εζείο νη 

ίδηνη. Αλ δελ είζηε ζνβαξνί ζε απηφ πνπ θάλεηε, ηφηε απνγνεηεχεηε ηνλ εαπηφ ζαο, θαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν απνγνεηεχεηε ηηο δσέο πνπ έρεηε λα ζψζεηε. Επνκέλσο ειπίδσ φηη 

ζα αληηιεθζείηε, κε ην λα ζαο ηα ιέσ φια απηά, φηη ε επηκέιεηα θαη θαηαλφεζή ζαο ζην 

Φα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα πξντφλ ηεο δηθήο ζαο θαιιηέξγεηαο. Χο Δάζθαιφο 

ζαο, αλππνκνλψ λα ζαο δσ λα πξννδεχεηε πην γξήγνξα θαη λα ηα πάηε αθφκα θαιχηεξα 

ζε απηή ηε δηαδξνκή πξνο ηε ζεηφηεηα. αο επραξηζηψ φινπο. (Ο Γάζθαινο θάλεη ρεζί, 

θαη όινη νη καζεηέο ρεηξνθξνηνύλ παξαηεηακέλα. Ο Γάζθαινο απνραηξεηάεη ην θνηλό. 

Καζώο ν Γάζθαινο θεύγεη, νη καζεηέο παξακέλνπλ όξζηνη, θαη ζπλερίδνπλ λα 

ρεηξνθξνηνύλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ Γαζθάινπ θαζώο απηόο αλαρσξεί.)  

 


