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Διδασκαλία τοσ Φα Σσνέδριο τοσ Φα τοσ 2015 
στο West Coast 

 
 

Ιη Σνλγθηδί 
16 Νθησβξίνπ 2015, Ινο Άληδειεο, ΖΞΑ 

 
 
 
(Όινη νη παξόληεο ζεθώλνληαη θαη ρεηξνθξνηνύλ κε ελζνπζηαζκό.) 
 
Έρνπκε δχν ζπλέδξηα ηνπ Φα ηνλ ρξφλν [ζηηο ΖΞΑ]. Έλαο κεγάινο αξηζκφο 

αζθνπκέλσλ θαηαθζάλνπλ ζην ζπλέδξην θάζε θνξά θαη έξρνληαη απφ πνιιά κέξε ζηελ 
πφιε ππνδνρήο. Ρα έμνδα πνπ ζπλεπάγνληαη είλαη ζεκαληηθά. Κεξηθέο θνξέο ζθεθηνκαη 
αθφκε φηη φια απηά ηα ρξήκαηα ζα κπνξνχζαλ πξαγκαηηθά λα επηιχζνπλ θξίζηκα ζέκαηα, 
εάλ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα πξάγκαηα ηεο Δπαλφξζσζεο ηνπ Φα. Έηζη, απηφ πνπ 
ζθέθηνκαη είλαη φηη, απνιχησο δελ κπνξνχκε λα αθήζνπκε ηα ζπλέδξηα ηνπ Φα καο λα 
γίλνπλ απιή ηππηθφηεηα. Ξξέπεη πξαγκαηηθά λα κάζεηε ν έλαο απφ ηνλ άιιν θαη λα βξείηε 
πνπ ππνιείπεζηε κέζσ ηνπ ζπλεδξίνπ, έηζη ψζηε λα γίλεη πξαγκαηηθά έλα ζπλέδξην ηνπ Φα 
ησλ καζεηψλ ηνπ Ληάθα πνπ ζα ζαο βνεζήζεη φινπο λα θαιιηεξγεζείηε επηκειψο καδί θαη 
λα ηα πάηε θαιχηεξα ζηηο πξνζπάζεηέο ζαο. 

 
Όπσο γλσξίδεηε, θάζε θνξά πνπ ππάξρεη έλα ζπλέδξην ηνπ Φα φινη ζέινπλ λα 

αθνχζνπλ ηνλ Γάζθαιν λα δηδάζθεη θάηη θαη ειπίδνπλ γηα θάπνηνπ είδνπο αιιαγή ζηελ 
επξχηεξε θαηάζηαζε. Αιιά αλ κπνξείηε, σο θαιιηεξγεηέο, λα θξαηήζεηε ζηαζεξφ ην κπαιφ 
ζαο ιίγν θαη λα ηα πάηε θαιά ζε απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεηε, ηα πάληα ζα είλαη εθεί γηα 
ζαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αλ φινη ζαο θαηαθέξλεηε λα θάλεηε ηα ηξία πξάγκαηα θαιά, 
ηα ζετθά φληα ζα ζαο θξνληίδνπλ αθφκα θαη αλ είζηε καθξηά ζε κηα απνκαθξπζκέλε γσληά 
ηνπ θφζκνπ, θαη ην ίδην ζα θάλνπλ θαη ηα Πψκαηα ηνπ Λφκνπ ηνπ Γαζθάινπ. 
Νπνηεζδήπνηε αλζξψπηλεο ζθέςεηο ή πξνζθνιιήζεηο πνπ έρεηε ζα ην θάλνπλ δχζθνιν γηα 
εζάο λα βειηησζείηε θαη λα αλπςσζείηε, θαη ηελ ίδηα ζηηγκή, ζα αμηνπνηεζεί απφ ηηο 
παιαηέο δπλάκεηο θαη ηνπο θαθνχο παξάγνληεο, απηφ είλαη ζίγνπξν. Απφ ηε ζθνπηά ελφο 
πςεινχ επηπέδνπ, νη παιαηέο δπλάκεηο έρνπλ σο κφλν ζηφρν λα γίλνπλ ηα πξάγκαηα 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηνπο γηα απηή ηελ ππφζεζε. Γελ ηνπο λνηάδεη αλ είζηε επηκειήο, ηη 
παξεκβάζεηο πξνθαινχλ νη δαίκνλεο ή αλ ν αληίθηππνο ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθιήζεθε 
θαηά ησλ αλζξψπσλ ηνπ θφζκνπ είλαη πξέπσλ. Έπεηηα, ππάξρνπλ θαη εθείλα ηα φληα 
κεζαίνπ επηπέδνπ, ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ιεπηνκέξεηεο [ησλ ζρεδίσλ ησλ παιαηψλ 
δπλάκεσλ], δηεθπεξαηψλνληαο ηα θαζήθνληά ηνπο απιά κεραληθά, δηαηεξψληαο ηελ 
ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ θαθνχ θαη ησλ καζεηψλ ηνπ Ληάθα. Δθείλνη πνπ εκπιέθνληαη άκεζα 
θαη παίδνπλ έλαλ αξλεηηθφ ξφιν δελ απνζθνπνχλ γηα εζάο λα θαιιηεξγεζείηε. Θάζε 
παξάδεηγκα αλζξψπηλεο ζθέςεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, θάζε πεξίπησζε 
αλεπαξθψλ νξζψλ ζθέςεσλ θαη θάζε πξνζθφιιεζε πνπ έλαο θαιιηεξγεηήο έρεη, ζα 
αμηνπνηεζεί απφ απηνχο σο δηθαηνινγία γηα λα ζαο ζχξνπλ πξνο ηα θάησ θαη λα ζαο 
πεηάμνπλ έμσ απφ ηηο ηάμεηο ησλ θαιιηεξγεηψλ καζεηψλ ηνπ Ληάθα. Απηφ έρεη σο 
απνηέιεζκα νη δξφκνη ηεο θαιιηέξγεηάο καο λα είλαη γεκάηνη δνθηκαζίεο, θαζψο θαη 
θίλδπλν. 

 
Θάζε κία απφ ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηελ απνηπρία ηεο 

θαιιηέξγεηάο ζαο. Θάζε κία απφ ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 
ζσκαηηθά ζέκαηα, θαη λα νδεγήζεη ηελ θάπνηε ζηαζεξή πίζηε ζαο ζηνλ Ληάθα λα 
ακθηηαιαληεχεηαη. Κε άιια ιφγηα, γηα λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα, θαλείο δελ έρεη θαηά λνπ 
ηελ επηηπρία ηεο θαιιηέξγεηάο ζαο θαη θαλείο δελ λνηάδεηαη γηα ην πψο πάεη ε θαιιηέξγεηά 
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ζαο. Νη παιαηέο δπλάκεηο ζέινπλ κφλν λα νινθιεξψζνπλ απηφ πνπ ζέινπλ λα δνπλ λα 
νινθιεξσζεί, θαη απηφ είλαη φιν. Θαη φζν γηα εθείλνπο πνπ εθηεινχλ ηηο ιεπηνκέξεηεο, 
πξνθαιψληαο δεκηά, θαη παίδνληαο αξλεηηθνχο ξφινπο, ζέινπλ λα ζαο θέξνπλ θάησ θαη λα 
θαηαζηξέςνπλ απηή ηελ ππφζεζε, θαζψο δελ μέξνπλ ην πψο απηή ε ππφζεζε πξφθεηηαη λα 
ηειεηψζεη. Ρν θαθφ είλαη απιά θαθφ, ελ ηέιεη. Ν Γάζθαινο είλαη ν κφλνο πνπ θαηεπζχλεη 
ηελ θαιιηέξγεηά ζαο πξνο ηελ Νινθιήξσζε. Ν Γάζθαινο είλαη ν κφλνο πνπ πξαγκαηηθά ην 
θάλεη. Απηφ πνπ ν Γάζθαινο θάλεη δελ είλαη έλα κπζηήξην κφλν γηα ηνπο αλζξψπνπο, αιιά 
θαη γηα ηα ζεία φληα. Θαλείο δελ μέξεη ηη θάλσ. Απηφ ήηαλ ηδηαίηεξα έηζη ζηελ αξρή. Έηζη 
έρνπλ ην ζξάζνο λα παξεκβαίλνπλ θαη λα ζέηνπλ ζε εθαξκνγή ηα ζρέδηά ηνπο. Θαη είλαη 
αθξηβψο θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο πνπ θαιιηεξγείζηε. Δίλαη πξαγκαηηθά επηθίλδπλν, 
αλ δελ κπνξείηε λα ην δείηε κε ηε δένπζα ζνβαξφηεηα. Θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 
θηάλνπλ κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα επηιέγνπλ έλαλ αζθνχκελν, ρσξίο θαλ λα εμεηάδνπλ ην αλ 
ην άηνκν έρεη πξνζθνιιήζεηο, κε ζθνπφ λα δνθηκάζνπλ ηνπο αζθνχκελνπο ζε εθείλε ηελ 
πεξηνρή, έηζη ψζηε λα αλπςσζεί ην ζίλζηλγθ ησλ αλζξψπσλ θαη λα δνθηκάζνπλ ηελ πίζηε 
ηνπο. Θα θάλνπλ απηφλ ηνλ θαιιηεξγεηή λα πεζάλεη, ζα θάλνπλ απηφλ ηνλ καζεηή ηνπ 
Ληάθα λα αλαρσξήζεη λσξίο θαη ζα θάλνπλ ηνπο άιινπο λα ακθηηαιαληεχνληαη. Ζ 
πξνζέγγηζε απηή δελ θαίλεηαη ζσζηή, αιιά ζε έλα κεγαιχηεξν επίπεδν έρνπλ ιφγνπο γηα 
απηφ, θαη απηνί είλαη: Ξψο ζα κπνξνχζε κηα ηφζν κεγάιε νκάδα θαιιηεξγεηψλ λα κελ 
ηεζεί ζε δνθηκαζία; Γελ πξέπεη λα δνθηκαζηεί σο ηνλ ππξήλα; Έηζη έρνπλ ιφγνπο γηα απηφ, 
θαη έηζη φια απηά είλαη εμαηξεηηθά ζνβαξά γηα εζάο. 

 
Έρεηε πεξάζεη ηφζα πνιιά φια απηά ηα ρξφληα ηεο θαιιηέξγεηαο, θαη φκσο πνιινί δελ 

ηα έρνπλ πάεη πξαγκαηηθά θαιά. Ππλερψο θάλνπλ φια ηα είδε ιαζψλ, θαη κάιηζηα έρνπλ 
ζπλεζίζεη ζε απηφ ψζηε δελ ην ππνινγίδνπλ θαλ. Αθφκε θαη φηαλ έξρνληαη δνθηκαζίεο δελ 
αληηιακβάλνληαη πνχ βξίζθεηαη ην πξφβιεκα, θαζψο έρνπλ ζπλεζίζεη ζε απηφ θαη 
ζεσξνχλ [ηηο πξνζθνιιήζεηο ηνπο] απιψο κηθξνπξάγκαηα. Αιιά απηφ είλαη ε θαιιηέξγεηα 
— ηη έγηλε απηφ ην λα είκαζηε "ρσξίο θελά" (Wu-lou); Γελ ππάξρνπλ κηθξνπξάγκαηα. 
Δπίζεο, ζε απηά ηα ρξφληα πνιιά θνβεξά πξάγκαηα έρνπλ ζπκβεί ζηηο ηάμεηο ησλ 
θαιιηεξγεηψλ καο, θαη πξνθάιεζαλ παληφο είδνπο παξεκβάζεηο ζηνπο αζθνχκελνχο καο. 
Κπνξεί λα θαίλεηαη φηη [απηφ είλαη κφλν έλα πξφβιεκα ησλ] ξπζκίζεσλ ησλ παιαηψλ 
δπλάκεσλ γηα εζάο, λα μεζεθψζνπλ πξνβιήκαηα κεηαμχ καο, έηζη ψζηε λα απνθαιπθζνχλ 
νη αλζξψπηλεο πξνζθνιιήζεηο, θαη απηφο είλαη ν ζηφρνο ησλ παιαηψλ δπλάκεσλ. Αιιά 
φηαλ θάλεηε απηά ηα πξάγκαηα, έρεηε ζθεθηεί φιεο ηηο ζπλέπεηεο; Ρη ζαο πεξηκέλεη ζην 
κέιινλ; Ξξαγκαηηθά δελ είζηε ινγηθνί. Κεξηθνί έρνπλ επαλεηιεκκέλα εμαπαηήζεη ηνπο 
καζεηέο καο ηνπ Ληάθα γηα ρξήκαηα. Ππγθεληξψλνπλ θεθάιαηα θαη αηζρξνθεξδνχλ ζε 
βάξνο ησλ καζεηψλ ηνπ Ληάθα ζην φλνκα φισλ ησλ εηδψλ ησλ ππνηηζέκελσλ αηηηψλ. Όινη 
ήξζαλ εδψ γηα ηνλ Φα. Ρψξα πνπ έρεηε θάλεη απηά ηα πξάγκαηα, έρσ ιίγα ιφγηα γηα εζάο. 
Ν Γάζθαινο ήξζε εδψ γηα λα ζψζεη φιε ηελ δεκηνπξγία. Δθφζνλ ππάξρεη θη έλαο θφθθνο 
ειπίδαο φηη κπνξείηε λα ζσζείηε, εγψ ζα πξνζπαζήζσ λα ζαο ζψζσ. Αλεμάξηεηα απφ ην 
πφζν άζρεκα έρεηε ελεξγήζεη, εγψ ζα ζαο αληηκεησπίζσ ην ίδην φπσο αληηκεησπίδσ ηνπο 
θαινχο αζθνχκελνπο. Έηζη ψζηε λα κπνξέζεηε λα ζσζείηε, δελ ζα δείηε θακία δηαθνξά 
ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζαο αληηκεησπίζσ. Θαη απηφ ηζρχεη αθφκε θαη γηα ηνπο 
κπζηηθνχο πξάθηνξεο - δελ ζα κε δείηε λα ζαο αληηκεησπίδσ θαζφινπ δηαθνξεηηθά ή λα 
ελεξγψ κε νπνηνλδήπνηε αζπλήζηζην ηξφπν πξνο εζάο. 

 
Ζ ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ είλαη κηα ηεξάζηηα πξφθιεζε. Πε θάζε ζπλέδξην ηνπ Φα ν 

Γάζθαινο απεπζχλεη νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλνη άλζξσπνη, κε ζηφρν λα 
ζαο βνεζήζεη λα θαηαιάβεηε αιεζηλά ηνλ Φα θαη λα θαιιηεξγεζείηε ζχκθσλα κε απηφλ. 
Θαη ζε θάζε ζπλέδξην ηνπ Φα ν Γάζθαινο εμεγεί ην Τδνύαλ Φάινπλ. Ξνηέ δελ πάεη πέξα 
απφ απηφ. Δάλ θαηαθέξεηε λα επηκείλεηε ζηε κειέηε ηνπ Φα, πξαγκαηηθά λα βάιεηε 
παξάκεξα ηηο αλζξψπηλεο ζθέςεηο θαη πξνζθνιιήζεηο ζαο φηαλ δηαβάδεηε ηνλ Φα, θαη 
εηιηθξηλά λα δηαβάζεηε ην Τδνύαλ Φάινπλ ζε θάζε βήκα ηνπ δξφκνπ, ηφηε ζα θεξδίζεηε 
ηνλ ζαπκαζκφ ησλ ζετθψλ φλησλ. Αθφκα θαη απηνί πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα 
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θαη παίδνπλ έλαλ δπζκελή ξφιν ζα ζθεθηνχλ: "Ω, απηφ ην άηνκν είλαη πξαγκαηηθά 
εμαηξεηηθφ." Απηφ ζα ζθεθηνχλ. 

 
Ν παιαηφο θφζκνο έρεη ηειεηψζεη θαη ν λένο έρεη αξρίζεη. Απηφ δελ είλαη κηα απιή ηδέα. 

Γηα λα ην επεμεγήζσ, δείηε πψο ηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηφο ζαο πνπ ππφθεηληαη δηαξθψο ζε 
κεηαβνιηθέο δηαδηθαζίεο πάληα αλαλεψλνληαη θαη αληηθαζηζηνχληαη. Νη πιαλήηεο πνπ 
κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε επίζεο ζπλερψο αληηθαζηζηνχληαη θαη αλαλεψλνληαη. Δίλαη 
θαηαζηξνθηθφ γηα ηηο δσέο εθεί. Δθφζνλ θαηνηθνχλ εθεί, δελ κπνξνχλ λα μεθχγνπλ. Έηζη, 
ηέηνηεο θαηαζηξνθέο ζπκβαίλνπλ δηαξθψο ζηνλ Θφζκν. Όηαλ έλα άηνκν πεζαίλεη, φια ηα 
θχηηαξα ηνπ ζψκαηφο ηνπ πξέπεη λα πεζάλνπλ, θαη ην άηνκν δελ ππάξρεη πιένλ. Έηζη, 
πνηέ ζηνλ Θφζκν δελ έρεη ζπκβεί ζην παξειζφλ θάηη πνπ θαηά ην νπνίν, φηαλ ν παιαηφο 
Θφζκνο δελ ζα ππήξρε πηα, θάπνηνο πνπ ζα ήζειε λα γίλεη κέξνο ηνπ λένπ Θφζκνπ λα 
κπνξνχζε λα ην πξάμεη. Γηαηί είλαη φηη αθφκε θαη ζεία φληα δελ γλσξίδνπλ [απηφ πνπ 
θάλσ]; Δπεηδή απηφ δελ έρεη ζπκβεί πνηέ πξηλ. Γελ έρεη ππάξμεη πνηέ κηα πεξίπησζε φπνπ 
δσέο πνπ είραλ θαιιηεξγεζεί θαιά λα κεηαθέξνληαλ άκεζα ζηε λέα γε θαη ηα αηζζαλφκελα 
φληα ηνπ παιηνχ ζχκπαληνο λα θέξλνληαλ ζην λέν ζχκπαλ, κεηά ηελ αλαλέσζή ηνπο. 
Δπνκέλσο, δελ είλαη δχζθνιν απηφ ην εγρείξεκα; Γελ ππάξρεη πξνεγνχκελν απφ ην 
παξειζφλ γηα λα ζπγθξηζεί. Όηαλ κεξηθέο θνξέο ην αηηηνινγνχζα ζηηο παιαηέο δπλάκεηο 
θαη δελ είραλ ηξφπν λα απαληήζνπλ, έιεγαλ: «Γελ μέξνπκε πψο.» Έιεγαλ: «Γελ μέξνπκε 
πψο λα θάλνπκε απηφ γηα ην νπνίν κηιάο». Πήκεξα κηιψ ζηνπο καζεηέο ηνπ Ληάθα, θαη νη 
βεηεξάλνη καζεηέο κπνξνχλ φινη λα θαηαιάβνπλ ηα ιφγηα κνπ. Γη' απηφ έρσ πεη απηά ηα 
πξάγκαηα. Δθείλνη πνπ δελ θαιιηεξγνχληαη ή πνπ δελ ήηαλ ζπλεπείο πνηέ δελ ζα 
κπνξνχζαλ λα πηζηέςνπλ απηφ πνπ ιέσ ή λα ην θαηαλνήζνπλ απηφ. 

 
Όιεο νη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηηο ηάμεηο ησλ θαιιηεξγεηψλ καο έρνπλ 

πξάγκαηη απνθαιχςεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ην ζψκα ησλ καζεηψλ ηνπ Ληάθα έρεη. Όζνη 
έρνπλ αλακνριεχζεη ηα πξνβιήκαηα ην θάλνπλ αθφκα ηαθηηθά, θαη ζε φιν ην δξφκν έρεη 
ππάξμεη παξέκβαζε. Πην ηέινο πφζνη άλζξσπνη ζα είλαη ζε ζέζε λα ηα θαηαθέξνπλ, θαη 
πφζνη ζα είλαη πξαγκαηηθά ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηα πξφηππα γηα ηελ Νινθιήξσζε 
ελφο καζεηή ηνπ Ληάθα; Κεξηθέο θνξέο πξαγκαηηθά δελ είκαη αηζηφδνμνο. Ζ Δπαλφξζσζε 
ηνπ Φα είλαη βέβαην φηη ζα πεηχρεη. Απηφ είλαη ζίγνπξν. Θαη ζίγνπξα ζα ππάξμνπλ καζεηέο 
ηνπ Ληάθα πνπ ζα επηηχρνπλ ηελ Νινθιήξσζε. Αιιά πφζνη; Γελ είκαη πξαγκαηηθά 
αηζηφδνμνο απηή ηε ζηηγκή. 

 
Ν ρξφλνο πνπ απνκέλεη γηα θαιιηέξγεηα είλαη, φπσο γλσξίδεηε, απιά εμαηξεηηθά 

ζχληνκνο γηα εκάο. Ν ξπζκφο ηεο Δπαλφξζσζεο ηνπ Φα είλαη ππεξβνιηθά γξήγνξνο, θαη 
φκσο ζε απηφ ην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πξέπεη επίζεο λα εθπιεξψζνπκε ηελ 
απνζηνιή καο σο καζεηέο ηνπ Ληάθα! Ρη είλαη έλαο καζεηήο ηνπ Ληάθα; Έλαο καζεηήο 
ηνπ Κεγάινπ Ρξφπνπ (ηνπ Ληάθα) ηνπ Θφζκνπ. Θα κπνξνχζε λα αξθεί κφλν λα επηηχρεηε 
ηε δηθή ζαο, αηνκηθή νινθιήξσζε; Ξνηνο δελ ζα είρε γίλεη ηφηε καζεηήο ηνπ Ληάθα, εάλ 
ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην; Ζ δχλακε ηνπ Ληάθα λα ζψδεη αλζξψπνπο είλαη απιά ηεξάζηηα. Θα 
ήηαλ πνιχ εχθνιν λα ην επηηχρεη απηφ. Νη καζεηέο ηνπ Ληάθα έρνπλ κηα απνζηνιή, θαη 
είλαη ηελ ίδηα ζηηγκή ηφζν ηξνκεξή φζν θαη δχζθνιε. Θαη κέζα ζε απηφ πξνζζέζηε θαη ηηο 
παιαηέο δπλάκεηο. Αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κπνξψ λα ζαο πσ φηη απηφ πνπ θάλεηε είλαη 
απφ ηε θχζε ηνπ πνιχ δχζθνιν, έηζη εάλ νη παιαηέο δπλάκεηο δελ είραλ πξνζπαζήζεη λα 
παξέκβνπλ, θάπνηα άιιε δχλακε ζα ην έθαλε ζίγνπξα. Θα είραλ πξνθαιέζεη ηα ίδηα είδε 
δπζθνιηψλ γηα εζάο. Απηφ αθξηβψο είλαη πνπ ζα έθαλαλ. Δπεηδή ν Ληάθα είλαη ηφζν 
θαζαξφο, νξζφο, θαη κεγαινπξεπήο, βιέπνληαο ηφζε παλίζρπξε αξεηή θαη δχλακε, θαη ηηο 
ζεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λα ιάκπνπλ θαζψο ζψδεη δσέο, αθφκα θαη νη ζενί είλαη γεκάηνη δένο 
θαη θαλείο δελ ζα ήηαλ ηφζν ηνικεξφο ψζηε λα θάλεη αξλεηηθά πξάγκαηα πξνο Απηφλ. Θα 
έζεηαλ έλα ζεηηθφ κέησπν, αιιά αθφκα ζα πξνζπαζνχζαλ λα επηηχρνπλ απηφ πνπ ζέινπλ 
— αθφκε θαη ζρεκαηίδνληαο θάηη ηφζν κεγάιν φζν απηφ πνπ έθαλαλ πξνθεηκέλνπ λα 
επηηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο. Έηζη είλαη νη παιαηέο δπλάκεηο, θαη απηφ πνπ θάλνπλ είλαη 
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λα παξεκβαίλνπλ θαη λα πξνθαινχλ δεκηά. Ήμεξα πψο ζα είλαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ 
ππφζεζε απηή, θαη έηζη επίιπζα πνιιά πξάγκαηα γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Ληάθα θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο, θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζαο πξνζηάηεπα δσή κεηά ηε δσή, 
θξνληίδνληάο ζαο φιε ηε δηαδξνκή. Ωζηφζν, θαηά ηελ παξνχζα ζηηγκή ζηελ ηζηνξία, ζε 
απηή ηε ζχληνκε-αιιά-ηφζν-θξίζηκε ζηηγκή πνπ θαζνξίδεη ηα πάληα, νη απαηηήζεηο γηα 
εζάο είλαη απζηεξέο. 

 
 Ρη πξφθεηηαη λα γίλνπλ φζνη απφ εζάο ηνπο αζθνχκελνπο πνπ δελ ηα έρνπλ πάεη θαιά; 

Όινη ζέιεηε λα κε βιέπεηε λα ζαο ρακνγειάσ, αιιά πξέπεη λα μέξεηε φηη ην θάλσ απηφ γηα 
λα ζαο ελζαξξχλσ θαη λα εθθξάζσ ηηο ειπίδεο κνπ γηα εζάο. Κε δεδνκέλν φηη ν ρξφλνο 
είλαη ηφζν εμαηξεηηθά πηεζηηθφο, έρεηε ζθεθηεί γηα ην ηη πξφθεηηαη λα γίλεη κε φζνπο δελ 
έρνπλ θαιιηεξγεζεί θαιά; Κεξηθνί άλζξσπνη έρνπλ αθφκα κηα επθαηξία, αιιά θάπνηνη φρη 
πηα. Γηα θάπνηνπο ππάξρεη αθφκα ρξφλνο λα έρεη απνκείλεη, θαη γηα θάπνηνπο ε κφλε 
ειπίδα ηνπο είλαη λα ηξέμνπλ φζν πην γξήγνξα κπνξνχλ. Αιιά αλ ην άηνκν δελ έρεη ζέζεη 
επαξθή βάζε θαη αλ ε θαηαλφεζε ηνπ αηφκνπ πάλσ ζηνλ Φα είλαη πεξηνξηζκέλε, πψο ζα 
έρεη ην θίλεηξν λα επηκείλεη; ‘Ζζαζηαλ επηκειήο; Αλ δελ έρεηε ζέζεη έλα γεξφ ζεκέιην πνπ 
είλαη ρηηζκέλν πάλσ ζηνλ Φα, δελ ζα είζηε ζε ζέζε λα ην θαηαθέξεηε απηφ. Απηφ ην είδνο 
απνθαζηζηηθφηεηαο θαη ζηαζεξήο αίζζεζεο πίζηεο πξνέξρνληαη απφ ηνλ Φα. Ν ρξφλνο 
πηέδεη, έηζη δελ ζέισ λα πσ επράξηζηα πξάγκαηα. Έρσ ήδε πεη πνιιά ιφγηα ελζάξξπλζεο. 
(Ο Γάζθαινο γλέθεη κε ην θεθάιη θαηαθαηηθά, θάλεη παύζε, θαη ζηε ζπλέρεηα ζαξώλεη κε 
ην βιέκκα ηνπ ηελ αίζνπζα ηνπ ζπλεδξίνπ.) Αλ πξάγκαηη κείλνπλ πνιινί πίζσ ή δελ 
κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ — θαη αλαθέξνκαη ζε καζεηέο ηνπ Ληάθα — ηφηε πξαγκαηηθά 
ηίπνηα δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη πην ζιηβεξφ λα δνχκε. 

 
 Έρεηε δεη πψο ε θαηάζηαζε έρεη αιιάμεη. Ξάληα ζαο έρσ πεη φηη ε θαηάζηαζε ζηνπο 

νπξαλνχο, ε θαηάζηαζε ηεο Δπαλφξζσζεο ηνπ Φα ηνπ Θφζκνπ, θαη ε θαηάζηαζε ζηε Γε 
αληηζηνηρνχλ ε κία ζηελ άιιε. Απηφ ην έρσ επηζεκάλεη απφ ηηο πξψηεο κέξεο. Ό, ηη 
ζπκβαίλεη ζηε Γε επνπηεχεηαη απφ, θαη είλαη ζηα ρέξηα, ζετθψλ φλησλ, θαζψο θαη νη 
αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε Γε αληηζηνηρνχλ πιήξσο ζε εθείλεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνπο 
νπξαλνχο. Όινη νη δηψθηεο ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ αληηκεησπίδνπλ ηψξα ηηκσξία. πάξρεη 
αθφκα έλα ηκήκα καζεηψλ ηνπ Ληάθα πνπ δελ έρεη θαιιηεξγεζεί σο ην πξφηππν ηεο 
Νινθιήξσζεο, θαζψο θαη έλα ηκήκα πνπ ηα έρεη πάεη άζρεκα, αιιά ηνπο δίλεηαη αθφκα 
κηα επθαηξία. Θαη γη’ απηφ, απηφ δελ είλαη ην ηέινο απηήο ηεο ππφζεζεο πνπ είλαη ν ιφγνο 
πνπ απηνί νη δηψθηεο ζα αληηκεησπίζνπλ ηηκσξία.  

 
Δάλ φινη φζνη έρνπλ δηψμεη καζεηέο ηνπ Ληάθα επξφθεηην λα ζπιιεθζνχλ θαη λα 

νδεγεζνχλ ζηε δηθαηνζχλε, ε ππφζεζε απηή ζα είρε ηειεηψζεη θαη δελ ζα ππήξραλ άιιεο 
επθαηξίεο γηα εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ θαιιηεξγεζεί ή γηα εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ 
θαιιηεξγεζεί θαιά. Έηζη, είλαη ζε κνξθή πνιηηηθήο δηακάρεο ή πάιεο γηα εμνπζία ή 
θαηεγνξηψλ δηαθζνξάο, πνπ φζνη έρνπλ δηψμεη καζεηέο ηνπ Ληάθα αληηκεησπίδνπλ. Όινη 
φζνη ηψξα ηηκσξνχληαη εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία θαη θαλέλαο δελ έρεη γιηηψζεη. 
Θαη απηφ ζπλερίδεηαη. Μέξσ ζίγνπξα φηη θαλείο απφ απηνχο δελ ζα μεθχγεη, αλεμάξηεηα 
απ’ ην βαζκφ ηνπ. Δίλαη απηφ πνπ νη ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη απνθαινχλ «απνπιεξσκή». 

 
Δπεηδή απηή ε ππφζεζε πνπ πινπνηείηαη είλαη ζην ηέινο ηεο, ην θαθφ δελ έρεη ηα κέζα 

λα ζπγθεληξψζεη πηα κεγάιε δχλακε θαη γηα άιιε κηα θνξά λα θάλεη απηφ πνπ μεθίλεζε 
ζηηο 20 Ηνπιίνπ 1999. Νη δνθηκαζίεο ησλ καζεηψλ ηνπ Ληάθα έρνπλ θηάζεη ζην ηειηθφ 
ηνπο ζηάδην. Απηφ έρεη νδεγήζεη θάπνηνπο αλζξψπνπο λα επηζπκνχλ κφλν λα δνπλ ηα 
πξάγκαηα "λα ηειεηψλνπλ ζχληνκα." Αιιά γηαηί ην ζέιεηε απηφ; Ώζηε λα κπνξέζεηε λα 
αξρίζεηε κηα επηπρηζκέλε δσή; Κηα δσή ρσξίο άγρνο; Απηφ είλαη; Γηα έλαλ καζεηή ηνπ 
Ληάθα ή γηα πνιιέο δσέο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζα ράλαηε ηελ επθαηξία λα εμαιείςεηε 
θάξκα θαη ζα ράλαηε ηελ επθαηξία λα πξνρσξήζεηε πξνο ηελ νινθιήξσζε. Δίκαη 
αληίζεηνο κε ηε δίσμε, αθνχ απνξξίπησ εληειψο ηηο παιαηέο δπλάκεηο. Ξηζηεχεηε φηη ν 
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Βνπδηζκφο ππέζηε θαηαζηνιέο ζην παξειζφλ ή ην φηη νη Σξηζηηαλνί πέξαζαλ ηξηαθφζηα 
ρξφληα δηψμεσλ, ήηαλ γηαηί ην θαθφ λίθεζε ηηο δπλάκεηο ηνπ θαινχ; Όρη, δελ είλαη απηφο ν 
ιφγνο πνπ απηφ ζπλέβε. Απηέο ήηαλ πεξηπηψζεηο ζετθψλ φλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
αραιίλσην θαθφ γηα λα ηειεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο, γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο 
αλζξψπνπο ηνπο λα θηάζνπλ ζηελ Νινθιήξσζε! Όζν πεξαηηέξσ ηα πξάγκαηα 
εμειίζζνληαη ηψξα, ηφζν πην θνληά έξρεηαη ην ηέινο. Κφιηο ν θαθφο ηχξξαλνο πξνζαρζεί 
ζηε δηθαηνζχλε, δελ ζα θζάζνπλ φια απηά ζε έλα ηέινο θαη ζα αξρίζεη ε επφκελε θάζε; 
(Ο Γάζθαινο γλέθεη θαηαθαηηθά κε έλα βιέκκα ζνβαξόηεηαο.) Ξνιινί απφ εκάο δελ 
έρνπλ αμηνπνηήζεη ζην έπαθξν απηφ ην παξάζπξν ρξφλνπ. 

 
Όπσο κφιηο αλέθεξα, δελ δέρνκαη ηε δίσμε, δηφηη έρσ ηα δηθά κνπ ζρέδηα. Ωζηφζν, 

δεδνκέλνπ φηη ε δίσμε έρεη γίλεη, ηνπο θεξδίδσ ζην δηθφ ηνπο παηρλίδη ζψδνληαο 
αηζζαλφκελα φληα θαη βνεζψληαο ηνπο καζεηέο καο ηνπ Ληάθα λα επηηχρνπλ ηελ 
Νινθιήξσζε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Όπσο κφιηο είπα, κε θάηη 
ηφζν κεγάιν, ζα ππήξρε θάπνηα άιιε δχλακε πνπ ζα επελέβαηλε, αλ δελ ήηαλ νη παιαηέο 
δπλάκεηο. Πίγνπξα θάηη ηέηνην ζα είρε μεδηπισζεί. Έηζη, βιέπνληαο ηα πξάγκαηα απφ κηα 
δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, δελ ζα ζαο παξείρε επίζεο κηα επθαηξία λα θαιιηεξγεζείηε θαη 
λα παξείρε θαη ζηα αηζζαλφκελα φληα κηα επθαηξία λα επηιέμνπλ ηε ζσηεξία; Γελ είλαη 
δπλαηφλ γηα θάζε άηνκν λα θαηαθέξεη λα ζσζεί νχηε λα θαιιηεξγεζεί. Όκσο, θάζε άηνκν 
πξέπεη αλαπφθεπθηα, θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο κάρεο κεηαμχ ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, 
λα θαλεξψζεη ηε ζηάζε ηνπ, θαη θαζέλαο πξέπεη αθφκε θαη λα δειψζεη ηε ζηάζε ηνπ, ην 
νπνίν ζα θαζνξίζεη πνχ ζα πάεη ζην κέιινλ. Όιεο ηηο θνξέο πνπ ζην παξειζφλ έλαο 
πνιηηηζκφο ήηαλ λα θαηαζηξαθεί, πνηέ δελ ήηαλ ρεηξφηεξνο απφ ηνλ ζεκεξηλφ. Αλ δελ ήηαλ 
γηα ηνλ Ληάθα πνπ δηδάζθεηαη, ε αλζξσπφηεηα δελ ζα είρε πεξάζεη πνηέ ηελ ηειεπηαία 
εκέξα ηνπ 1999. Γηαηί νη άλζξσπνη γηφξηαδαλ κε ηέηνην ηξφπν ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο 2000; 
Γηαηί ήηαλ ηφζν ραξνχκελνη; Ξαξά ην φηη θαηλφηαλ λα είλαη γηα έλαλ επηθαλεηαθφ ιφγν, 
ελφο λένπ αηψλα πνπ είρε αξρίζεη, ηα πάληα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαλνληζκέλα απφ 
ζεία φληα θαη νη άλζξσπνη έρνπλ κηα πιεπξά πνπ γλσξίδεη. Αιιά απηφ δελ ήηαλ αιεζηλή 
ζσηεξία. Νη άλζξσπνη ηψξα πξέπεη λα δειψζνπλ ηε ζηάζε ηνπο. Ρν πψο έλα νλ δξα, 
θαζψο νη καζεηέο ηνπ Ληάθα δηεπθξηλίδνπλ ηα γεγνλφηα θαη ζψδνπλ ηνπο αλζξψπνπο, 
θαζνξίδεη ην κέιινλ ηνπ. 

 
Φπζηθά, κεξηθά ρξφληα πξηλ, ήηαλ αθφκα δχζθνιν λα δηεπθξηλίζνπκε ηελ αιήζεηα. 

Κεξηθνί άλζξσπνη ήηαλ εληειψο παξάινγνη, επεηδή ηελ επνρή εθείλε ππήξρε έλαο 
ηεξάζηηνο αξηζκφο θαθψλ παξαγφλησλ πνπ έιεγραλ ηνπο αλζξψπνπο. Απηνί νη θαθνί 
παξάγνληεο έρνπλ πιένλ ζηαδηαθά εμαιεηθζεί θαζψο ε Δπαλφξζσζε ηνπ Φα πηέδεη πξνο 
ηα εκπξφο θαη ηα θαθά πξάγκαηα ζηνλ Θφζκν έρνπλ θαζαξηζηεί, θαηαζηξαθεί θαη δηαιπζεί 
ζε κεγάιε θιίκαθα. Θαη απηέο νη αιιαγέο παξαιιειίδνληαη εδψ κε απηέο κεηαμχ ησλ 
αλζξψπσλ. Ρψξα νη άλζξσπνη είλαη ζε ζέζε λα μαλαζθεθηνχλ ηα πξάγκαηα κε θαζαξφ 
λνπ θαη λα έρνπλ κηα θαιή θαηαλφεζε ηεο δίσμεο, ησλ καζεηψλ ηνπ Ληάθα θαη ηνπ θαθνχ 
θφκκαηνο, έηζη ψζηε λα θαινχληαη λα πάξνπλ ζέζε. Έηζη θπζηνινγηθά ηα πξάγκαηα είλαη 
δηαθνξεηηθά ηψξα. Ρφηε πνπ νη ζπλζήθεο ήηαλ ηφζν θαθέο, αλ θάπνηνο είρε ηελ ηφικε λα 
ιάβεη ζεηηθή ζηάζε, ήηαλ απιά εμαηξεηηθφ. Ρα φληα είλαη δηαθνξεηηθά. Ν Θφζκνο έρεη 
δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ηα φληα ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά 
επίπεδα ηνπ Θφζκνπ. Δίλαη δηαθνξεηηθφ αλ έλα νλ ήηαλ ζε ζέζε λα ελεξγήζεη κε ζεηηθφ 
ηξφπν θαηά ηελ έλαξμε ηεο δίσμεο, φηαλ ηα πξάγκαηα ήηαλ ππέξκεηξα ζθιεξά, ζε ζρέζε 
κε ηψξα πνπ νη ζπλζήθεο έρνπλ ραιαξψζεη. 

 
Γελ έρνπκε δεη έλα παξφκνην ζελάξην λα δηαδξακαηίδεηαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπ 

Ληάθα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο; Ρειηθά ππάξρεη κηα δηαθνξά ζηα επίπεδα 
αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ ηα έρνπλ πάεη εμαηξεηηθά θαιά ζε φιε ηε δηαδξνκή θαη ζε φζνπο 
έρνπλ ζθνληάςεη μαλά θαη μαλά, γξάθνληαο θάπνηα δήισζε [«κεηαλνίαο»] ηε κία εκέξα 
θαη αθπξψλνληάο ηελ επφκελε, αλ θαη νξζνπφδεζαλ ζην ηέινο. Αλ εθείλνη πνπ δελ είλαη 
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ινγηθνί αθφκα θαη κέρξη απηή ηε κέξα, πξαγκαηηθά μππλήζνπλ ζήκεξα, μεθηλήζνπλ λα 
ηξέρνπλ κε φιε ηνπο ηε δχλακε θαη πξνζπαζήζνπλ λα θαιχςνπλ ηε δηαθνξά κε ηνπο 
άιινπο θαη κπνξέζνπλ πξαγκαηηθά λα ηα πάλε θαιά, ηφηε είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε 
ηνπο. Ωζηφζν, δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηε δηαθνξά κε εθείλνπο πνπ είλαη πνιχ 
κπξνζηά απφ απηνχο. Πηελ θαιιηέξγεηα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά βαζίιεηα. Δίκαη πνιχ 
αλήζπρνο γηα απηφ. Όζν πεξηζζφηεξν πεξλά ν ρξφλνο ηφζν πην αλήζπρνο γίλνκαη. Ρφηε 
φηαλ ην θαθφ ήηαλ αλεμέιεγθην θαη ζηελ πην ηξειή ηνπ θαηάζηαζε ήκνπλ επίζεο 
ππεξβνιηθά αλήζπρνο — αλήζπρνο φηη δελ ζα ήζαζηαλ ζε ζέζε λα αληέμεηε. Αιιά κε ηνλ 
θαηξφ είδα φηη νη καζεηέο ηνπ Ληάθα κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ νπνηνδήπνηε θαθφ θαη απηφ 
ήηαλ πξαγκαηηθά παξήγνξν γηα κέλα. Αιιά ηψξα, φηαλ ην ηέινο ηεο δίσμεο είλαη θνληά, 
αηζζάλνκαη αθφκα πην αλήζπρνο απφ φ, ηη πξηλ. Έρνπκε θάπνηα άηνκα πνπ απιά δελ είλαη 
ινγηθά θαη απιψο παξαζχξνληαη κε κηζή θαξδηά κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπ Ληάθα. Ινηπφλ, 
ηη ζα θάλνπκε κε εζάο; 

 
Φπζηθά, κεξηθνί απφ ηνπο αζθνχκελνχο καο ηα έρνπλ πάεη πνιχ θαιά. Αιιά αθφκε θαη 

εθείλνη πνπ ηα έρνπλ πάεη θαιά, δελ έρνπλ θηάζεη ζηα θξηηήξηα γηα ηελ Νινθιήξσζε. Πην 
παξειζφλ, νη θαιιηεξγεηέο αθαηξνχζαλ ηηο πξνζθνιιήζεηο ηε κία κεηά ηελ άιιε. Αιιά 
ζηελ πεξίπησζή ζαο, ζρεδφλ φιεο νη πξνζθνιιήζεηο ζαο παξακέλνπλ, ελψ 
απνδπλακψλνληαη θαη κεηψλνληαη έλα ζηξψκα ηε θνξά, απνδπλακψλνληαη θαη 
πεξηνξίδνληαη ζπλερψο, φιν θαη πεξηζζφηεξν. Απηή είλαη ε πξνζέγγηζε πνπ έρσ πάξεη κε 
ζαο, θαη επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο καο ηνπ Ληάθα λα δνπλ θπζηνινγηθά κεηαμχ ησλ 
θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ πξηλ απφ ηελ επίηεπμε ηεο νινθιήξσζεο θαη λα ζψδνπλ ηνπο 
αλζξψπνπο κε έλαλ θαλνληθφ ηξφπν, ελψ είλαη έλαο απφ απηνχο. Ρελ ίδηα ζηηγκή, αθξηβψο 
επεηδή νη αλζξψπηλεο ζθέςεηο ζαο δελ έρνπλ αθαηξεζεί πιήξσο, απηφ ζαο επηηξέπεη λα 
θαιιηεξγείζηε κέζα απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπο, θαη εάλ κπνξείηε λα παξακείλεηε ζε 
εγξήγνξζε θαη λα θαιιηεξγείηε ηνλ εαπηφ ζαο αλά πάζα ζηηγκή θαη λα εθπιεξψλεηε ηηο 
επζχλεο ζαο σο καζεηήο ηνπ Ληάθα, απηφ είλαη παλίζρπξε αξεηή θαη είλαη απιά 
εμαηξεηηθφ. Απηφ είλαη ην κνλνπάηη ζαο. 

 
Θα ήζεια αθφκα λα απαληήζσ ζηηο εξσηήζεηο ζαο. (Φεηξνθξνηήκαηα) Κπνξείηε λα 

πεξάζεηε επάλσ ραξηάθηα κε ηηο εξσηήζεηο ζαο. 
 
Ν Φα δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη θαη ν Γάζθαινο δελ έρεη αιιάμεη. Κεξηθνί έρνπλ 

αιιάμεη πξνο ην ρεηξφηεξν ζηελ θαιιηέξγεηα θαη δελ είλαη ηφζν θαινί φζν ήηαλ ζηελ αξρή. 
Όκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη πεξάζεη πνιχο θαηξφο. Πην παξειζφλ νη άλζξσπνη 
κηινχζαλ γηα νξηζκέλνπο θαιιηεξγεηέο πνπ θάζνληαλ ζε δηαινγηζκφ απέλαληη ζε έλαλ 
ηνίρν γηα ελλέα ρξφληα ή θαη νιφθιεξε ηε δσή ηνπο θαη ππέκελαλ βάζαλα νινκφλαρνη. 
Δμαζθψληαο ζηα κνλαζηήξηα, ηα βνπλά ή ηα δάζε, απνθνκκέλνη απφ ηνλ ζπλεζηζκέλν 
θφζκν θαη πεξλψληαο κέζα απφ ρξφληα κφρζνπ θαη ηαιαηπσξίαο — πφζν κφλνη ζα ήηαλ 
αιήζεηα; Αιιά δελ είλαη απηή ε πξνζέγγηζε πνπ εκείο παίξλνπκε. Θαη φκσο, κεξηθνί 
άλζξσπνη εμαθνινπζνχλ λα απερζάλνληαη ην πφζν θαηξφ δηαξθεί. Ωζηφζν, ζε φιε ηελ 
ηζηνξία θαλείο δελ έρεη πνηέ θαιιηεξγεζεί γηα κφλν έλα ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Αιιά απηνί νη άλζξσπνη έρνπλ επηηξέςεη ζηνπο εαπηνχο ηνπο λα ραιαξψζνπλ θαη φηαλ 
έξρεηαη αθφκα θαη κηα κηθξή παξελφριεζε, μερλνχλ φηη είλαη καζεηέο ηνπ Ληάθα. Γηα πνην 
ιφγν θαιιηεξγείζηε; Γηα ηε θήκε ζαο; Απφ δπζαξέζθεηα; Γηα ηηο πξνζθνιιήζεηο πνπ 
ηξέθεηε; Γηα ηνπο αγαπεκέλνπο ζαο; Γηα ηα πξάγκαηα πνπ είζηε πξνζθνιιεκέλνη; Γηα ηα 
πξάγκαηα πνπ δελ κπνξείηε λα αθήζεηε; Κα δελ είλαη φια απηά, αθξηβψο ηα πξάγκαηα 
απφ ηα νπνία ζα πξέπεη λα απαιιαγείηε; 

 
Μαζεηήο: Θα ήζεια λα ξσηήζσ, Γάζθαιε, είλαη δπλαηόλ γηα εκάο λα ζώζνπκε 

νγδόληα ηνηο εθαηό όισλ ησλ δσώλ; Μπνξνύκε λα επηηύρνπκε απηόλ ηνλ ζηόρν; 
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Δάσκαλος: Όρη, δελ είλαη. Γελ κπνξνχλ λα ζσζνχλ ηφζνη πνιινί. Ζ δχλακε ηεο 
ηζρπξήο αξεηήο πνπ πνιινί καζεηέο ηνπ Ληάθα έρνπλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα δελ είλαη 
αξθεηά κεγάιε, θαη νη νξζέο ζθέςεηο ηνπο είλαη αλεπαξθείο. Έρνπκε ήδε ράζεη πνιιέο 
επθαηξίεο, ράζακε πνιιά έκβηα φληα. (Ο Γάζθαινο θάλεη παύζε) Γελ κπνξνχκε πιένλ, 
είλαη ζίγνπξν. Απηφ ην μέξσ. Γελ είλαη απνιχησο κε ππαηηηφηεηα ησλ καζεηψλ καο ηνπ 
Ληάθα, θπζηθά. Νη ξπζκίζεηο ησλ παιαηψλ δπλάκεσλ γηα απηή ηελ ππφζεζε έρνπλ 
πξνθαιέζεη απηφλ ηνλ θφζκν λα γίλεη θνβεξφο. πάξρεη ν ζχγρξνλνο ηξφπνο ζθέςεο πνπ 
νη άλζξσπνη έρνπλ, ε κνληέξλα ηέρλε, νη ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη ν ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο 
ζηελ θνξπθή ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ε δεκηά πνπ έγηλε ζηνλ πνιηηηζκφ απφ ην αρξείν Θφκκα. 
Δίλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν γηα ηνπο λένπο, νη νπνίνη κεγαιψλνπλ ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ. 
Γελ κπνξνχλ λα δνπλ απηά ηα πξάγκαηα φπσο πξαγκαηηθά είλαη. 

 
Μαζεηήο: Πώο γίλεηαη θαη νη παιαηέο δπλάκεηο εμαθνινπζνύλ λα είλαη ζε ζέζε λα 

θξαηνύλ ηελ πξνζνρή ηνπ θόζκνπ καθξηά από ό, ηη ζπκβαίλεη ζηελ Θίλα; 
 
Δάσκαλος: Απηφ είλαη ην πψο νη παιαηέο δπλάκεηο ην θαλφληζαλ. Ζ Θίλα είλαη ε 

ζθελή, γχξσ απφ ηελ νπνία πεξηζηξέθνληαη ηα πάληα ζε απηφλ ηνλ θφζκν. Αλ ην 
θαινζθεθηείηε – θαη ζα ζαο δψζσ κεξηθά απιά παξαδείγκαηα – θάζε θνξά πνπ ζπκβαίλεη 
θάηη ζηελ Θίλα, φηαλ κηα ζεηηθή εμέιημε ιακβάλεη ρψξα, θαη άιια έζλε είλαη έηνηκα λα 
αζθήζνπλ πίεζε πξνο ηελ Θίλα, πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη θάπνπ αιινχ ζηνλ θφζκν, φπσο 
κε ηξνκνθξάηεο, ζξεζθεπηηθνχο εμηξεκηζηέο, ή ηε ζχγθξνπζε κεηαμχ Νπθξαλίαο θαη 
Οσζίαο. Αιιά ζθεθηείηε ην: ηίπνηα δελ ζπκβαίλεη ηπραία. Όηαλ ε δίσμε ησλ καζεηψλ ηνπ 
Ληάθα ήηαλ ζην πην θξίζηκν ζεκείν ηεο, ε πξνζνρή φινπ ηνπ θφζκνπ ζα είρε επηθεληξσζεί 
ζηελ Θίλα, αλ δελ ήηαλ άιια πξάγκαηα πνπ ζπλέβαηλαλ. Ρφηε ήηαλ πνπ νη Γίδπκνη Ξχξγνη 
ζηηο ΖΞΑ δέρηεθαλ επίζεζε. Νη ηξνκνθξάηεο ήηαλ εθηφο ειέγρνπ, θαη απηφ ηξάβεμε ηελ 
πξνζνρή ηνπ θφζκνπ καθξηά. Ρίπνηα δελ ζπκβαίλεη θαηά ηχρε. 

 
Μαζεηήο: Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε νξζέο ζθέςεηο γηα λα πεξηνξίζνπκε ηηο 

παιαηέο δπλάκεηο; 
 
Δάσκαλος: Απηφ πνπ κπνξείηε λα θάλεηε είλαη λα απνξξίςεηε ηηο παιαηέο δπλάκεηο. 

Γελ κπνξείηε πξαγκαηηθά λα αιιάμεηε απηφ ην ζχζηεκα πξαγκάησλ πνπ έρνπλ θαλνλίζεη. 
Ν Γάζθαινο κπνξεί λα ην θάλεη, αιιά δελ πξέπεη, γηαηί αλ ήηαλ λα ην θάλσ ζε απηφ ην 
ζεκείν, αλ θαηέζηξεθα ηα πξάγκαηά ηνπο, ζα θαηέζηξεθα ηα πάληα. Θα είραλ 
θαηαζηξαθεί φια. Γη’ απηφ πξνζπαζψ λα ηνπο θεξδίζσ ζην δηθφ ηνπο παηρλίδη, απηφο είλαη 
ν ηξφπνο λα ην θάλνπκε. Γελ είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ ηα ζεκειηψδε πξάγκαηα. Έηζη, 
σο καζεηέο ηνπ Ληάθα ζα πξέπεη απιψο λα δπλακψζεηε ηηο νξζέο ζθέςεηο ζαο θαη ηα πάηε 
θαιά κε απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεηε. Δάλ κπνξείηε λα θαηαθέξλεηε πξαγκαηηθά λα θάλεηε 
θαιά φια ηα ηξία πξάγκαηα, θαλείο δελ ζα ηνικήζεη λα ζαο αγγίμεη. 

 
Μαζεηήο: Δθείλνη ζηελ Θίλα νη νπνίνη έρνπλ ήδε ππνβάιεη αίηεζε παξαίηεζεο από ην 

θαθό Θόκκα πξέπεη αθόκα λα πξνβνύλ ζε δεκόζηα δήισζε ζηελ ηζηνζειίδα γηα ηελ 
παξαίηεζε από ην ΘΘΘ; 

 
Δάσκαλος: Πίγνπξα. Ήηαλ ζε ζέζε λα πάξνπλ ηελ πξσηνβνπιία λα παξαηηεζνχλ απφ 

ην θφκκα, ην νπνίν κεηξά σο λα έρνπλ απνρσξήζεη απφ ην αρξείν ΘΘΘ, αιιά ν ιφγνο πνπ 
ην έθαλαλ απηφ είλαη άγλσζηνο. Ήηαλ επεηδή δελ είραλ φθεινο πηα [απφ ην Θφκκα], φπσο 
ήιπηδαλ; Ή κήπσο ήηαλ θάπνην άιιν, αλζξψπηλνπ ηχπνπ θίλεηξν,  φπσο φηη αλεζπρνχζαλ 
γηα θάηη; Ρφηε απηφ δελ κεηξά, δηφηη έλα άηνκν πξέπεη λα δειψζεη ηε ζηάζε ηνπ, ηε ζηηγκή 
πνπ ην θαιφ θαη ην θαθφ μεδηπιψλνληαη ηφζν δξακαηηθά, δηφηη ην ζεκάδη πξέπεη λα 
αθαηξεζεί. 
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Μαζεηήο: Θα ήζεια λα ξσηήζσ: Μπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηελ παιηά έθδνζε ηνπ 
Lunyu σο έλα από ηα θαλνληθά άξζξα ηνπ Γαζθάινπ (Jingwen); 

 
Δάσκαλος: Όρη, κελ ην θάλεηε απηφ. Γελ ππήξρε θάπνην ιάζνο ζην παιηφ Lunyu, 

αιιά, δεδνκέλνπ φηη αληηθαηαζηάζεθε, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. Ν θαζέλαο λα 
θαηαζηξέςεη ην δηθφ ηνπ. Ν ιφγνο είλαη φηη, αθφκε θαη αλ ζεσξεζεί έλα θαλνληθφ άξζξν, 
ζα εμαθνινπζεί λα ζέηεη ηελ επηζηήκε ζε έλα βάζξν. Ρφηε ζηα πξψηα ρξφληα είρε 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ράξε ηεο ζσηεξίαο ησλ αλζξψπσλ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο πνπ ήηαλ 
ζε κεγάιν βαζκφ εκπνηηζκέλνη κε επηζηεκνληθέο αληηιήςεηο, θαη δελ ήηαλ πξννξηζκέλν λα 
ηνπ δνζεί έλα ηφζν πςειφ θχξνο. Αιιά αξγφηεξα νη άλζξσπνη ηνπ έδσζαλ έλα ηφζν πςειφ 
θχξνο θαη ην εμχςσζαλ πάξα πνιχ. Αιιά... – ηα πξάγκαηα απηήο ηεο κηθξνζθνπηθήο γεο 
πξαγκαηηθά δελ είλαη ηίπνηα ππφ ην πξίζκα ελφο ηέηνηνπ ηεξάζηηνπ Φα πνπ έρνπκε. Έηζη, 
δελ ήηαλ ζθφπηκν απηφ λα είλαη ηφζν πςειά. 

 
Μαζεηήο: Μπνξνύκε λα εθηππώζνπκε θαη λα δηαλείκνπκε επξέσο ζηελ Θίλα ηηο 

ηειεπηαίεο δύν εηδηθέο εθζέζεηο από ηελ θηλεδηθή εθεκεξίδα Epoch Times; 
 
Δάσκαλος: Όρη, κελ ην θάλεηε απηφ. Ρα έρσ δηαβάζεη θη εγψ, θαη θαίλεηαη λα 

απεπζχλνληαη ζε εθείλνπο ζην ηζρχνλ θαζεζηψο. Γελ έρνπλ γξαθηεί γηα ή ζρεηηθά κε, ηε 
ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ. 

 
Μαζεηήο: Μεξηθνί αζθνύκελνη πνπ έρνπλ έξζεη ζηηο ΖΠΑ από ηελ Θίλα θάπνηε 

ππεξέηεζαλ σο «βνεζνί» ζε θπιαθέο ή θέληξα θξάηεζεο – άλζξσπνη πνπ βνήζεζαλ ην 
θαθό ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα κεηαηξέςεη ηνπο αζθνύκελνπο – θαη θάπνηνη από απηνύο 
έρνπλ εδώ θαη θαηξό παξεθθιίλεη ηξνκεξά ζηηο θαηαλνήζεηο ηνπο. Παξόιν πνπ κπνξεί λα 
έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Νηάθα ζηηο ΖΠΑ θαη ζεσξνύλ ηνπο εαπηνύο 
ηνπο αζθνύκελνπο ηνπ Νηάθα, αθόκε δελ έρνπλ πξαγκαηηθά αλαγλσξίζεη, βαζηά κέζα, ηα 
ιάζε πνπ έθαλαλ, θαη αθόκε δηθαηνινγνύληαη πξνζπαζώληαο λα θαιύςνπλ ό, ηη έθαλαλ. 
Γηα παξάδεηγκα, κεξηθνί από απηνύο ιέλε όηη ιεηηνύξγεζαλ σο «βνεζνί», πξνθεηκέλνπ λα 
«πξνζηαηεύζνπλ» ηνπο αζθνύκελνπο, αιιά θαίλεηαη όηη εμαθνινπζνύλ λα θξύβνπλ ηηο 
πξνζθνιιήζεηο πνπ ηξέθνπλ βαζηά κέζα, αθόκε θη αλ έρνπλ γξάςεη ππεύζπλεο δειώζεηο 
[αλαθαιώληαο ό, ηη έθαλαλ όληαο θάησ από ηελ απεηιή]. 

 
Δάσκαλος: Ξξάγκαηη, νη θαιιηεξγεηέο δελ είλαη ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη. Αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νχηε νη απινί άλζξσπνη δελ είλαη ζπλεζηζκέλνη. Νη απινί άλζξσπνη εδψ 
ζήκεξα είλαη δηαθνξεηηθνί απφ εθείλνπο παιηά ζηελ ηζηνξία. Όινη έρνπλ κηα πιεπξά πνπ 
γλσξίδεη. Όηαλ κηιάηε κε εηιηθξίλεηα ή ππνθξηηηθά γλσξίδνπλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θη 
απηφ είλαη πνιχ μεθάζαξν ζε απηνχο. 

 
Έηζη ηη κπνξεί λα γίλεη αλ έρεηε θάλεη ιάζε; Λαη, έρσ πεη φηη πξηλ ε δίσμε λα ηειεηψζεη 

έρεηε αθφκα ηελ επθαηξία λα θαιιηεξγεζείηε θαη λα ηα πάηε θαιά. Θαη αλ θαη ην έρσ πεη 
απηφ, αλ πξαγκαηηθά θαηαιαβαίλεηε ηη ελλνψ, πξέπεη λα μέξεηε λα κελ εξκελεχεηε ηα 
πξάγκαηα πάληα κε βάζε ηηο επηζπκίεο ζαο. Απηφ πνπ έιεγα ήηαλ, έρεηε αθφκα κηα 
επθαηξία πξηλ ηειεηψζεη ε δίσμε. Λαη, έρεηε αθφκα κηα επθαηξία, αιιά αλ δελ θάλεηε 
ρξήζε απηήο ηεο επθαηξίαο πνπ ζαο παξέρεηαη ή εάλ είζηε αθφκα επραξηζηεκέλνη κε ηνλ 
εαπηφ ζαο, ηφηε θαηαζηξέθεηε ηνλ εαπηφ ζαο. 

 
Έρσ μαλαπεί φηη, γηα έλαλ καζεηή ηνπ Ληάθα, είλαη εληάμεη εάλ έρεηε θάλεη ιάζε. 

Απιά αλνηρηά θαη ηίκηα παξαδερηείηε ηα ιάζε ζαο θαη δείμηε φηη επηζηξέθεηε ζην ζσζηφ 
δξφκν θαη φηη ζέιεηε λα ηα πάηε θαιά, θαη φινη ζα ζαο ζαπκάδνπλ γηα απηφ. Αιιά αλ 
πξνζπαζείηε λα θξχςεηε απηά ηα πξάγκαηα θαη λα ηα θαιχςεηε, απηέο νη αλζξψπηλεο 
ζθέςεηο ζαο ζα κεγαιψζνπλ θαη ζα γίλνπλ πην πεξίπινθεο θαη δπλαηέο. Θαη αλ ηειηθά ε 
θαιιηέξγεηα ζαο είλαη έλα πιήξεο ράνο, ηη ζα ζθεθηνχλ νη ζπλαζθνχκελνί ζαο γηα εζάο; Ρη 
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ζα θάλνπλ γηα απηφ; Θαη πψο ζα ην δνπλ νη ζενί; Θαη ηη ζα θάλσ κε εζάο ζην κέιινλ; Ζ 
ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ, ε ζσηεξία δσψλ, είλαη κηα πξάμε ζπκπφληαο. Αιιά πάληα ζα 
ππάξρνπλ απηνί πνπ δελ κπνξνχλ λα ζσζνχλ, ηειηθά. Θαη πνηνη είλαη απηνί; Δίλαη απηνί 
πνπ δελ εθηηκνχλ ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. Απηνί είλαη πνπ δελ κπνξνχλ λα ζσζνχλ. 

 
Μαζεηήο: Γηα πεξηζζόηεξν από έλαλ ρξόλν κεηά ηελ 20 Ηνπιίνπ 1999, ν Γάζθαινο δελ 

δίδαζθε ηνλ Φα, αιιά θαηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ ρξόλνπ ε γεληθή θαηεύζπλζε πνπ 
παξερόηαλ από ην Minghui.org ήηαλ πνιύ ζαθήο. Ωζηόζν, ηώξα ην Minghui.org έρεη γίλεη 
πεξηζζόηεξν κηα πιαηθόξκα γηα δεκνζίεπζε αλαθνηλώζεσλ ή παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη 
δελ πξνζθέξεη πνιιά από ηελ άπνςε βαζύηεξσλ κνηξαζκάησλ εκπεηξηώλ γηα ηηο αξρέο 
ηνπ Φα, θαη ... 

 
Δάσκαλος: Γελ ζέισ λα αμηνινγήζσ εδψ ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ νη καζεηέο 

καο ηνπ Ληάθα έρνπλ πάλσ ζηα πξάγκαηα. Όζνη δηεπζχλνπλ κέζα ελεκέξσζεο έρνπλ ηηο 
ηδέεο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ην πψο λα δηεπζχλνπλ κέζα ελεκέξσζεο. Απηφο είλαη ν 
δξφκνο ηνπο, ε θαιιηέξγεηά ηνπο, θαη γη’ απηφ ζα πξνηηκνχζα λα κελ κηιήζσ γηα απηά ηα 
πξάγκαηα. Δίλαη πξαγκαηηθά δχζθνιν γηα ην θαζεηί λα ηαηξηάδεη ζηηο αληηιήςεηο θαη ην 
ζθεπηηθφ ηνπ θάζε αηφκνπ. Νη άλζξσπνη πνπ αλαθέξεζηε αζθνχλ θαιιηέξγεηα, φπσο θη 
εζείο, θαη είλαη βέβαην φηη ζα έρνπλ ειιείςεηο, απηφ είλαη ζίγνπξν. Ρν ίδην ζα ίζρπε γηα 
νπνηνλδήπνηε άιινλ ζε απηή ηε ζέζε. Κπνξείηε λα ζπδεηήζεηε θαη λα δηεξεπλήζεηε ηα 
δεηήκαηα καδί θαη λα εθθξάζεηε ηηο αλεζπρίεο ζαο επνηθνδνκεηηθά. 

 
Μαζεηήο: Ο παιηόο θαη ν λένο Θόζκνο δεκηνπξγήζεθαλ από ηνλ ίδην Θεό; 
 
Δάσκαλος: Απηή ήηαλ εξψηεζε λένπ καζεηή. Ήηαλ ην Ρδελ, Παλ, Οελ πνπ 

δεκηνχξγεζε ηνλ Θφζκν. 
 
Μαζεηήο: Πνιιά θεθάιαηα απαηηνύληαη γηα ην πξόηδεθη ηεο θαηαζθεπήο ηεο 

Αθαδεκίαο Φέη Τηαλ. Μπνξνύλ θαιιηεξγεηέο νη νπνίνη είλαη πξόζπκνη θαη νηθνλνκηθά 
επθαηάζηαηνη λα βνεζήζνπλ ιίγν; 

 
Δάσκαλος: Δθφζνλ ην έρεηε αλαθέξεη απηφ, ζέισ λα δειψζσ φηη θαλείο δελ 

επηηξέπεηαη λα δεηά ή λα ζπγθεληξψλεη θεθάιαηα ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ. Έρσ πεη 
απζηεξά ζηνπο αζθνχκελνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφηδεθη ηεο θαηαζθεπήο ηεο 
Αθαδεκίαο Φέη Ρηαλ φηη, δελ επηηξέπεηαη λα ζπγθεληξψλνπλ ρξήκαηα κεηαμχ ησλ 
αζθνπκέλσλ! Κεξηθνί απφ ηνπο αζθνχκελνχο καο δέρνληαη λα πάξνπλ ρξήκαηα απφ 
άιινπο αζθνχκελνπο ή δεηνχλ απφ ηνπο αζθνχκελνπο ρξήκαηα γηα ζπιινγή θεθαιαίσλ γηα 
πξφηδεθη ηνπ Ληάθα, αιιά δελ έρνπλ νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή δηαρείξηζε γηα απηφ θαη 
έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηα ρξήκαηα απεξίζθεπηα. Κεξηθνί ππεμαίξεζαλ ρξήκαηα άιισλ. 
Κεξηθνί μεθίλεζαλ κε θαιέο πξνζέζεηο, αιιά φηαλ άξρηζαλ λα βιέπνπλ πνιιά ρξήκαηα 
άξρηζαλ λα ηα ζπζζσξεχνπλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο. Ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θάπνηνη 
θξάηεζαλ έλα κέξνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη έδσζαλ ην ππφινηπν ζηνπο αζθνχκελνπο ή ζε 
πξφηδεθη ηνπ Ληάθα. Απηά ηα πξνβιήκαηα... Αλαξσηηέκαη, ηη ζα γίλεη κε εζάο ζην κέιινλ; 

 
Απηφ ηζρχεη γηα θάζε καζεηή ηνπ Ληάθα: αλ δελ ήζαζηαλ καζεηήο ηνπ Ληάθα ζήκεξα, 

ζα ήζαζηαλ έλαο απφ ηνπο κεγάινπο κεγηζηάλεο ηνπ θφζκνπ, κε πάξα πνιιά ρξήκαηα. Θη 
απηφ γηαηί αλ δελ ήζαζηαλ καζεηήο ηνπ Ληάθα, ε παλίζρπξε αξεηή ζαο, ε ηεξάζηηα αξεηή 
πνπ θέξαηε καδί ζαο, ζα κπνξνχζε λα έρεη αληαιιαγεί κε πνιχ πινχην. Θαη απηφ ηζρχεη γηα 
φινπο εζάο. Αιιά εγθαηαιείςαηε απηφλ ηνλ πινχην, φηαλ θάλαηε κηα ζπλεηδεηή επηινγή, 
λα είζηε έλαο καζεηήο ηνπ Ληάθα. Θέιαηε λα είζηε καζεηήο ηνπ Ληάθα, θαη 
παξαηηεζήθαηε απφ απηά ηα πξάγκαηα. Θαη πήξαηε ελεξγά ηελ απφθαζε απηή, κε ηε 
ζέιεζή ζαο. Θη φκσο ηψξα θαηαρσληάδεηε απηφ ην ειάρηζην πνζφ ρξεκάησλ πνπ έξρεηαη 
ζηνλ δξφκν ζαο. Ξψο ζθνπεχεηε λα ην επηζηξέςεηε; Πήκεξα ζε απηή ηελ θξίζηκε ζηηγκή 
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ηεο ηζηνξίαο, κε θάζε δεθάξα θαη θάζε κηθξφ [πξάγκα], απηφ πνπ απνθαιχπηεηαη είλαη ην 
βαζίιεηφ ζαο, ε θαηάζηαζε ηνπ λνπ ζαο, θαη νη πξνζθνιιήζεηο ζαο σο θαιιηεξγεηήο, 
θαζψο θαη ην αλ κπνξείηε λα επηηχρεηε ηελ Νινθιήξσζε ή φρη. (Ο Γάζθαινο θάλεη παύζε) 
Ρη ζα γίλεη κ’ εζάο; 

 
Ακέηξεηα αηζζαλφκελα φληα ζε ηεξάζηηα θαη καθξηλά Θνζκηθά Πψκαηα ζαο 

πεξηκέλνπλ γηα λα ηνπο ζψζεηε. Απηά είλαη ηα φληα ζαο, θαη παξ’ φια απηά ελεξγείηε κε 
ηέηνηνλ απνγνεηεπηηθφ ηξφπν εδψ ζηνλ αλζξψπηλν θφζκν. Όια ηα φληα πνπ αλήθνπλ ζην 
βαζίιεηφ ζαο εθεί έμσ ζηνλ Θφζκν ζάο θνηηνχλ. Όινη κπνξνχλ λα δνπλ ηελ θάζε θίλεζε θαη 
πξάμε ζαο, ηελ θάζε ζθέςε θαη ηδέα – ηα μέξνπλ φια. Δίλαη ηφζν πεξίπινθα εδψ κεηαμχ 
ησλ αλζξψπσλ. Πηνλ αλζξψπηλν θφζκν ππάξρεη ε πίζηε ζηα ζεία, ππάξρεη θαη ν αζετζκφο, 
θαη νιφθιεξνο ν πνιηηηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη σο δαηκνληθή δχλακε ελάληηα ζηα ζεηηθά 
ζηνηρεία! Ν ηξφπνο πνπ ε αλζξσπφηεηα είλαη ζήκεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο 
Δπαλφξζσζεο ηνπ Φα, έγηλε έηζη απφ ηηο παιαηέο δπλάκεηο. [Ρα φληα ζαο] παξαθνινπζνχλ 
θαη γλσξίδνπλ πφζν απηά ηα πξάγκαηα θαηαιακβάλνπλ ην κπαιφ ζαο, ζε ηη είζηε 
πξνζθνιιεκέλνη, ηη ςάρλεηε, θαη πνπ θαηεπζχλεζηε. Θαη φκσο κεξηθέο θνξέο θάπνηνη απφ 
εζάο είλαη πξαγκαηηθά γεινίνη! Γη’ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο κηιψ. Ξνιινί καζεηέο ηνπ 
Ληάθα είλαη πξαγκαηηθά πνιχ θαινί. 

 
Μαζεηήο: Θα ήζεια λα δεηήζσ από ηνλ Γάζθαιν λα θαζίζεη. 
 
Δάσκαλος: Αλ ζηέθνκαη φινη κπνξνχλ λα κε δνπλ θαιχηεξα. (Οη καζεηέο 

ρεηξνθξνηνύλ ελζνπζησδώο κε ζεβαζκό) Απφ φ, ηη μέξσ, νη θαηαζθεπέο ζην Βνπλφ θαη ην 
Shen Yun έρνπλ απνδερζεί έλαλ κηθξφ αξηζκφ ρξεκαηηθψλ ζπλεηζθνξψλ απφ ηνπο 
αζθνχκελνπο, αιιά ην πνζφ ήηαλ κηθξφ. Ρν Shen Yun ζπάληα δέρεηαη δσξεέο απφ 
αζθνχκελνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ρνξεγηψλ είλαη απφ ηε ζπλεζηζκέλε θνηλσλία, αιιά ν 
αξηζκφο είλαη επίζεο κηθξφο. Κε ηα άιια πξφηδεθη εθεί έμσ, δελ έρσ επηηξέςεη ζηνπο 
αλζξψπνπο λα ξσηνχλ ηνπο αζθνχκελνπο γηα δσξεέο. Αλη’ απηνχ, ηνπο έρσ πεη φηη, 
νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ αζθνχκελνπο δελ επηηξέπεηαη. Ρν αθνχζαηε φινη απηφ; Ξείηε 
ην θαη ζηνπο άιινπο, φηαλ ζα πάηε ζπίηη. Βαζηθά ζε θαλέλα άιιν πξφηδεθη εθηφο απφ ηελ 
θαηαζθεπή ζην Βνπλφ δελ έρεη επηηξαπεί λα δερζεί νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο 
αζθνχκελνπο. Γλσξίδσ φηη φινη πιεξψλεηε νη ίδηνη ηα πιηθά γηα ηελ εξγαζία ζαο ηεο 
Δπαλφξζσζεο ηνπ Φα, θαη ην θάλεηε απφ δηθή ζαο πξσηνβνπιία. Πηελ Θίλα, νη αζθνχκελνη 
βάδνπλ δηθά ηνπο ρξήκαηα γηα λα θάλνπλ πιηθά [δηεπθξίληζεο ηεο αιήζεηαο], ελψ αιινχ νη 
αζθνχκελνη ελεξγά έρνπλ επσκηζηεί ηα [νηθνλνκηθά] βάξε ησλ πξφηδεθη πνπ θάλνπλ, θαη 
απηφ είλαη ε παλίζρπξε αξεηή ζαο. Κεξηθνί άλζξσπνη, κεξηθνί καζεηέο ηνπ Ληάθα, πην 
ζπγθεθξηκέλα, παξφιν πνπ ήηαλ βαζηιείο κε ηεξάζηην πινχην, έγηλαλ καζεηέο ηνπ Ληάθα 
θαη δελ έρνπλ δεη πνιιά ρξήκαηα, ηδηαίηεξα κεγάια ρξεκαηηθά πνζά, θαη φηαλ πέθηνπλ ηα 
κάηηα ηνπο ζε απηά, ηνπο είλαη θάπσο δχζθνιν λα ην ρεηξηζηνχλ ςπρνινγηθά. Ξξέπεη λα ην 
πξνζέμεηε απηφ. 

 
Μαζεηήο: Σαηξεηηζκνχο, Γάζθαιε. Θα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ Γάζθαιν θάηη. Ξξηλ απφ 

ην 1999 ππήξραλ ζρεδφλ 100 εθαηνκκχξηα αζθνχκελνη ηνπ Φάινπλ Γθνλγθ. Ρψξα, αθφηνπ 
άξρηζε ε δίσμε, αλ θαη δελ  θαίλεηαη λα αζθνχλ ηφζνη πνιινί άλζξσπνη, ην λα ππάξρνπλ 
ιηγφηεξνη απφ εθαηφλ ελελήληα ρηιηάδεο άλζξσπνη πνπ κελχνπλ ηνλ Jiang κεηαμχ Καΐνπ 
θαη Νθησβξίνπ είλαη θάηη πνπ φινη βξίζθνπκε δχζθνιν λα πηζηέςνπκε. Ξνηνο είλαη ν ιφγνο 
πίζσ απφ απηφλ ηνλ [κηθξφ αξηζκφ]; 

 
Δάσκαλος: (Ο Γάζθαινο γειάεη) Γελ είλαη ζαλ απηφ πνπ λνκίδεηε, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Κεξηθνί απφ ηνπο αζθνχκελνχο καο αηζζάλνληαη φηη απηφ είλαη θάηη πνπ 
πξαγκαηηθά πξέπεη λα θάλνπλ, απηφ είλαη θάηη πνπ νη καζεηέο ηνπ Ληάθα πξέπεη λα 
θάλνπλ. Άιινη πηζηεχνπλ φηη αλ δελ δεκνζηνπνηήζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ζα είλαη 
ρξήζηκν γηα ηα πξάγκαηα πνπ θάλνπλ. Αθφκα άιινη αλεζπρνχλ φηη αλ δεκνζηνπνηήζνπλ 
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ηελ ηαπηφηεηά ηνπο πηζαλφλ λα ζπιιεθζνχλ θάπνηα κέξα. Θαη κεξηθνί απιψο δελ ην έρνπλ 
ζθεθηεί θαζφινπ. Πηελ θαιιηέξγεηα δελ είλαη φινη ζην ίδην βαζίιεην, έρνπλ δηαθνξεηηθέο 
θαηαλνήζεηο γηα ηα πξάγκαηα, θαη θπζηθά νη ζθέςεηο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθέο. Πηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, ππνζηεξίδσ ηελ πξνζέγγηζε θαηά ηελ νπνία, βαζηθνί αζθνχκελνη θαη 
αζθνχκελνη πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε, δελ απνθαιχπηνπλ ηελ ηαπηφηεηά 
ηνπο. 

 
Μαζεηήο: Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκαδηθήο κειέηεο ηνπ Φα φηαλ ζπλαληήζακε ην ηκήκα 

γηα ην «2.500 ρξφληα πξηλ», κεξηθνί άλζξσπνη ην πξφθεξαλ [ζηα θηλέδηθα] σο "Liang-
Qian", ελψ άιινη σο "Er-Qian" – κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Γάζθαιε, κπνξψ λα 
ξσηήζσ πνηνο ηξφπνο πξνθνξάο είλαη θαιχηεξνο; 

 
Δάσκαλος: Λνκίδσ φηη είκαζηε ζπλεζηζκέλνη λα ην πξνθέξνπκε «Liang-Qian-Wu,» 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Θαλείο δελ ην δηαβάδεη σο «Er-Qian-Wu.» Αιιά νη Ρατβαλέδνη 
αζθνχκελνη πξνηηκνχλ ην "er " σο πξνθνξά. Λνκίδσ φηη νπνηνζδήπνηε ηξφπνο πξνθνξάο 
είλαη κηα ραξά. Αλ ζέιεηε λα είζηε ζπλεπείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκαδηθήο κειέηεο ηνπ 
Φα, δηαβάζηε ην φπσο ην ιέσ. Δθφζνλ είπα φηη ην πξνθέξσ "Liang-Qian-Wu", αο ην 
θάλνπκε έηζη ηφηε, εληάμεη; (Οη καζεηέο ρεηξνθξνηνύλ) Απηά ηα πξάγκαηα δελ έρνπλ 
πξαγκαηηθά θακία επίδξαζε ζηελ θαιιηέξγεηά καο. Γηαθνξεηηθέο ρψξεο έρνπλ 
δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη πξνθνξέο, θαη απηά ηα πξάγκαηα δελ επεξεάδνπλ ζε ηίπνηα. 

 
Καζεηέο κνπ ηνπ Ληάθα, θαηαιαβαίλεηε θάηη; Όζνλ αθνξά ην ηη πεξηκέλσ απφ εζάο 

ζε ζρέζε κε ηνλ Φα, δελ έρσ πνιινχο εμσηεξηθνχο θαλφλεο ή απαηηήζεηο. Αιιά άιιεο 
ζξεζθείεο θαη κνξθέο θαιιηέξγεηαο είλαη πνιχ απζηεξέο γηα απηά ηα πξάγκαηα. 
Δπνκέλσο, γηαηί ε δηαθνξά; Δγψ ζαο δεηψ κφλν λα επηθεληξσζείηε ζηελ νπζία ηνπ Ληάθα, 
δηφηη απηφ είλαη απηφ ζην νπνίν ρξεηάδεηαη λα θαιιηεξγεζείηε σο καζεηέο ηνπ Ληάθα πξνο 
ην παξφλ. Όζν γηα ηα επηθαλεηαθά πξάγκαηα, δελ ζαο έρσ δεηήζεη λα επηθεληξσζείηε 
πνιχ ζε απηά, δηφηη απηά ζα είλαη πξάγκαηα πνπ ζα αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ ηεο Δπαλφξζσζεο ηνπ Φα ηνπ αλζξψπηλνπ θφζκνπ. Δίλαη πνιχ ρακεινχ 
επηπέδνπ γηα εζάο γηα λα αζρνιείζηε κε απηά – απηή είλαη ε ηδέα. Νη απαηηήζεηο ζα είλαη 
πςειέο, σζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλφξζσζεο ηνπ Φα ηνπ αλζξψπηλνπ θφζκνπ, θαη 
εθείλε ηε ζηηγκή δελ ζα ιεηηνπξγήζεη αλ δελ δηαβάδεηε ηνλ Φα ζηα θηλέδηθα, αλ δελ 
θαηαιαβαίλεηε ην λφεκα ζηελ πεγή. 

 
Μαζεηήο: Απηή ηε ζηηγκή κελχνπκε ηνλ Jiang. Πην επφκελν ζηάδην ζα κελχζνπκε ην 

θαθφ Θφκκα; 
 
Δάσκαλος: Λα κελχζεηε ην θαθφ Θφκκα; Ρν Θφκκα δελ ζα ππάξρεη πηα αθφηνπ 

εμαιεηθζεί. Αθφκα θη αλ ζα ζέιαηε λα ην κελχζεηε, πψο ζα ην πεγαίλαηε ζε δίθε, φηαλ δελ 
ζα έρεη θπζηθή κνξθή; Γελ ζα κπνξείηε λα ην δηθάζεηε ζην δηθαζηήξην. Ρα θαθά ζηνηρεία 
ζα εμαιεηθζνχλ, αιιά ζην κέιινλ νη άλζξσπνη ζα αηζζάλνληαη ηχςεηο ιφγσ [ηεο χπαξμεο] 
ηνπ αρξείνπ Θφκκαηνο. Νη άλζξσπνη ζα εμεηάζνπλ ηη ζπλέβε, θαη ε ηζηνξία ζα βγάιεη 
ζπκπεξάζκαηα απφ απηφ. 

 
Μαζεηήο: Ζ θνπιηνύξα ηνπ αρξείνπ Θόκκαηνο έρεη δειεηεξηάζεη άζρεκα ηνπο 

καζεηέο ηνπ Νηάθα ηεο Θίλαο, θαη ζήκεξα απηό επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλόηεηά καο 
λα θάλνπκε ηα ηξία πξάγκαηα θαιά. Μεξηθνί αζθνύκελνη ζηελ πεξηνρή κνπ λνκίδνπλ πσο 
πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζηνλ θαζαξηζκό από ηελ θνπιηνύξα ηνπ Θόκκαηνο κε ηελ απνζηνιή 
νξζώλ ζθέςεσλ κε επηπιένλ θαζνξηζκέλεο ώξεο γηα λα θαζαξίζνπκε εηδηθά από ην θαθό 
θάληαζκα, ελώ ζα εμαθνινπζνύκε λα δηαηεξνύκε ηηο ηέζζεξηο ήδε θαζνξηζκέλεο θνξέο 
γηα ηελ απνζηνιή νξζώλ ζθέςεσλ. Μεξηθνί από εκάο θνηηνύλ κέζα γηα ηηο πξνζθνιιήζεηο 
καο, θαη επαλειεηκκέλα απαγγέιινπλ ηε ιέμε «εθξήγλπηαη» από ην ζηίρν «ν θεξαπλόο ησλ 
ζεώλ εθξήγλπηαη» ζην πνίεκα «Οη Οπξαλνί γίλνληαη πάιη θαζαξνί.» Αιιά κεξηθνί 
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θαιιηεξγεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη απηή είλαη κηα δηαζπαζηηθή απόθιηζε από ηνλ Φα, θαη 
ππήξμαλ κεγάιεο δηαθσλίεο πάλσ ζε απηό. 

 
Δάσκαλος: Όζνλ αθνξά ηνπο αζθνχκελνπο ηνπ Ληάθα πνπ ζηέιλνπλ νξζέο ζθέςεηο, 

εάλ είζηε ζε ζέζε λα ζηέιλεηε νξζέο ζθέςεηο ζηνπο θαζνξηζκέλνπο ρξφλνπο, θαη εάλ είζηε 
ζε ζέζε λα ζηέιλεηε νξζέο ζθέςεηο φηαλ αληηκεησπίδεηε παξεκβάζεηο γηα λα ηηο 
θαζαξίζεηε, ηφηε απηφ είλαη κηα ραξά. Κπνξείηε λα ζηέιλεηε νξζέο ζθέςεηο φηαλ 
αληηκεησπίδεηε πξνθαλείο παξεκβάζεηο θαη ηηο θαζαξίδεηε. Αιιά κελ ην θάλεηε απηφ πνιχ 
ζπρλά ή λα καδεχεηε έλα κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ λα ζπκκεηέρνπλ. Απηφ δηφηη νη καζεηέο 
ηνπ Ληάθα φινη εξγάδνληαη γηα ηε ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ θαη μεθαζαξίδνπλ ηα γεγνλφηα 
– έηζη θάλνληαο άιια πξάγκαηα δελ είλαη παξέκβαζε; Θαη αλ πξνζπαζήζεηε λα 
θαηαιήμεηε ζε θάπνηα λέα πξνζέγγηζε ή θάπνηα άιιε κνξθή ηνχ λα θάλεηε ηα πξάγκαηα, 
ηφηε θη απηφ ζα είλαη έλα πξφβιεκα. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, θπζηθά, νη καζεηέο ηνπ 
Ληάθα ζα είλαη αληίζεηνη ζε απηφ. Θα πξέπεη λα ρεηξηζηείηε απηά ηα πξάγκαηα ινγηθά, 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη βεβαησζείηε φηη δηαηεξείηε μεθάζαξν λνπ. 

 
Μαζεηήο: Ρνλ πεξαζκέλν κήλα ζε έλα απφ ηα ηειεθσλήκαηα πνπ έθαλα γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε [ζηελ Θίλα], δηεπθξίληζα ηα γεγνλφηα ζε είθνζη ή ηξηάληα άηνκα πνπ 
εξγάδνληαλ καδί, θαη φινη απνρψξεζαλ απφ ηηο ηξεηο νξγαλψζεηο ηνπ Θφκκαηνο. Δπίζεο, 
επαλεηιεκκέλα κνπ δήηεζαλ λα δψζσ ηνπο ραηξεηηζκνχο κνπ ζηνλ Γάζθαιν ηελ επφκελε 
θνξα πνπ ζα ηνλ δσ. Θα ήζεια λα εθκεηαιιεπηψ απηή ηελ επθαηξία ζήκεξα λα κεηαθέξσ 
ζηνλ ζπκπνλεηηθφ θαη ππέξνρν Γάζθαιφ καο φινπο ηνπο ραηξεηηζκνχο πξνο ηνλ Γάζθαιν 
πνπ θαιφθαξδνη άλζξσπνη έρνπλ εθθξάζεη φια απηά ηα ρξφληα, θαηά ηελ 
επαηζζεηνπνίεζε πνπ θάλσ κέζα απφ ηα ηειεθσλήκαηα. Ρηο θαιχηεξεο επρέο πξνο εζάο, 
Γάζθαιε! Παο επραξηζηνχκε Γάζθαιε! (Οη καζεηέο ρεηξνθξνηνύλ) 

 
Δάσκαλος: Αλ θαη είλαη κφλν έλαο απιφο ραηξεηηζκφο, θαηάθεξαλ λα ηνλ εθθξάζνπλ 

απηή ηε ζηηγκή, πνπ ην θαθφ δηψθεη ην Φάινπλ Γθνλγθ, θαη ην έθαλαλ κέζα ζε φιε ηε 
ζπθνθαληία, ηα ςέκαηα, θαη ηελ θαθνινγία. Απηφ καο ιέεη φηη είλαη πξαγκαηηθά πνιχ 
αμηνπξεπείο. Φπζηθά, απηφ ζπλέβε επεηδή νη καζεηέο ηνπ Ληάθα δηεπθξίληζαλ ηα γεγνλφηα 
θαιά. Έρεη λα θάλεη κε ην φηη εζείο θαηαθέξλεηε λα εμεγήζεηε ηα γεγνλφηα ζε απηνχο 
θαιά. 

 
Ζ θαιιηέξγεηα πνπ θάλνπλ νη καζεηέο καο ηνπ Ληάθα, ε θαιιηέξγεηα πνπ θάλεηε ζε 

απηή ηε δσή, δελ είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ζαο. 
Κε άιια ιφγηα, αλ δελ ήηαλ γηα ηελ επζχλε πνπ έρεηε λα ζψζεηε αηζζαλφκελα φληα, ζα 
ζαο είρα λα επηηχρεηε ηελ Νινθιήξσζε, αθφκε θη αλ δελ είραηε θαιιηεξγεζεί ζε απηή ηε 
δσή. Θη απηφ δηφηη θάπνηνη απφ εζάο έρνπλ θαιιηεξγεζεί πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ, θαη 
ηα ζεκέιηα ζαο ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ απηά ηνπ κέζνπ θαιιηεξγεηή. Έηζη, απηφ είλαη 
κηιψληαο απφ ηελ άπνςε ηεο πξνζσπηθήο θαιιηέξγεηαο. Ρφηε ηη ππνδειψλεη ν ηίηινο 
«καζεηήο ηνπ Ληάθα»; Ξνηνο ήξζε εδψ γηα λα είλαη καζεηήο ηνπ Ληάθα; [Θεξδίζαηε 
απηφλ ηνλ ηίηιν], επεηδή έρεηε αλαιάβεη ηελ απνζηνιή ηεο ζσηεξίαο φισλ ησλ 
αηζζαλφκελσλ φλησλ. Ζ θαιιηέξγεηα πνπ έρεηε θάλεη σο ζεκέιην, θαη νη νξζέο ζθέςεηο πνπ 
έρεηε αλαπηχμεη κεζσ ηεο θαιιηέξγεηαο, είλαη γηα ηνλ ζθνπφ ηεο ζσηεξίαο φισλ ησλ δσψλ. 
Θα ην ζέζσ αθφκε πην μεθάζαξα: ε θαιιηέξγεηα πνπ θάλεηε ζε απηή ηε δσή είλαη γηα λα 
εληζρπζνχλ νη νξζέο ζθέςεηο πνπ ε χπαξμή ζαο έρεη ζηελ επηθάλεηα, θαη απηφ είλαη έηζη 
ψζηε λα κπνξείηε λα ζψζεηε φια ηα έκβηα φληα. 

 
Έρνληαο αθνχζεη απηφ, κεξηθνί ηψξα ζθέθηνληαη: «Θαηαιαβαίλσ, κπνξνχκε λα 

επηηχρνπκε ηελ Νινθιήξσζε, αθφκε θαη αλ δελ δνπιέςνπκε ζε απηά ηα πξάγκαηα.» Αιιά 
απηφ πνπ έιεγα ήηαλ φηη, αλ ήηαλ ζέκα πξνζσπηθήο θαιιηέξγεηαο, λαη, ζα κπνξνχζαηε λα 
επηηχρεηε ηελ Νινθιήξσζε. Αιιά νη καζεηέο ηνπ Ληάθα είλαη φληα κε απνζηνιέο, θαη έηζη 
ε θαιιηέξγεηα ηνπ Ληάθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο Δπαλφξζσζεο ηνπ Φα είλαη 
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δηαθνξεηηθή. Αλ είζηε πξνζθνιιεκέλνη ζηελ πξνζσπηθή θαιιηέξγεηα, ηφηε απηφ ζεσξείηαη 
πξνζθφιιεζε! Απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην πψο είλαη ηα πξάγκαηα ζε νπνηαδήπνηε 
άιιε ζξεζθεία ή ηξφπν θαιιηέξγεηαο. Ζ ζσηεξία ησλ δσψλ είλαη ν ζθνπφο ηεο 
θαιιηέξγεηάο ζαο, θαη απηφ είλαη ην απνθνξχθσκα ησλ φξθσλ ζαο, έηζη πψο ζα 
κπνξνχζαηε λα κελ ην θάλεηε; 

 
Μαζεηήο: Ο ζπληνληζηήο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία πιηθώλ [ζηελ Θίλα] 

ρξεζηκνπνηεί πεξηερόκελν κόλν από ην PureInsight.org γηα ηελ θαηαζθεπή πιηθώλ, θαη δελ 
είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί πεξηερόκελν από ην Minghui.org – αθόκα θη όηαλ 
ππάξρνπλ θαιά άξζξα. 

 
Δάσκαλος: Ρφηε δελ ππάξρεη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη, ην νπνίν είλαη 

πξνζθφιιεζε; Κήπσο αηζζάλεηαη φηη θάηη ήηαλ άδηθν; Ή κήπσο ην Minghui.org δελ 
ηαηξηάδεη ζην ζθεπηηθφ ηνπ; Όπνην θη αλ κπνξεί λα είλαη ην ζέκα, αλ έλα άηνκν κπνξεί λα 
ζψζεη αλζξψπνπο [κε ηα πιηθά πνπ θάλεη] ηφηε απηφ είλαη επίζεο κηα ραξά. Αιιά δελ 
κπνξεί λα πάξεη απηή ηελ πξνζθφιιεζε καδί ηνπ. Ξξέπεη λα ηελ αθήζεη. 

 
Μαζεηήο: Πξόζθαηα ζηελ πεξηνρή κνπ νη άλζξσπνη έρνπλ πηνζεηήζεη κηα λέα 

πξνζέγγηζε ζηελ νκάδα κειέηεο ηνπ Φα, όπνπ αθόηνπ δηαβάζνπκε κηα παξάγξαθν ηνπ 
Τδνύαλ Φάινπλ, ζηακαηάκε θαη ζπδεηάκε ηη απνθνκίζακε από ηελ παξάγξαθν θαη απηό 
πνπ καο εληππσζίαζε πεξηζζόηεξν από απηό ην κέξνο ηνπ Φα πνπ δηδάρηεθε από ηνλ 
Γάζθαιν, ή ηη θαηαλνήζεηο είρακε. Γελ είκαη ζίγνπξνο αλ απηή ε πξνζέγγηζε ζηε κειέηε 
ηνπ Φα είλαη ε θαηάιιειε. 

 
Δάσκαλος: Όρη, φρη, απηφ δελ είλαη θαηάιιειν. Κελ πξνζπαζείηε λα θαηαιήμεηε ζε 

θάπνηνπ είδνπο λέα πξνζέγγηζε. Απιά δηαβάζηε θαλνληθά θαη πξνζπαζήζηε λα 
θαηαλνήζεηε ηνλ Φα. Ρν εάλ θαηαλνείηε ηνλ Φα ζα αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
αλάγλσζεο, θαη φρη κέζα απφ ζπδήηεζε θαη κνίξαζκα. Αιιά, ιέγνληαο απηφ, ε ζπδήηεζε 
θαη ην κνίξαζκα πνπ νη καζεηέο ηνπ Ληάθα θάλνπλ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη γηα λα 
δπλακψζεη ηηο νξζέο ζθέςεηο ηνπ θαζέλα ζηελ θαιιηέξγεηα, ή λα ζαο βνεζήζεη λα δείηε 
πψο νη άιινη θαηαιαβαίλνπλ ηα πξάγκαηα. Γειαδή, ζαο βνεζά λα έρεηε νξζέο ζθέςεηο 
πξνο ηελ θαιιηέξγεηα, κε θάπνηνπο ηξφπνπο. Δίλαη πηζαλφ, θάηη πνπ έλαο άιινο καζεηήο 
ηνπ Ληάθα ιέεη, φηη ζα κπνξνχζε λα ζαο δψζεη κηα ππφδεημε σο πξνο κηα πξνζθφιιεζε 
πνπ έρεηε ή εθεί πνπ ππνιείπεζηε. Αιιά ε πξαγκαηηθή ζαο βειηίσζε είλαη ζίγνπξν φηη ζα 
έξζεη απφ ηνλ Φα. Θα πξέπεη λα δηαβάζεηε ηνλ Φα ζνβαξά αληί λα θαηαιήγεηε ζε 
λενθηηαγκέλεο πξνζεγγίζεηο. 

 
Μαζεηήο: Μειεηνύζα ηνλ Φα κε ηνπο γνλείο κνπ από ηόηε πνπ ήκνπλ κηθξόο, θαη ηώξα 

είκαη έθεβνο. Θα ήζεια λα μέξσ ηη είλαη δηαθνξεηηθό γηα ηνπο λένπο καζεηέο ζε ζρέζε κε 
ηνπο γεξαηόηεξνπο. 

 
Δάσκαλος: Ωο έκβην νλ, θάζε δσή έρεη ηε δηθή ηεο επζχλε. Θάζε κία είλαη κηα αηνκηθή 

δσή θαη αληηπξνζσπεχεη ηε δηθή ηεο νκάδα δσψλ. Ρα κηθξά παηδηά αθνινπζνχλ ηνπο 
γνλείο ηνπο, θαη ην πφζν θαιά νη γνλείο ηνπο θαιιηεξγνχληαη ζα έρεη αληίθηππν ζε απηά, 
εηδηθά φηαλ ην παηδί είλαη ν ηχπνο πνπ είλαη αξθεηά εμαξηεκέλν απφ ηνπο γνλείο ηνπ. Κε 
ηνπο καζεηέο ηεο ζρνιήο Φέη Ρηαλ, ή αθφκα θαη κε ηνπο νηθφηξνθνπο θαιιηηέρλεο ηνπ Shen 
Yun, κπνξείηε λα δείηε, απφ ην πψο ζπκπεξηθέξεηαη έλα άηνκν, ην πψο είλαη ε θαιιηέξγεηα 
ησλ γνληψλ ηνπ. Δίλαη δηαθνξεηηθφ αλ ν καζεηήο είλαη πνιχ αλεμάξηεηνο θαη έρεη ην δηθφ 
ηνπ ζθεπηηθφ. Π’ απηή ηελ πεξίπησζε απηφο δξά ιίγν πνιχ απφ κφλνο ηνπ. 

 
Μαζεηήο: Γηα πνιύ θαηξό ηώξα δελ έρνπκε κειεηήζεη ην Τδνύαλ Φάινπλ ζηε κεγάιε 

νκάδα κειέηεο ζηελ πεξηνρή καο. Απιά κειεηάκε ηηο δηαιέμεηο ηνπ Φα πνπ δόζεθαλ ζηηο 
δηάθνξεο πεξηνρέο. Δίλαη εληάμεη; 
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Δάσκαλος: Όρη, δελ είλαη. Δίλαη εληάμεη λα κειεηάηε ηηο δηαιέμεηο ηνπ Φα πνπ 

δφζεθαλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο θαηά θαηξνχο. Θα ήζεια λα ζαο ελζαξξχλσ απηέο λα ηηο 
δηαβάζεηε κφλνη ζαο ζην ζπίηη. Πηελ νκάδα κειέηεο ή ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο απιά 
κειεηήζηε ην Ρδνχαλ Φάινπλ. Όια φζα δηδάζθνληαη ζηηο δηαιέμεηο ηνπ Φα πνπ δίλνληαη ζε 
δηάθνξεο πεξηνρέο εμεγνχλ ην Ρδνχαλ Φάινπλ. 

 
Μαζεηήο: Οη αζθνύκελνη πνπ θάλνπλ ηειεθσλήκαηα ζηελ Θίλα αληηκεησπίδνπλ ελίνηε 

δηεθζαξκέλνπο αμησκαηνύρνπο, πνπ ιέλε πξάγκαηα όπσο: «Έρνπκε ππεμαηξέζεη ηεξάζηηα 
ρξεκαηηθά πνζά. Οη εθζηξαηείεο θαηά ηεο δηαθζνξάο ζηελ Θίλα καο αλεζπρνύλ, θαη δελ 
είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην ηη λα θάλνπκε κε ηα παξάλνκα θεθάιαηα πνπ έρνπκε.» Θαη κεξηθνί 
έρνπλ πεη πξάγκαηα όπσο: «Τη ζα έιεγεο λα δσξίζνπκε ηα ρξήκαηα ζην Φάινπλ Γθνλγθ; 
Θαη ζα θύγσ λα πάσ λα δήζσ θη εγώ ζηελ Ακεξηθή.» Μεξηθνί αζθνύκελνη ιέλε όηη δελ 
πξέπεη λα δερηνύκε ηα ρξήκαηά ηνπο, δεδνκέλνπ όηη δελ είλαη θαζαξά. Γελ είκαζηε 
ζίγνπξνη πώο λα απαληήζνπκε εάλ απηό πξνθύςεη πάιη. 

 
Δάσκαλος: Έηζη έρεη θαηαληήζεη ε ζχγρξνλε θνηλσλία, ηδηαίηεξα ζηελ Θίλα. [Ξνηνο 

μέξεη] ηη είλαη θαζαξφ θαη ηη δελ είλαη; Αθφκε θαη ηα ρξήκαηα πνπ ζαο θαίλνληαη θαζαξά 
ίζσο λα κελ είλαη, εκκέζσο. Έηζη είλαη ην πψο έρεη γίλεη απηή ε ζχγρξνλε θνηλσλία, ηειηθά. 
Αιιά εκείο δελ θνηηάκε ην πψο είλαη ηα πξάγκαηα ζηελ επηθάλεηα. Απηφ πνπ βιέπνπκε 
είλαη νη θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ. Π’ απηή ηελ πεξίπησζε, απηνί νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ 
ζσζηή θαξδηά, φηαλ ιέλε φηη ζθέθηνληαη λα δσξίζνπλ ηα ρξήκαηα ζην Φάινπλ Γθνλγθ – 
ρξήκαηα πνπ έρνπλ θαηαρξαζηεί, πνπ έθηαζαλ ηφζν καθξηά γηα λα ηα απνθηήζνπλ, θαη 
έζεζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε θίλδπλν γηα απηά (όινη γεινύλ). Ρφηε, αο ην ζθεθηνχκε, ελψ 
είλαη αιήζεηα φηη ην θάλνπλ απηφ ππφ ηελ πίεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη, 
φ,ηη θη αλ ζπκβαίλεη, ζθέθηνληαλ λα ηα δψζνπλ ζην Φάινπλ Γθνλγθ θαη φρη ζε άιινπο. 
Ρφηε, ππάξρεη αθφκα έδαθνο γηα λα ζσζνχλ απηνί νη άλζξσπνη, δελ ζα ην ιέγαηε; Αλ νη 
ηζηφηνπνη ησλ πιηθψλ δηεπθξίληζεο ηεο αιήζεηαο πνπ δηεπζχλνπλ νη καζεηέο ηνπ Ληάθα 
έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε απφ θεθάιαηα, βεβαίσο, θαη αλ απηνί νη άλζξσπνη ζέινπλ λα 
δσξίζνπλ θάπνηα, ηφηε αο ηνπο αθήζνπκε. Ρη ζα έθαλαλ δηαθνξεηηθά κε απηά ηα ρξήκαηα, 
νχησο ή άιισο; Ξαξά ην φηη ηα ρξήκαηα δελ είλαη "θαζαξά", εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 
ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ, ηφηε ζα εμαθνινπζνχζαηε λα ιέηε φηη δελ είλαη "θαζαξά"; Απηφ 
είλαη δηαθνξεηηθφ ηφηε, έηζη δελ είλαη; Θαη ζα εμαιείςεη θάξκα γηα φπνηνλ ηα δψξηζε. 
(Όινη ρεηξνθξνηνύλ) 

 
Μαζεηήο: Μαζεηέο ζηε βόξεηα Θίλα ζέινπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηε λόηηα 

Θίλα ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα απνζαθήληζε ησλ γεγνλόησλ. Τη κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα 
λα είκαζηε πην επηκειείο καδί θαη λα βνεζήζνπκε ν έλαο ηνλ άιιν θαιύηεξα; 

 
Δάσκαλος: Νξηζκέλεο πεξηνρέο είλαη θάπσο αδχλακεο, ελψ θάπνηεο ζην λφην δελ 

είλαη. Ρα πξάγκαηα ζηελ Θίλα αιιάδνπλ γξήγνξα. Όζν φινη κπνξείηε λα θάλεηε ηα 
πξάγκαηα νιφςπρα, ζα είζηε ζε ζέζε λα είζηε απηάξθεηο φπνπ θη αλ βξίζθεζηε, δεδνκέλνπ 
φηη είζηε καζεηέο ηνπ Ληάθα, ηειηθά. Φπζηθά, δελ ππάξρεη ηίπνηα ιάζνο κε ην λα βνεζά ν 
έλαο ηνλ άιινλ, αιιά αλ ην θάλεηε, θξνληίζηε λα έρεηε ηελ αζθάιεηα θαηά λνπ. 

 
Μαζεηήο: Θα έπξεπε νη ζπληνληζηέο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Θίλαο λα αθηεξώζνπλ 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ηώξα γηα λα βξεζνύλ πξώελ αζθνύκελνη; Θαη λα πξνζπαζήζνπλ 
λα βνεζήζνπλ ηνπο αζθνύκελνπο πνπ δελ ήηαλ ζπλεπείο, νξγαλώλνληαο πεξηζζόηεξεο 
νκάδεο κειέηεο ηνπ Φα θαη κειεηώληαο ηνλ Φα πεξηζζόηεξν, ώζηε απηό λα ηνπο σζήζεη λα 
πξνρσξήζνπλ κπξνζηά θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ απνζαθήληζε ησλ γεγνλόησλ θαη ηε 
ζσηεξία αλζξώπσλ; 
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Δάσκαλος: Απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη, αθφκα ζα πξέπεη λα γίλεη, αιιά ζα πξέπεη λα 
έρεηε ηελ αζθάιεηα θαηά λνπ. Αιιά εδψ είλαη ην πξάγκα – φηαλ ιέσ λα έρεηε ηελ 
αζθάιεηα θαηά λνπ, κπνξεί λα ζθεθηείηε: «Ρα πξάγκαηα έρνπλ ραιαξψζεη ηψξα.» Θαη 
λαη, έηζη είλαη ιίγν πνιχ ε θαηάζηαζε ζηελ Θίλα, θαζψο ην θαθφ βξίζθεηαη ζε παξαθκή. 
Αιιά νη κεραληζκνί πνπ πξνεγνπκέλσο ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή γηα ηε δίσμε ηνπ Φάινπλ 
Γθνλγθ εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ. Γελ έρνπλ πεη ξεηψο ζηνπο αλζξψπνπο λα 
ζηακαηήζνπλ λα δηψθνπλ θαη λα θαηαξγήζνπλ ηνπο κεραληζκνχο. Έηζη, άλζξσπνη ζε 
ππνδεέζηεξεο ζέζεηο πνπ θάλνπλ ηελ πξαγκαηηθή δνπιεηά, φπσο απηέο ζην 6-10 Γξαθείν 
θαη ηελ αζηπλνκία, εμαθνινπζνχλ λα θάλνπλ ηα πξάγκαηα ζχκθσλα κε απηά πνπ ηνπο 
έρνπλ πεη. Όκσο, παξ’ φια απηά, νη κεραληζκνί είλαη ηψξα πνιχ θζαξκέλνη ζε απηφ ην 
ζεκείν. Ξνιινί αζηπλνκηθνί είλαη μεθάζαξνη ζρεηηθά κε ηελ αιήζεηα ηψξα θαη δελ θάλνπλ 
ηίπνηα [εηο βάξνο καο]. Θαη πνιινί πνπ έρνπλ δηψμεη ην Φάινπλ Γθνλγθ θνβνχληαη πιένλ, 
έρνληαο ηελ αίζζεζε φηη ε παιίξξνηα θαίλεηαη λα αληηζηξέθεηαη. Έρνπλ πεδήμεη απ’ ην 
πινίν. Έηζη, απηφ έρεη νδεγήζεη ηα πξάγκαηα λα θαίλνληαη ζρεηηθά ραιαξά ηψξα ζε 
νξηζκέλεο πεξηνρέο, θαη νξηζκέλα άηνκα ή ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο νη άλζξσπνη ηψξα λα 
βγαίλνπλ ζηα πάξθα γηα λα θάλνπλ ηηο αζθήζεηο – κπνξείηε λα αθνχζεηε αθφκα θαη ηε 
κνπζηθή λα παίδεη. Αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηα πξάγκαηα εμαθνινπζνχλ λα είλαη πνιχ 
θαθφβνπια. Έηζη είλαη ην πψο έρνπλ ηα πξάγκαηα. 

 
Μαζεηήο: Σε νξηζκέλα κέξε ηεο Θίλαο γηα πνιύ θαηξό ηώξα έρνπλ ππάξμεη άλζξσπνη 

πνπ ππνλνκεύνπλ ηνλ Φα, δίλνληαο νκηιίεο. Πώο κπνξνύκε λα ζέζνπκε έλα ηέινο ζε απηό; 
 
Δάσκαλος: Δίρα αζρνιεζεί κε ην ζέκα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δίσμεο, θαη δήισζα φηη 

απηφ δελ επηηξέπεηαη. Όπνηνο ην θάλεη απηφ νδεγείηαη απφ ηελ αλζξψπηλε ζθέςε, ηηο 
πξνζθνιιήζεηο, θαη ηελ επηζπκία γηα επίδεημε. Θαη αλ αθφκα ζπκβαίλεη απηφ ηψξα, είλαη 
έλα ζνβαξφ ζέκα. Θα ήηαλ δηαθνξεηηθφ ζέκα, αλ ηα πξάγκαηα ήηαλ πνιχ πξνβιεκαηηθά 
ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη απηφο ν αζθνχκελνο ήζειε λα κνηξαζηεί θαη λα ζπδεηήζεη 
κε ηνπο άιινπο. Αιιά αλ θάλνπλ ζε κεγάιε θιίκαθα απηφ πνπ αλαθέξεηε, ηφηε ζα έιεγα 
φηη θάλνπλ ηε δνπιεηά ησλ δαηκφλσλ. 

 
Μαζεηήο: Έρσ δνπιέςεη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο καο γηα θάπνηα ρξόληα, θαη 

αηζζάλνκαη όιν θαη πην κπεξδεκέλνο. Ζ δηνίθεζε έρεη λα θάλεη ζθιεξή δνπιεηά, θαη γηα 
ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θάλνπλ θαζεκεξηλά εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο. Αιιά γηα 
κέλα θαίλεηαη ζαλ ηα πξάγκαηα λα πεγαίλνπλ όιν θαη πην καθξηά από ηελ θαιιηέξγεηα. 
Γελ ζέισ λα πάσ ζηηο ζπλαληήζεηο θαη δελ ζέισ λα αθνύσ ηόζα πνιιά από απηά ηα 
πξάγκαηα, αιιά αλεζπρώ όηη νη άλζξσπνη ζα πνπλ όηη δελ ζπκκνξθώλνκαη ζηνπο 
δηεπζύλνληεο. Θα πξέπεη λα πξνζπαζώ λα ηα απσζώ κε νξζέο ζθέςεηο θάζε κέξα, θαζώο 
θνβάκαη όηη δηαθνξεηηθά ζα γίλνκαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζαλ έλα ζπλεζηζκέλν άηνκν. Θα 
ήζεια λα μέξσ αλ κπνξνύκε λα αληηθαηαζηήζνπκε ηνλ ρξόλν πνπ δαπαλάηαη γηα 
ζπλαληήζεηο κε κειέηε ηνπ Φα.  

 
Δάσκαλος: Θα ζπδεηήζσ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα φπσο απηφ, κε ηνπο ζπληνληζηέο 

πξνζσπηθά. Αιιά ζα πσ ιίγα ιφγηα εδψ γηα θάηη άιιν – ην εμήο. Θάπνηνη απφ εζάο πνπ 
εξγάδνληαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζήο καο δελ έρεηε πξαγκαηηθά θακία ηδέα γηα ην ηη 
θάλεηε, θαη κεξηθνί είλαη ην ίδην κε ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Κεξηθνί πιένλ δελ 
ζθέθηνληαη θαλ γηα ηνλ ζθνπφ πνπ ηα κέζα ελεκέξσζεο ησλ καζεηψλ ηνπ Ληάθα 
ππάξρνπλ. Αιιά πνηνο είζαη εζχ; Δίζαη έλαο καζεηήο ηνπ Ληάθα, θαη είζαη εδψ γηα λα 
ζψζεηο αλζξψπνπο. Ν ζθνπφο ησλ κέζσλ ζαο είλαη λα δηεπθξηλίδεηε ηα γεγνλφηα, λα 
ζψζεηε ηνπο αλζξψπνπο, λα ζηακαηήζεη ε δίσμε θαη λα εθζέηεηε ην θαθφ. Θαη φ, ηη άιιν 
θάλεηε είλαη γηα λα πςψζεηε ην πξνθίι ησλ κέζσλ ζαο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα είλαη 
επηηπρεκέλα γηα απηνχο ηνπο ζθνπνχο. Έηζη, πξέπεη λα μέξεηε ηη θάλεηε. Έρσ κηιήζεη κε 
ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη επηθεθαιήο ζηα κεγαιχηεξα κέζα ελεκέξσζεο γηα ηελ αλάγθε 
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λα δνζεί έκθαζε ζηε κειέηε ηνπ Φα, θαη θάλνπλ πξνζπάζεηεο λα ην πξάμνπλ θαη λα 
βειηησζεί ε θαηάζηαζε. Ρα άιια κέζα ελεκέξσζεο θάλνπλ ην ίδην. 

 
Αιιά φπσο θη αλ είλαη ηα πξάγκαηα, κεξηθέο θνξέο φηαλ βιέπσ ηα άξζξα [πνπ 

δεκνζηεχεηε], δελ κπνξψ λα αληέμσ λα ηα δηαβάζσ, δηφηη ζρεδφλ κνηάδνπλ λα κηινχλ εμ 
νλφκαηνο ηνπ θαθφβνπινπ ΘΘΘ. Θαη θάπνηνη απφ εζάο γξάθεηε θξηηηθέο απφςεηο γηα 
πξάγκαηα πνπ είλαη ησλ ζπλεζηζκέλσλ αλζξψπσλ, θαη κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη 
δξακαηνπνηείηε απηά ηα πξάγκαηα. Γελ θαηαιαβαίλεηε φηη είζηε εδψ γηα ηε ζσηεξία ησλ 
αλζξψπσλ; Γελ πξέπεη λα θάλεηε ερζξνχο. Θα πξέπεη λα αλαθέξεηε ηα πξάγκαηα κε ηνλ 
ηξφπν πνπ θαη ηα άιια κέζα ελεκέξσζεο θάλνπλ, αθνχ είζηε κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο. 
Γηαηί λα ζέιεηε λα πάηε θαη λα πξνζθέξεηε απφςεηο πάλσ ζε πξάγκαηα πνπ είλαη ησλ 
θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ; Θαη αηζζάλεζηε αθφκε θαη ππνρξεσκέλνη λα δψζεηε ηε γλψκε 
ζαο γηα ην αλ θάηη είλαη θαιφ ή θαθφ, θαη είζηε θαη ζπκσκέλνη. Αιιά εζείο είζηε 
θαιιηεξγεηήο. Γελ μέξεηε ηη θάλεηε; Αλ θάηη πνπ είπαηε θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα 
πηζηέςνπλ φηη ην κέζν ζαο έρεη αξλεηηθή γλψκε γηα απηνχο, θαη αλαπηχμνπλ κηα 
απνζηξνθή ή ζρεκαηίδνπλ απνζηξνθή πξνο ην Φάινπλ Γθνλγθ, ηφηε πψο ζα πάκε λα ηνπο 
ζψζνπκε; Ρφηε ηη ξφιν παίμαηε; Θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζπκψλεηε αθφκα θαη γηα 
νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηελ Θίλα. Όηαλ θάπνηνο ζπλειήθζε, ζπκψζαηε θαη 
εθξαγήθαηε γηα ην πψο ζπλέιαβαλ κφλν ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ κεγάιε δχλακε, 
θαη νχησ θαζεμήο. Γελ μέξεηε θαλ πνηνο είζηε πηα. Δίζηε κέινο απηνχ ηνπ θαθνχ Θφκκαηνο; 

 
Κπνξψ λα ζαο πσ φηη θαη γηα ηηο ζπιιήςεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ Θίλα απηή ηε ζηηγκή, 

αλ κηιάκε γηα κεγάια κεγέζε ή κηθξά, θακία απφ απηέο δελ είλαη ιάζνο – νχηε κία 
ζχιιεςε – επεηδή ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο έηζη αθξηβψο είλαη ην πψο ηα πξάγκαηα 
γίλνληαη. Θαη αθφκε θαη εθείλνη νη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ κεγάιε πνιηηηθή δπλακε, αιιά 
έρνπλ κεγάιε επηξξνή ζην θνηλφ, φπσο θαιιηηέρλεο, νη νπνίνη επηηέζεθαλ ζην Φάινπλ 
Γθνλγθ, επίζεο αληηκεησπίδνπλ ηηκσξία ηψξα. Θαλείο δελ κπνξεί λα ηελ απνθχγεη, φπσο 
έρσ μαλαπεί. Ζ ζεηξήλα ελφο πεξηπνιηθνχ ηεο αζηπλνκίαο πνπ ερνχζε ήηαλ ηξνκεξά 
αγρσηηθή γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Ληάθα ζηελ Θίλα πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, ελψ ηψξα είλαη 
απηνί πνπ έρνπλ δηψμεη καζεηέο ηνπ Ληάθα πνπ ην δνπλ απηφ. Ό,ηη ζπείξεηο ζα ζεξίζεηο. 
(Όινη ρεηξνθξνηνύλ.) Θαη απηνί νη άλζξσπνη θνβνχληαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη νη 
καζεηέο καο ηνπ Ληάθα εθείλα ηα ρξφληα. Νη καζεηέο καο ηνπ Ληάθα δελ είραλ ηίπνηα λα 
θξχςνπλ, θαη φηαλ είραλ λα θάλνπλ κε απηή ηελ ηεξάζηηα ςπρνινγηθή πίεζε δελ ππήξρε 
πξαγκαηηθά ηίπνηα πνπ λα ηνπο «γνλαηίζεη». Απηνί νη δηεθζαξκέλνη αμησκαηνχρνη, απφ 
ηελ άιιε πιεπξά, πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη εθαηνκκχξηα ή αθφκε θαη εθαηνληάδεο 
εθαηνκκχξηα, βιέπνπλ ηψξα ηηο πεξηνπζίεο ηνπο λα δεκεχνληαη θαη εξεπλψληαη, 
ζπιιακβάλνληαη θαη θπιαθίδνληαη. Έηζη απηφ πνπ ράλνπλ είλαη απιά ηεξάζηην. Δίλαη 
αληαπφδνζε. Γηαηί έπξεπε λα ελεξγνχλ κε ηφζε θαθία φηαλ εδίσθαλ ην Φάινπλ Γθνλγθ; 
Θαη έλα άιιν πξάγκα είλαη, ηα κέζα ελεκέξσζήο καο δελ ζα πξέπεη απεξίζθεπηα λα 
αλαθέξνπλ ή λα αλαδεκνζηεχνπλ άξζξα απφ ηελ Θίλα – ζα πξέπεη λα ειέγρεηε θαη λα 
δείηε εμ νλφκαηνο πνηνχ κηινχλ απηά ηα άξζξα! 

 
Κεηαμχ ησλ θηλεδηθψλ εηαηξεηψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ππάξρνπλ θάπνηεο εθεκεξίδεο πνπ δηεπζχλνληαη απφ Θηλέδνπο απφ ηε Λφηηα Αζία. Νη 
εθεκεξίδεο πνπ θπθινθνξνχζαλ έμσ απφ ηελ Θίλα ζηα πξψηα ρξφληα δελ έδηλαλ πξνζνρή 
ζηελ θηλεδηθή γξακκαηηθή θαη ελλνηνινγία. Ιίγν πξφζεραλ απηά ηα πξάγκαηα, δεδνκέλνπ 
φηη δελ ζηεξίρηεθαλ ζηελ παξαδνζηαθή θηλεδηθή θνπιηνχξα εμαξρήο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε 
πξαθηηθή ζπλερίζηεθε σζηφζν, θαη πνιιά άιια θηλέδηθα κέζα ελεκέξσζεο ηελ 
αθνινχζεζαλ. Έρσ δηαπηζηψζεη φηη πνιιέο θνξέο νη ηίηινη πνπ βάδεηε πξνθαινχλ 
ζχγρπζε, θαη δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηη πξνζπαζείηε λα πείηε ή λα εθθξάζεηε. Θαη 
κεξηθέο θνξέο ε επηινγή ησλ ιέμεσλ είλαη εληειψο παξάμελε, ζαλ μαθληθά λα γίλαηε 
αγξάκκαηνη. Κε κηκήζηε ηνπο άιινπο ζε απηά ηα πξάγκαηα. Μεθαζαξίζηε θαη πάξηε ηε 
δηθή ζαο πξνζέγγηζε – πεξπαηήζηε ην δηθφ ζαο κνλνπάηη. 
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Μαζεηήο: Πνιινί αζθνύκελνη ζηελ Δπξώπε δπζθνιεύνληαη λα ελαξκνλίζνπλ πόηε λα 

«παίξλνπλ ηνλ Φα σο Γάζθαιν» θαη πόηε λα «ζπκκνξθώλνληαη άλεπ όξσλ κε ηνλ πξώην 
ζπληνληζηή.» 

 
Δάσκαλος: Γελ βιέπσ θακία ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ δχν. Γελ είλαη φηη ν ζπληνληζηήο 

έξρεηαη κε ηνλ δηθφ ηνπ Φα θαη ζαο δεηά λα ηνλ αθνινπζήζεηε. Κπνξείηε λα θάλεηε ηελ 
θαιιηέξγεηά ζαο ζχκθσλα κε ηνλ Φα θαη λα βαζίδεηε ηηο ελέξγεηέο ζαο ζε απηφλ, ηε ζηηγκή 
πνπ ν ζπληνληζηήο ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία ζαο. Απηά είλαη δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. 

 
Μαζεηήο: Μπνξνύλ νη ζπληνληζηέο ζε θάζε πεξηνρή λα αληιήζνπλ καδί ηελ επξύηεξε 

ζνθία όισλ ησλ αζθνπκέλσλ θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε δηεπθξίλεζε ηεο αιήζεηαο; 
Αλεζπρώ πσο αλ νη αζθνύκελνη απιώο αθνινπζνύλ ηπθιά, απηό δελ ζα είλαη θαιό γηα ηε 
ζσηεξία ησλ αλζξώπσλ. 

 
Δάσκαλος: Γλσξίδσ, βέβαηα, φηη νξηζκέλνη απφ ηνπο βνεζνχο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο 

δελ είλαη πξαγκαηηθά ηφζν ηθαλνί, έηζη πξνζπαζνχλ λα πηέζνπλ ηα πξάγκαηα, αληί λα 
κνηξαζηνχλ κε ηνπο αλζξψπνπο αλνηρηά θαη εηιηθξηλά. Αλ δελ έρεηε πξαγκαηηθά ηε ζνθία, 
ηφηε κπνξείηε λα παηήζεηε ζησλ άιισλ, λα ηελ απνδερηείηε θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε φ, ηη 
είλαη θαιφ θαη ζεηηθφ, θαη λα νδεγήζεηε ηνπο αλζξψπνπο λα εξγαζηνχλ πάλσ ζηηο 
πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλεηε. Γελ ππάξρεη θαιιηεξγεηήο πνπ λα κελ θάλεη ιάζε. Γελ είλαη 
φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλεηε ζπληνληζηήο είζηε ζαλ ηνλ Γάζθαιν. Γελ θάλεηε ιάζε; 
Θάλεηε. Κεξηθέο θνξέο νη ηδέεο ζαο δελ είλαη θαιά κειεηεκέλεο θαη δελ είλαη πιήξεηο. Ρφηε 
ζα πξέπεη λα επηθπξψζεηε φπνηνλ θάλεη ηα πξάγκαηα θαιά, θαη ζηε ζπλέρεηα λα 
ζπληνλίζεηε ηα πξάγκαηα γηα ηνπο αλζξψπνπο θαιά. Δίζηε έλαο ζπληνληζηήο. Αλ 
πξνζπαζήζεηε λα επηβάιεηε ηνλ ηξφπν ζαο επάλσ ζηνπο αλζξψπνπο, αθφκα θαη ζε θνξέο 
πνπ ίζσο λα έρνπλ δίθην, δελ ζα ζαο αθνχζνπλ, θαη φηαλ απηφ δελ ιεηηνπξγεί θαη θάλεηε ηα 
πξάγκαηα δχζθνια γηα απηνχο, ηφηε ζε ηη δηαθέξεηε απφ έλαλ αμησκαηνχρν ηνπ Θφκκαηνο; 
Θα πξέπεη λα ην αιιάμεηε απηφ, θαη λα θάλεηε θαιή δνπιεηά κε ηα θαζήθνληα πνπ ζαο έρσ 
εκπηζηεπζεί. 

 
Μαζεηήο: Σηέιλσ ραηξεηηζκνύο ζηνλ Γάζθαιν εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ ηνπ Νηάθα 

ζηελ πόιε Φαληάλ [ηεο επαξρίαο Φεκπέη]. 
 
Δάσκαλος: Παο επραξηζηψ. (Φεηξνθξνηήκαηα) 
 
Μαζεηήο: Υπάξρεη θάπνηνο πνπ απηναπνθαιείηαη καζεηήο ηνπ Νηάθα ζηνλ δήκν Τδηλ 

ηεο πόιεο Εηλίλγθ, ηεο επαξρίαο Σάληνλγθ, θαη ηαμηδεύεη παληνύ ηζρπξηδόκελνο όηη είλαη ζε 
εηδηθή απνζηνιή, ιέγνληαο όηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξθπζηθέο δπλάκεηο ηνπ γηα 
λα αθαηξέζεη θάξκα γηα ηνπο αζθνύκελνπο θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα μεπεξάζνπλ δύζθνιεο 
δνθηκαζίεο.  

 
Δάσκαλος: Ρφηε έρεη κεηεηξαπεί ζε δηεζηξακκέλν. Απηή είλαη ζίγνπξα ε 

ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ πνπ έρεη γίλεη δηεζηξακκέλνο. Αιιά πψο ζα κπνξνχζε θάπνηνο φπσο 
απηφο λα έρεη βήκα; Γελ είλαη φηη νη καζεηέο ηνπ Ληάθα ζε απηή ηελ πεξηνρή ηνπ δίλνπλ 
βήκα; Έηζη δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη απηφ ζπλέβε ζε εθείλε ηελ πεξηνρή. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη έρεηε πξνβιήκαηα εθεί. Δίλαη κφλν θαη κφλν επεηδή ηα δεηήκαηα απηά είλαη 
πνιχ ζπρλά ζηελ πεξηνρή ζαο πνπ έρεη δνζεί βήκα, έηζη δελ είλαη; Φπζηθά, νη άλζξσπνη 
πνπ είλαη απαιιαγκέλνη απφ απηά ηα δεηήκαηα είλαη ζε ζέζε λα δνπλ ηελ θαηάζηαζε 
μεθάζαξα, θαη έρνπλ θαηαιάβεη ηα πξάγκαηα. Αιιά εθείλνη πνπ έρνπλ απηά ηα δεηήκαηα ή 
έρνπλ παξφκνηεο πξνζθνιιήζεηο, δελ είλαη ζε ζέζε λα δνπλ ην πξφβιεκα. 
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Μαζεηήο: Δάλ έλαο κεγάινο αξηζκόο καζεηώλ ηνπ Νηάθα δελ έρεη επηηύρεη ηελ 
Οινθιήξσζε θαη ε δηαδηθαζία ηεο Δπαλόξζσζεο ηνπ Φα ηειεηώζεη, ηόηε ηη ζα ζπκβεί ζε 
απηνύο ηνπο καζεηέο ηνπ Νηάθα; Θα παξακείλνπλ εδώ θαη ζα ζπλερίζνπλ ηελ 
θαιιηέξγεηα;  

 
Δάσκαλος: Γελ κπνξψ λα ζαο πσ πψο ζα είλαη. Θα πνηθίιιεη απφ πεξίπησζε ζε 

πεξίπησζε. Γεληθά κηιψληαο, ζα αληηκεησπηζηεί κε βάζε ηνπο φξθνπο πνπ θάζε άηνκν 
έθαλε, θαη δελ ζα ππάξμεη δεχηεξε επθαηξία – θακία απνιχησο. 

 
Μαζεηήο: Φξεηαδόκαζηε πξαγκαηηθά λα πξνζιάβνπκε ηόζν πνιύ δηνηθεηηθό 

πξνζσπηθό, όηαλ νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο καο δελ είλαη αθόκα 
επαξθώο απνδνηηθέο; Οη κηζζνί ηνπο δελ είλαη ηόζν κηθξνί, θαη όκσο θαλείο δελ μέξεη ηη 
θάλνπλ θαη δελ κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε πώο έρνπλ βνεζήζεη ηα κέζα ελεκέξσζήο 
καο.  

 
Δάσκαλος: Ξνην κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο ην θάλεη απηφ; Κεξηθνί αζθνχκελνη απιά 

δελ είλαη μεθάζαξνη κεξηθέο θνξέο. 
 
Μαζεηήο: Δίκαη ζπληάθηεο ζην NTD. Έρσ δεη έλα πξόβιεκα πνπ είλαη πνιύ εκθαλέο, 

θαη ζπγθεθξηκέλα, κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη κεηαμύ ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ, 
δελ ππάξρεη αξθεηή επηθνηλσλία θαη είλαη δύζθνιν γηα απηνύο λα κνηξαζηνύλ ηηο 
πιεξνθνξίεο ή ηηο ζθέςεηο ηνπο ν έλαο κε ηνλ άιινλ. Θάζε άηνκν θάλεη ην δηθό ηνπ. 
Βαζίδνληαη ζε κελύκαηα θεηκέλνπ γηα λα καο αλαζέζνπλ εξγαζία, θαη ζπάληα έρνπκε 
πξόζσπν κε πξόζσπν ζπδεηήζεηο. Τν ηκήκα ζύληαμεο δελ έρεη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο θαη νη 
ππεξεζηαθέο ζπζθέςεηο είλαη ιίγεο θαη αξαηέο, έηζη ην πξνζσπηθό δελ γλσξίδεη ηελ 
θαηεύζπλζε ηνπ ζηαζκνύ ή πώο πεγαίλνπλ ηα πξάγκαηα ζπλνιηθά. Θαη εθείλνη πνπ έρνπλ 
ηελ θαξδηά λα αλαιάβνπλ πεξηζζόηεξε δνπιεηά δελ κπνξνύλ λα βξνπλ ηξόπν λα 
βνεζήζνπλ.  

 
Δάσκαλος: Σσξίο λα γλσξίδσ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θαηάζηαζεο δελ κπνξψ λα πσ 

πνιιά. Αιιά ζίμαηε έλα ζέκα, ην νπνίν είλαη, φηη νη άλζξσπνη δελ επηθνηλσλνχλ απεπζείαο 
κεηαμχ ηνπο, αθφκε θαη φηαλ βιέπνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ, θαη αλη’ απηνχ ζηέιλνπλ κελχκαηα 
θεηκέλνπ. Κπνξψ λα ζαο πσ φηη απηφ είλαη πνπ θάλνπλ νη εμσγήηλνη. Ρα αλζξψπηλα φληα 
ππνηίζεηαη φηη πξέπεη λα αιιειεπηδξνχλ ην έλα κε ην άιιν. Πηα ρηιηάδεο ρξφληα ησλ 
αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, θαη έρνληαο κηα παξαδνζηαθή, ζετθά δνζκέλε θνπιηνχξα, ηα 
αλζξψπηλα φληα δελ πξνρψξεζαλ πνηέ ρσξίο λα αιιειεπηδξνχλ. 

 
Ρφηε ηη είδνπο φληα δελ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο; Όπσο ίζσο γλσξίδεηε, δελ 

ππάξρνπλ ζπλαηζζήκαηα πάλσ ζηνπο πιαλήηεο ησλ εμσγήηλσλ φλησλ. Αιιά πφζν 
ηξνκαθηηθφ είλαη λα ζθεθηεί θαλείο ηε Γε λα θηάζεη λα γίλεη έηζη! Ωζηφζν γηα ηνπο 
θαιιηεξγεηέο, ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη κηα πξνζθφιιεζε. Ζ απειεπζέξσζε απφ ην 
ζπλαίζζεκα είλαη κηα πξφθιεζε πνπ ηίζεηαη γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο, θαη ζαο βνεζά λα 
εμαιείςεηε θάξκα θαη αλζξψπηλεο ζθέςεηο θαη πξνζθνιιήζεηο θαζψο θαιιηεξγείζηε. Ζ 
χπαξμε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ρξεζηκεχεη επίζεο γηα λα δηαηεξεζεί ν αλζξψπηλνο ηξφπνο 
δσήο. Νη εμσγήηλνη, ελ ησ κεηαμχ, δελ κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ, θαη δελ έρνπλ απηφ ην 
ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ πνπ νη άλζξσπνη έρνπλ. Όκσο, νη «εμσγήηλνη» απνθαινχληαη έηζη 
απφ ηνπο αλζξψπνπο ζηε Γε. Δίλαη απιψο αιιφθνηα πιάζκαηα, πεξίεξγεο νληφηεηεο. Γηα 
λα θπξηνιεθηήζνπκε, ν άλζξσπνο δεκηνπξγήζεθε απφ πειφ απφ ηνπο Θενχο. Νη Θενί 
ζεσξνχλ ηα βαζηθά ζσκαηίδηα ησλ Ρξηψλ Βαζηιείσλ σο ρψκα ή ζθφλε ζηνλ Θφζκν. Όπσο 
ην βιέπσ εγψ, νη εμσγήηλνη αλαξξηρήζεθαλ έμσ απφ έλα ζθνππηδφηνπν, θαζψο είλαη 
θαηψηεξνη απφ ηνπο αλζξψπνπο. 
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Γελ έρνπλ ζπλαηζζήκαηα, ηφηε ηη θξαηά ηηο θνηλσλίεο ηνπο καδί; Ζ ηερλνινγία. Όπνηνπ 
ε ηερλνινγία είλαη αλψηεξε έρεη κηα πςειφηεξε ζέζε εθεί. Θαη φπνηνπ ε ηερλνινγία είλαη 
αθφκε πςειφηεξε γίλεηαη ν εγέηεο. Ενπλ γηα ηελ ηερλνινγία. Αξρηθά ήηαλ απιψο κηα 
ηαπεηλή κνξθή δσήο, πνπ δελ ππήξρε γηα θάπνηνλ πξαγκαηηθφ ζθνπφ. Θαζψο ζηγά-ζηγά 
άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ χπαξμή ηνπο, ε 
ηερλνινγία έθηαζε λα είλαη ε θνξπθαία πξνηεξαηφηεηά ηνπο. Έηζη είλαη. Γελ 
θαηαιαβαίλνπλ ην ζθεπηηθφ ηεο αλζξσπφηεηαο, θαη θπζηθά δελ ζα κπνξνχζαηε λα 
θαηαιάβεηε ην δηθφ ηνπο επίζεο, θαζψο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά. Δπεηδή ε ηερλνινγία 
ηνπο είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ηψξα, κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ πνιχ θαιά ηη ζέιεηε λα 
κεηαβηβάζεηε. Ρν μέξνπλ. Έηζη είλαη ηα πξάγκαηα. 

 
Μαζεηήο: Γελ είλαη μεθάζαξν γηα κέλα θάησ από πνηεο ζπλζήθεο ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα επηιύζνπκε ηα πξάγκαηα θαινπξναίξεηα, ελώ ζηέιλνπκε νξζέο 
ζθέςεηο...  

 
Δάσκαλος: Ξνηέ δελ ζαο είπα λα πξνζπαζήζεηε λα «επηιχζεηε ηα πξάγκαηα 

θαινπξναίξεηα», ελψ ζηέιλεηε νξζέο ζθέςεηο. Ζ απνζηνιή νξζψλ ζθέςεσλ γίλεηαη γηα λα 
θαζαξίζνπκε θαη λα δηαιχζνπκε πξάγκαηα, έηζη δελ είλαη; Αλ πξνζπαζείηε λα «επηιχζεηε 
ηα πξάγκαηα θαινπξναίξεηα», ελψ ζηέιλεηε νξζέο ζθέςεηο, ηφηε γηαηί κπαίλεηε ζηνλ θφπν 
λα ζηέιλεηε νξζέο ζθέςεηο; Απηφ δελ γίλεηαη γηα λα εμαιεηθζνχλ ηα θαθά πξάγκαηα; Γηαηί 
λα πξνζπαζήζεηε λα βξείηε «θαινθάγαζεο ιχζεηο» κε απηά ηα θαθά πξάγκαηα; Παο έρσ 
πεη φηη ην δειεηήξην είλαη δειεηεξηψδεο, θαη δελ κπνξείηε λα ην θάλεηε κε-δειεηεξηψδεο, 
κπνξείηε; Γελ κπνξείηε, δεδνκέλνπ φηη είλαη δειεηεξηψδεο απφ ηε θχζε ηνπ. Αλ 
πξνζπαζήζεηε λα κεηαηξέςεηε απηφ ην δειεηήξην ζε θάηη κε-δειεηεξηψδεο κε ην 
μεθαζάξηζκα ησλ γεγνλφησλ ζε απηφ, απηφ δελ κνηάδεη ηφζν δπλαηφλ, έηζη δελ είλαη; 

 
Μαζεηήο: Μεξηθνί αζθνύκελνη ζηελ Θίλα δελ έρνπλ εληαρζεί ζηελ πξνζπάζεηα λα 

κελύζνπκε ηνλ Jiang.  
 
Δάσκαλος: Απηφ είλαη θάηη γηα ην νπνίν κίιεζα λσξίηεξα. Αλ θάπνηνη άλζξσπνη δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα λα κελχζεηε ηνλ Jiang επεηδή έρνπλ κηα θαιή επίδξαζε θαη 
δελ ζέινπλ λα αθήζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο λα γίλεη γλσζηή, ηφηε δελ ζα ηνπο ελζάξξπλα 
λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε κήλπζε. Αιιά δελ αλήθεη ν θαζέλαο ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία. Κεξηθνί 
αζθνχκελνη δελ έρνπλ πάξεη θαζφινπ ζηα ζνβαξά απηή ηελ πξσηνβνπιία, ιφγσ ηνπ πνχ 
είλαη ζηελ θαιιηέξγεηα. Θαη ππάξρνπλ άιινη πνπ απιά θνβνχληαη, θαη απηφ πξνθχπηεη 
επίζεο απφ ην πνχ βξίζθεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ αηφκνπ. Έηζη απηή είλαη ε θαηάζηαζε. 

 
Μαζεηήο: Πξόζθαηα έρνπκε δεη κεξηθνύο ινγαξηαζκνύο ζε δνιάξηα ησλ ΖΠΑ κε 

θηλέδηθε ή αγγιηθή γξαθή πάλσ ηνπο θαη ηηο δηεπζύλζεηο ησλ ηζηόηνπσλ ηνπ Νηάθα. Δίλαη 
ζσζηό λα ην θάλνπκε απηό ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο;  

 
Δάσκαλος: Όρη, δελ είλαη. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ αλζξψπνπο πνπ 

πξφζθαηα ήξζαλ απφ ηελ Θίλα. Γελ ρξεηάδεηαη λα ην θάλεηε απηφ ζηηο ΖΞΑ. Ζ δηεζλήο 
θνηλφηεηα ζεσξεί ην θαθφ ΘΘΘ ηεξαηνχξγεκα. Κπνξεί λα κελ ην ιέλε, αιιά ην μέξνπλ. 
Έηζη, δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπο ην πείηε απηφ ή λα θάλεηε απηά ηα πξάγκαηα. 

 
Κεξηθνί αζθνχκελνη πνπ έρνπλ έξζεη απφ ηελ Θίλα θάλνπλ πξάγκαηα εδψ κε ηε 

λννηξνπία ησλ αλζξψπσλ φπσο ζηελ παηξίδα, ζπρλά θάλνληαο ηα πξάγκαηα κε έλαλ 
παξάμελν ηξφπν. Νη άλζξσπνη ζηνλ έμσ θφζκν δελ ζα ζαο θαηαιάβνπλ. Νξηζκέλα 
πξφηδεθη δελ ζαο επηηξέπνπλ λα είζηε κέξνο ηνπο, αιιά δελ ζα είλαη πάληα έηζη. Θα πξέπεη 
λα αιιάμεηε ην ζθεπηηθφ ζαο αθνχ πιένλ δείηε ζε κηα θπζηνινγηθή θνηλσλία. Θα πξέπεη λα 
απαιιαγείηε απφ απηέο ηηο ζπλήζεηεο πνπ ζρεκαηίζαηε, ελψ δνχζαηε θάησ απφ ηελ 
θνπιηνχξα ηνπ Θφκκαηνο θαη κέζα ζε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ έγηλαλ αλψκαιεο. Θη 
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εγψ ήκνπλ έηζη φηαλ πξσηνήξζα [ζηελ Ακεξηθή], αιιά γξήγνξα αληηιήθζεθα ηα 
πξάγκαηα. Έρεηε ηελ ηάζε λα πάηε ζηα άθξα κε ηα πξάγκαηα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 
γξάθεηε έλα άξζξν ε επηινγή ησλ ιέμεψλ ζαο είλαη αθξαία, θαη φηαλ γξάθεηε θάηη 
εθθξάδεηε ηα πξάγκαηα κε πξαγκαηηθά αθξαίνπο ηξφπνπο. Απηά ηα πξάγκαηα δελ 
εθιακβάλνληαη θαιά ζ’ απηή ηελ θνηλσλία, φπνπ νη άλζξσπνη είλαη πνιχ 
πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηα γεγνλφηα θαη δελ ππεξβάιινπλ ζηα πξάγκαηα. 

 
Μαζεηήο: Τη πξέπεη λα θάλνπκε κε ην παιαηόηεξν Lunyu πνπ έρεη αληηθαηαζηαζεί – 

λα ην θξαηήζνπκε ή λα ην θάςνπκε;  
 
Δάσκαλος: Θάςηε ην, απιά πεγαίλεηε θαη θάςηε ην. Δθφζνλ ζαο ιέσ λα ην θάςεηε, 

απιψο θάςηε ην. 
 
Μαζεηήο: Θα κπνξνύζε ν Γάζθαινο παξαθαιώ λα πεη πεξηζζόηεξα γηα ηε ζεκαζία 

ηεο Σπκθσληθήο Οξρήζηξαο ηνπ Shen Yun; Απηή είλαη ε πξώηε καο ρξνληά πνπ ηελ 
παξνπζηάδνπκε θαη είρακε κεγάιεο δπζθνιίεο λα ηελ πξνσζήζνπκε απνηειεζκαηηθά – 
είλαη πην δύζθνια από ό, ηη κε ην Shen Yun.  

 
Δάσκαλος: Θαζψο ε πνηφηεηα ηνπ Shen Yun θαη ε ηερληθή ηθαλφηεηα έρνπλ βειηησζεί, 

ε επίδξαζε ησλ παξαζηάζεψλ ηνπ έρεη γίλεη φιν θαη θαιχηεξε επίζεο. Ζ ηερληθή 
ηθαλφηεηα έρεη βειηησζεί απφ δχν απφςεηο. Ζ κία είλαη απφ ηνπο εξκελεπηέο, ε βειηίσζε 
ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξκελεπηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ζθελή. Ζ άιιε είλαη, επεηδή νη 
ρνξεπηέο επί ζθελήο ρνξεχνπλ βάζεη ηεο ζπλνδείαο κνπζηθήο, αλ ε κνπζηθή δελ αθνχγεηαη 
θαιή απηφ ζα κείσλε ηε ζπλνιηθή εληχπσζε απφ ηελ εθηέιεζε. Θαη έλα άιιν πξάγκα είλαη, 
νη ήρνη πνπ παξάγνπλ, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ζετθά φληα γηα λα θαζαξίζνπλ ηα ζψκαηα 
ησλ αλζξψπσλ απφ θαθά πξάγκαηα, θαη κπνξνχλ λα δηεηζδχζνπλ κέρξη ηα βαζχηεξα 
ζηξψκαηα, θαη έρνπλ κηα κεγάιε, ζεηηθή επίδξαζε. Ρν θάζεηί πνπ είλαη κέξνο ηνπ Shen 
Yun έρεη έλα ξφιν λα παίμεη ζηελ ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ. Γεμηνηέρλεο θαιιηηέρλεο 
κπνξνχλ λα εκπλεχζνπλ ηνπο αλζξψπνπο κε ηε κνπζηθή ηνπο, λα πξνσζήζνπλ ηνλ ζετθά 
κεηαδνκέλν πνιηηηζκφ, θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ 
πνιηηηζκνχ. Δπεηδή ε νξρήζηξα δελ κπνξεί λα ζψζεη ηνπο αλζξψπνπο νινθιεξσηηθά, ηνπο 
έρσ λα πεξηνδεχνπλ γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θάλνληαο ηνπο αλζξψπνπο λα 
γλσξίζνπλ πφζν πςειήο πνηφηεηαο κνπζηθή παξνπζηάδεη ην Shen Yun – ε εκπεηξία επίζεο 
ζθπξηιαηεί θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο κνπζηθνχο. Έρνπκε εμαηξεηηθνχο κνπζηθνχο, νπφηε ζα 
ήζεια λα εθζέζνπλ ην πςειφ επίπεδφ ηνπο. Νη ρνξεπηέο καο έρνπλ πνιιέο επθαηξίεο λα 
δείμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ηε ζηηγκή πνπ νη κνπζηθνί καο δελ ηηο έρνπλ. 

 
Ρν λα έρεηο κηα εμαηξεηηθή νξρήζηξα απμάλεη ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ηνπ Shen Yun. [Νη 

αζθνχκελνη ζε] νξηζκέλεο πεξηνρέο βιέπνπλ πφζν πνιχ εληππσζηάδεη ε Νξρήζηξα ηνπο 
αλζξψπνπο, θαη ζέινπλ λα ηελ παξνπζηάζνπλ, ελψ νξηζκέλεο πεξηνρέο έρνπλ αθνχζεη γηα 
απηήλ θαη ζέινπλ θη απηνί λα νξγαλψζνπλ ζπλαπιίεο, αιιά δελ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 
θάηη ηέηνην. Θαη θάπνηνη ζέινπλ λα ηελ παξνπζηάζνπλ, αιιά εκπνδίδνληαη απφ νξηζκέλεο 
αιιαγέο ζηελ θαηάζηαζε φπσο πεξηπηψζεηο πνπ νη αζθνχκελνη πεγαίλνπλ καθξηά, θαη δελ 
είλαη εχθνιν λα πνπιήζνπλ ηα εηζηηήξηα. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, θάζε πεξηνρή έρεη ηηο 
δπζθνιίεο ηεο. Αιιά λνκίδσ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, φηαλ δελ θαηαθέξλεηε λα 
ηα πάηε θαιά, απηφ νθείιεηαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν απφ ηνλ δηθφ ζαο ξφιν ζε απηφ, 
φπσο ν ηξφπνο ζθέςεο ή νη ηδέεο ησλ αλζξψπσλ πνπ δελ είλαη ζσζηέο. 

 
Καζεηέο κνπ ηνπ Ληάθα, αλ πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα θάλεηε θάηη, ηφηε ζα πξέπεη λα 

πάηε θαη λα ην θάλεηε θαιά. Ν θαζέλαο είλαη απαζρνιεκέλνο θπζηθά, θαη ην βιέπσ απηφ. 
Γελ ζαο επηθξίλσ. Αιιά ζα ήζεια λα πσ πσο φπνηεο πεξηζηάζεηο θη αλ έρεηε, αλ, σο 
καζεηήο ηνπ Ληάθα, κπνξείηε λα θάλεηε θαιά ηα πξάγκαηα πνπ θάλεηε, ηα ζετθά φληα ζα 
ζαο ζαπκάδνπλ πξαγκαηηθά. Αιιά αλ δελ βάδεηε ηελ θαξδηά ζαο ζε ηίπνηα, θαη δελ βάδεηε 
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ην κπαιφ ζαο θαη δελ είζηε πξφζπκνη λα εξγαζηείηε γηα ηε ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ, ηφηε ηη 
είλαη πνπ θάλεηε; Γλσξίδεηε φηη νη καζεηέο ηνπ Ληάθα πξέπεη λα θάλνπλ ηα ηξία πξάγκαηα 
θαιά, αιιά φ, ηη θάλεηε, δελ ην παίξλεηε ζηα ζνβαξά. Κφιηο ν ρξφλνο πεξάζεη, έρεη ραζεί. 
Δάλ δελ θάλεηε ηίπνηα ζσζηά θαη δελ θαιιηεξγείζηε πνηέ θαιά, ηφηε ηη ζα γίλεη κε εζάο; 

 
Μαζεηήο: Ο αζετζκόο είλαη βαζηά ξηδσκέλνο ζηα κπαιά πνιιώλ Θηλέδσλ. Πώο 

κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε νξζέο ζθέςεηο γηα λα ηνλ εμαιείςνπκε;  
 
Δάσκαλος: Απηφ δελ είλαη θάηη πνπ κπνξείηε λα εμαιείςεηε πξνο ην παξφλ. Απιά 

θάληε φ,ηη θαιχηεξν γηα λα κηιήζεηε ζηνπο αλζξψπνπο γηα απηφ θαζψο πξνζπαζείηε λα 
ηνπο ζψζεηε. Φπζηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε αζεΐα ζηελ νπνία ηα αλζξψπηλα φληα 
εγγξάθνληαη – απηφ νιφθιεξν ην ζχζηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνιηηηζκνχ – 
ζρεδηάζηεθε γηα λα παίμεη έλαλ αξλεηηθφ ξφιν. Όινη ζην παξειζφλ πίζηεπαλ ζην ζείν, θαη 
κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ηα πξάγκαηα φπσο είλαη. Νη ζπγθξνχζεηο ηνπ 
παξειζφληνο ζπλήζσο ήηαλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ, κε εθαηέξσζελ 
επηρείξεκαηα γηα ηνλ ζεφ ή ηνπο ζενχο πνπ ε θαζεκία πίζηεπε. Αιιά ηψξα είλαη γηα ην αλ 
ππάξρεη ή φρη αθφκε θαη έλαο ζεφο. Απηφ δελ έρεη ζπκβεί πνηέ πξηλ. Δίλαη απιψο έλα 
ζχγρξνλν θαηλφκελν. Γελ ηέζεθε θαη απηφ επίζεο ζ’ απηή ηε ζέζε γηα εζάο, γηα λα θάλεη ηε 
ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ αθφκε πην δχζθνιε; Έηζη είλαη θαηαζηξνθηθφ γηα ηνπο 
αλζξψπνπο. Δίλαη ην κεγαιχηεξν εκπφδην γηα ηε ζσηεξία ησλ αλζξψπσλ. 

 
Αθφκα θη αλ δελ δηεπθξηλίδαηε ηα γεγνλφηα γηα ην θαθφ ΘΘΘ, νη άλζξσπνη ζα έθηαλαλ 

ζηαδηαθά λα αληηιεηθζνχλ ην πφζν θαθφ πξάγκα είλαη απηφ. Αιιά γηα ηνλ αζετζκφ, φζνη 
κεγαιψλνπλ ζε απηή ηελ θνπιηνχξα δελ κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ ην ηη είλαη. Δίλαη 
πξαγκαηηθά δχζθνιν γηα απηνχο λα ην θάλνπλ απηφ. 

 
Μαζεηήο: Σηελ πεξηνρή καο θαη ζε θάπνηεο άιιεο ππάξρνπλ κεξηθνί παξάινγνη 

άλζξσπνη [κεηαμύ ησλ αζθνπκέλσλ] πνπ θσλάδνπλ κε όιε ηνπο ηε δύλακε θαη θάλνπλ θη 
άιια πξάγκαηα ζε ηνπξηζηηθνύο ρώξνπο ή ζηελ Τζάηλα-ηάνπλ πνπ ε αζηπλνκία ή νη 
ηνπηθέο αξρέο δελ εγθξίλνπλ.  

 
Δάσκαλος: Κπνξψ λα ζαο πσ φηη ππάξρνπλ ηέηνηνη άλζξσπνη ζε θάζε πεξηνρή, θαη 

ζα ππάξρνπλ γηα φζν δηάζηεκα απηή ε ππφζεζε δελ έρεη ηειεηψζεη. Νη παιαηέο δπλάκεηο, 
ηνπο θάλνπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη έηζη θαη έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε. Γηαθνξεηηθά, 
πηζηεχνπλ φηη, αλ θάζε καζεηήο ηνπ Ληάθα ήηαλ ηφζν ζπνπδαίνο θαη ζεηηθφο, ζχληνκα 
φινη ζα ζπλεηδεηνπνηνχζαλ [ηελ αιήζεηα] δεδνκέλνπ φηη δελ ζα ππήξραλ αξλεηηθά 
ζηνηρεία ζην κείγκα. Έλα άιιν είλαη φηη, αλ ήηαλ αιιηψο, πψο ζα κπνξνχζαλ λα 
δνθηκάζνπλ ην κπαιφ ζαο; Κεξηθνί απφ εζάο είλαη πξαγκαηηθά πξνζθνιιεκέλνη κε ηα 
πξάγκαηα πνπ ιέγνληαη απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπκπεξηθέξνληαη έηζη, θαη δελ 
είλαη απηή κηα αλεζπρία πνπ πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί; Απηφ είλαη πνπ ζθέθηνληαη νη 
παιαηέο δπλάκεηο. Ρν ζεσξνχλ θελφ, θαη έηζη θάλνπλ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα ελεξγνχλ 
έηζη θαη λα θαλεί πψο ζα ην ρεηξηζηείηε, πνηα είλαη ε λννηξνπία ζαο, θαη αλ έρεηε δερηεί 
ηελ παξέκβαζε. Νη παιαηέο δπλάκεηο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ νπνηνδήπνηε αληίθηππν 
κπνξεί λα έρνπλ απηά ηα πξάγκαηα ζηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο. Λνηάδνληαη κφλν γηα 
ηελ νινθιήξσζε απηψλ πνπ ζέινπλ, λα ηα δνπλ λα γίλνληαη. Απηνί νη άλζξσπνη ήξζαλ εδψ 
γηα λα παξέκβνπλ, έζησ θαη αλ ζηελ επηθάλεηα «πνδάξνπλ» σο καζεηέο ηνπ Ληάθα. 
Κπνξψ λα ζαο πσ φηη φινη απηνί ήξζαλ λα παξέκβνπλ, θαη θαλνλίζηεθε απφ ηηο παιαηέο 
δπλάκεηο λα εληαρζνχλ ζηηο ηάμεηο ζαο. 

 
Ν Γάζθαινο φκσο ηνπο ζψδεη φινπο. Αθφκα θαη ηνπο κπζηηθνχο πξάθηνξεο. Ρν έρσ 

δειψζεη απηφ θαηά ην παξειζφλ, έηζη δελ είλαη; Ρφηε φηαλ ππήξρε ρξφλνο θαη ρψξνο γηα 
απηφ, ππέδεημα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνπο είπα λα θάλνπλ κηα εηιηθξηλή πξνζπάζεηα 
λα ηα πάλε θαιά, θαη φηη ηε δπλαηφηεηα απηή ήηαλ δχζθνιν λα ηελ ζπλαληήζνπλ. Αιιά 
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ηψξα, δελ κπνξψ λα πσ πηα απηά ηα πξάγκαηα. Κεξηθνί άλζξσπνη πνπ εκπίπηνπλ ζε απηή 
ηελ θαηεγνξία κε ξψηεζαλ αλ ζα κπνξνχζαλ λα επηηχρνπλ ηελ Νινθιήξσζε. Απάληεζα 
φηη, αλ δελ κπνξείηε λα θηάζεηε ζηελ Νινθιήξσζε, ηφηε δελ κπνξείηε λα θηάζεηε ζηελ 
Νινθιήξσζε. Ξψο ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα ζπκβεί απηφ; Έρνπλ θάλεη πξάγκαηα πνπ 
ππνλνκεχνπλ ην Ληάθα θαη’ εμαθνινχζεζε, θαη δελ έρνπλ θαιιηεξγεζεί θαζφινπ, έηζη πψο 
ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα θηάζνπλ ζηελ Νινθιήξσζε; Δίλαη αθφκα ρεηξφηεξνη θη 
απφ ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, έηζη πψο ζα κπνξνχζαλ λα θηάζνπλ ζηελ 
Νινθιήξσζε; Ιίγεο είλαη νη πηζαλφηεηεο πνπ έρνπλ απνκείλεη γηα απηνχο πιένλ, θαη αθφκε 
θαη αλ πξνζπαζήζνπλ φζν ζθιεξφηεξα κπνξνχλ, ηψξα δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ 
ηε δηαθνξά κε ηνπο άιινπο. Αλ ζα κπνξνχζαλ πξαγκαηηθά λα θαηαθέξνπλ λα ηα πάλε 
θαιά, ε νινθιήξσζε ζα ήηαλ δπλαηή, αιιά ππάξρνπλ εμαηξεηηθά ιίγεο πηζαλφηεηεο λα 
έρνπλ απνκείλεη ηψξα. 

 
Μαζεηήο: Απηνί νη άλζξσπνη είλαη πνιύ ελζνπζηαζκέλνη κε ην όηη πάλε ζηα ηνπξηζηηθά 

αμηνζέαηα, θαη πεγαίλνπλ θάζε κέξα. 
 
Δάσκαλος: Πσζηά, απηνί νη άλζξσπνη είλαη πξαγκαηηθά ελζνπζηαζκέλνη. 
 
Μαζεηήο: Οξηζκέλνη Θηλέδνη θαη αιινη από ην θνηλό ηνπο, ηνύο απνθεύγνπλ, όκσο 

κεξηθνί αζθνύκελνη εμαθνινπζνύλ λα ηνπο ζηεξίδνπλ. 
 
Δάσκαλος: Ξξάγκαηη, νξηζκέλνη αζθνχκελνη πηζηεχνπλ φηη ν εξρνκφο ηνπο λα 

βνεζήζνπλ είλαη έλα θαιφ πξάγκα, θαη φηη θπζηθά νη άλζξσπνη πξέπεη λα ηνπο 
ππνζηεξίμνπλ. Απηνί νη αζθνχκελνη δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ πνηνο είλαη πνπ 
πξνθαιεί παξέκβαζε θαη πνηνο φρη. Δίλαη αθξηβψο επεηδή ππάξρνπλ αζθνχκελνη φπσο 
απηνί, πνπ δίλνπλ ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο βήκα θαη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο λα 
ην θάλνπλ απηφ, πνπ απηνί νη άλζξσπνη είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ απηφ πνπ θάλνπλ. 
[Κεξηθνί κπνξεί λα λνκίδνπλ φηη πξέπεη λα] ηνπο «αλερφκαζηε». Αιιά γηαηί ζα πξέπεη λα 
ηνπο αλέρεζηε; Θα πξέπεη λα ην αλερζείηε, φηαλ απηνί επεξεάδνπλ ηελ δηάζσζε απφ εζάο, 
ησλ αλζξψπσλ; Λαη, θη εγψ κηα θνξά ήκνπλ κε ηε ζθέςε φηη ζα πξέπεη λα ηνπο αλερηνχκε 
φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Αιιά ηψξα κνηάδεη φηη θάπνηα απφ απηά ηα άηνκα πνηέ δελ 
ζα κεηαλνήζνπλ ή ζα αιιάμνπλ, νπφηε αο κελ ηνπο δψζνπκε πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο. 

 
Μαζεηήο: Οη καζεηέο ηνπ Νηάθα από ζπλνιηθά νγδόληα νθηώ ρώξεο, πεξηθέξεηεο θαη 

πόιεηο ζηέιλνπλ ηνπο ραηξεηηζκνύο ηνπο ζηνλ Γάζθαιν. 
 
Δάσκαλος: Παο επραξηζηψ φινπο. (Φεηξνθξνηήκαηα) Λνκίδσ φηη ππάξρεη θάηη άιιν 

γηα ην νπνίν ζα ήζεια λα κηιήζσ. (Φεηξνθξνηήκαηα) 
 
Έρνπκε δχν ζπλέδξηα ηνπ Φα [ζηηο ΖΞΑ] θάζε ρξφλν ηψξα, ηα νπνία είλαη πνιχ 

ιηγφηεξα απφ φζα ζπλεζίδακε λα έρνπκε. Αιιά αθξηβψο ην ίδην, ην απνηέιεζκα πνπ 
πξνέξρεηαη απφ ην φηη είζηε καδί, ηελ αληαιιαγή θαη ηε ζπδήηεζε, θαη παξαθηλψληαο ν 
έλαο ηνλ άιινλ είλαη πξαγκαηηθά εμαηξεηηθφ. Θαη γηα απηφ είλαη πνπ ηα ζπλέδξηα ηνπ Φα 
καο γίλνληαη – γηα λα έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ θαιιηέξγεηά καο. Ρα ζπλέδξηά καο ηνπ 
Φα έρνπλ θάλεη πνιιά γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο αζθνχκελνχο καο λα μεπεξάζνπλ ηηο 
αληημνφηεηεο φια απηά ηα ρξφληα. Κε ηελ ελζάξξπλζε ηνπ ελφο ζηνλ άιινλ ζε δχζθνινπο 
θαηξνχο, κπνξείηε λα βνεζήζεηε ν έλαο ηνλ άιινλ λα νξζνπνδίζεη, θαη απηφ είλαη αθξηβψο 
πνπ νη δηαζθέςεηο ηνπ Φα, ζαο βνεζνχλ λα θάλεηε. Διπίδσ, ινηπφλ, ην ηαμίδη ζαο εδψ λα 
ήηαλ γφληκν. Όπσο αλέθεξα ζηελ αξρή, ηαμηδέςαηε εδψ απφ κεγάιεο απνζηάζεηο, θαη 
ζπλνιηθά, νη δαπάλεο γηα κεηαθίλεζε, θαγεηφ θαη δηακνλή, θαη άιιεο αγνξέο ήηαλ 
ηεξάζηηεο. Έηζη είλαη ζεκαληηθφ φια απηά ηα ρξήκαηα λα δαπαλεζνχλ ζε ρξήζηκνπο 
ηξφπνπο. Γελ κπνξεί λα είλαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπκκεηνρήο ζαο ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα δηαζθέδαζε. Κεηά ην ζπλέδξην, πείηε ζε φζνπο δελ ήηαλ ζπλεπείο, 
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φηαλ ζαο δνζεί ε επθαηξία: «Ν ρξφλνο ζαο ηειεηψλεη. Ρη ζα θάλεηε;» Οσηήζηε εθείλνπο πνπ 
έρνπλ θάλεη ιάζε: «Ρη ζθνπεχεηε λα θάλεηε γηα ηα ιάζε ζαο;» Θαη ξσηήζηε φζνπο έρνπλ 
πάξεη ρξήκαηα αζθνπκέλσλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο: «Ρη ζθνπεχεηε λα θάλεηε;» 

 
Κεξηθνί απφ ηνπο αζθνχκελνχο καο παιεχνπλ λα πεξάζνπλ ηα ηεζη ηνπ θάξκα 

αζζέλεηαο. Κελ λνκίδεηε φηη είλαη απαξαίηεηα θάηη ζνβαξφ, [πνπ ην πξνθαιεί απηφ]. 
Κπνξεί λα ζθεθηείηε φηη δελ έρεηε θάλεη θαλέλα ζνβαξφ ιάζνο, θαη φηη είζηε πνιχ 
ζηαζεξνί ζηελ πίζηε ζαο ζηνλ Φα. Ωζηφζν, δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηε ηα κηθξά 
δεηήκαηα πνπ έρεηε ζαλ λα είλαη ηίπνηα. Ρν θαθφ ζα επσθειεζεί απφ νπνηνδήπνηε θελά. 
Ξνιινί αζθνχκελνη έρνπλ αθφκε θαη απνβηψζεη ιφγσ κηθξψλ πξαγκάησλ. Ξξαγκαηηθά 
νθεηιφηαλ ζε θάηη πνιχ κηθξφ. Θη απηφ γηαηί ε θαιιηέξγεηα είλαη θάηη ζνβαξφ θαη απαηηεί 
λα κελ ππάξρνπλ θελά. Αλ γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ έρεηε αζρνιεζεί κε απηά 
ηα πξάγκαηα ζηελ θαιιηέξγεηα, φζν κηθξά θη αλ είλαη, αλ δελ ηα έρεηε ιάβεη ζνβαξά 
ππφςε γηα κηα παξαηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν, ηφηε απηφ είλαη κεγάιν δήηεκα. Ξνιινί 
άλζξσπνη έρνπλ πεζάλεη εμαηηίαο απηψλ ησλ πξαγκάησλ. Νη παιαηέο δπλάκεηο δελ ζα 
ηνικνχζαλ λα δηψμνπλ άκεζα καζεηέο ηνπ Ληάθα απηή ηε ζηηγκή – θαλέλα απφ ηα 
κεγαιχηεξα φληα πνπ έρνπλ κηα κνξθή δελ ζα ηνικνχζε λα ην θάλεη απηφ. Ρφηε ηη είδνπο 
πξάγκαηα ην θάλνπλ απηφ ηψξα; Ξξάγκαηα φπσο ηα ζθνπιήθηα, έληνκα, βαθηήξηα, θαη 
φισλ ησλ εηδψλ απηά ηα βξσκεξά πξάγκαηα. Ζ απνζηνιή νξζψλ ζθέςεσλ είλαη 
εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο! Δμνινζξεχνληαη ζε κεγάιεο 
πνζφηεηεο. Αιιά ππάξρνπλ πνιιά απφ απηά, κε δεδνκέλν ην πφζν κεγάινο είλαη απηφο ν 
Θφζκνο – θαη ν Θφζκνο απνηειείηαη απφ πνιιά ζηξψκαηα. Έηζη, αθφηνπ έρεηε εμαιείςεη 
απηά ηα πξάγκαηα, ιίγν κεηά θαη φρη κεηά απφ πνιχ θαηξφ, κπνξεί λα δηεηζδχζνπλ θαη 
πάιη, θαη ζα πξέπεη λα ηα εμαιείςεηε πάιη. Έηζη ζα πξέπεη λα ζπλερίζεηε λα ζηέιλεηε 
νξζέο ζθέςεηο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, θαη λα επηκέλεηε κε απηφ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, 
πξηλ λα δείηε εκθαλή απνηειέζκαηα. Κελ ράλεηε ηελ εκπηζηνζχλε ζαο κφλν θαη κφλν 
επεηδή, αθφηνπ λνηψζαηε θαιά κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα απνζηνιήο νξζψλ 
ζθέςεσλ, ηα πξάγκαηα δελ θαίλεηαη λα πεγαίλνπλ θαιά θαη πάιη. Κπνξψ λα ζαο πσ φηη 
ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ πξνζέγγηζε γηα λα ζαο θαηαβάινπλ –λα θινλίζνπλ ηελ ηζρπξή 
αίζζεζε ηεο πίζηεο ζαο. Έηζη ζα πξέπεη λα είζηε ζε επηθπιαθή γηα απηά ηα πξάγκαηα. 

 
Όια ηα «ηξία πξάγκαηα» γηα ηα νπνία κηιψ είλαη ζεκαληηθά. Διπίδσ φηη ζα ηα πάηε 

αθφκα θαιχηεξα ζην ηειεπηαίν ζθέινο ηνπ ηαμηδηνχ ζαο. Όζνη απφ εζάο ηα έρεηε πάεη 
θαιά, δελ πξέπεη λα ραιαξψζεηε. Γελ πξέπεη. Γελ ήηαλ εχθνιν γηα εζάο λα επηκείλεηε 
κέζα απφ φια απηά ηα ρξφληα. Παο λνηάδνκαη θαη ζαο επραξηζηψ. Παο επραξηζηψ φινπο! (Οη 
καζεηέο ρεηξνθξνηνύλ θαη ζεθώλνληαη όξζηνη κε ζεβαζκό.) 

 
 

 


