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Nie potrzebuję przedstawiać siebie, ponieważ wszyscy mnie znacie. Jestem Li 

Hongdży. Myślałem, żeby się z wami wszystkimi spotkać, jednakże z powodu różnych 

przyczyn nie było takiej okazji. Tym razem specjalnie przybyłem, aby się ze wszystkimi 

spotkać, ponieważ wiem, że dawniej nie było tak wielu ludzi w Australii, którzy wiedzieli o 

Dafa (wielkim prawie), tak jak wiedzą dzisiaj. W dodatku, wielu spośród tych, którzy uczyli 

się Dafa, nie przykładało wagi do studiowania Fa (zasad, prawa) i ich zrozumienie było 

stosunkowo płytkie. Teraz, kiedy czuję, że wszyscy rozumieją o czym nauczam, uznałem za 

słuszne  spotkać się z wami. Jest tak, że wiele z tego, o czym chcecie się dowiedzieć zostało 

już ujęte w książkach. Zawsze cieszy mnie, jeżeli ludzie zadają mi pytania, jeżeli czegoś nie 

rozumieją w kultywowaniu praktyki. Jeżeli chodzi o tych, którzy nie wiedzą, czym jest Fa 

zadając mi to pytanie... Jak bym mógł to przekazać? Nawet mówiąc o tym na 

powierzchownym poziomie i tak nie ułatwi to wam zrozumienia wszystkiego od razu. Jeśli 

możesz czytać moje książki, studiować Fa i mieć pewne zrozumienie, możesz przyjść i 

zapytać mnie o sprawę znaczącą dla twojego rozwoju i myślę, że tylko w ten sposób 

odniesiesz z tego korzyści, czy to podczas nauki, czy podczas kultywacji i praktykowania. 

Sądzę, że nadszedł już właściwy czas by uczynić to dzisiaj, dlatego tutaj jestem.  

Wiem, że niektórzy z was tutaj obecni nie zaczęli się jeszcze uczyć. Niektórzy nadal 

wykonują tylko ćwiczenia, bez zwracania uwagi na studiowanie Fa. Niektórzy oczywiście 

radzą sobie stosunkowo lepiej. Dlaczego wymagam, aby każdy studiował Fa? Dzieje się tak,   

ponieważ istnieje taka współzależność. Każdy wie, że w Chinach czigong jest szeroko 

promowany w zwykłym ludzkim społeczeństwie już przez ponad dwadzieścia lat, osiągając 

swój szczyt w środkowej i późniejszej fazie okresu „Wielkiej Rewolucji Kulturalnej”. 

Jednakże nikt nigdy nie mówił o tym, czym jest czigong, ani nikt nie mówił o zdolnościach 

paranormalnych, które ujawniają się w procesie praktykowania czigong, jak również 

niektórych zjawiskach, które są niewytłumaczalne przez nowoczesną naukę. W takim razie, w 

jakim celu zaistniał czigong? Wie o tym bardzo mało ludzi. W przeszłości czigong nigdy nie 

istniał, dlaczego więc ukazał się dzisiaj, będąc rozpowszechniany w społeczeństwie, jako 

praktyka kultywowania? Dlaczego odbywa się to w ten sposób? Tylko niewielu ludzi zna 

tego przyczynę. Oczywiście na początku rozpowszechniania czigong w Chinach, wielu 

bardzo dobrych mistrzów czigong wyszło do ludzi w celu udostępnienia go, ponieważ 

uprawianie czigong było przede wszystkim korzystne dla ludzkiego zdrowia.  Było to bardzo 

proste myślenie i zrozumienie. 

Chociaż czigong został rozpowszechniony dawno temu, już kilka dekad wstecz, 

jednak nikt nie zna jego prawdziwego znaczenia. Dlatego napisałem w książce „Dżuan Falun” 

wszystko o pewnych zjawiskach w środowisku czigong: dlaczego czigong został 

rozpowszechniony w zwykłym ludzkim społeczeństwie i jaki jest jego ostateczny cel. Dlatego 

książka ta jest usystematyzowaną pracą, która umożliwia osobie kultywację. Poprzez stale 

powtarzające się czytanie książki, wielu ludzi odnosi wrażenie, że jest w niej zawarte coś 

unikalnego. Bez względu na to, ile razy czytasz tę książkę, zawsze masz uczucie świeżości i 

bez względu na to ile razy już ją czytałeś, zawsze pozyskujesz inne zrozumienie podczas 

czytania tego samego fragmentu i bez względu na to, ile razy czytałeś, zawsze czujesz, że jest 

tam nadal zawarta ogromna treść do odkrycia. W takim razie, dlaczego tak jest? Jest tak, 

ponieważ ująłem w usystematyzowany sposób wiele rzeczy, które są postrzegane w tej 

książce jako sekrety Nieba. Mianowicie to, że ludzie są w stanie kultywować oraz w jaki 

sposób ma przebiegać kultywacja, jak również cechy tego wszechświata, itd. Książka ta może 

uczynić praktykującego zdolnym do osiągnięcia sukcesu w kultywowaniu praktyki. Ponieważ 

nikt w przeszłości nigdy nie uczynił takiej rzeczy, więc czytając tę książkę, wielu ludzi 
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odkrywa w niej wiele tajemnic niebiańskich. Niektóre z nich są tajemnicami ponad wszelkie 

tajemnice,  których ludzkość nigdy nie mogła znać. Ujawniłem w tej książce rzeczy, których 

ludzka rasa nigdy by nie poznała. Oczywiście czynię to w pewnym celu. Jeżeli ktoś w 

przypadkowy sposób ujawnia tajemnice niebiańskie, czyni takie rzeczy nieodpowiedzialnie, 

oraz ujawnia założenia tak wysokiego poziomu według własnej woli, jako zwykłe teorie dla 

zwykłych ludzi, wówczas ta osoba naprawdę ujawnia tajemnice niebiańskie i dopuszcza się 

złego uczynku. W rezultacie ściąga na siebie karę. 

Istnieją powody, dla których to czynię. Po pierwsze, na poziomie powierzchownym 

zauważyłem, że wielu ludzi w drodze wieloletniego praktykowania czigong, zdaje sobie 

sprawę, że czigong zawiera dogłębne zagadnienia. Wiedzą również o tym, że praktykowanie 

czigong może doprowadzić osobę do osiągnięcia bardzo wysokiego poziomu rozwoju 

poprzez kultywowanie praktyki, jak również może umożliwić osobie osiągnięcie sukcesu w 

kultywacji. Jednakże, czują się sfrustrowani, gdy nie mogą znaleźć prawdziwej drogi   

kultywowania.  Zwykłe systemy czigong są udostępniane raczej w celu leczenia chorób oraz 

utrzymywania dobrego zdrowia, niż uznawane za praktykę kultywowania. Z tego powodu, 

wielu ludzi udało się do zakonów, stając się buddystami, czcząc zakonników, jako swych 

mistrzów. Mówiąc to, przytoczę tutaj, że Budda Śakjamuni powiedział, że Fa jego okresu nie 

będzie w stanie ocalić ludzi w okresie obecnym, zwanym okresem końca Fa. To powiedział 

Budda Śakjamuni. Sytuacja ta jest konsekwencją wielu przyczyn, dlatego dla wielu ludzi, bez 

względu na to, jak kultywują, czy to w zakonach, czy poprzez czigong, nadal czują, że nie 

pozyskali niczego, ani nie wznieśli się w rozwoju. Są niezadowoleni nie mogąc znaleźć 

właściwej drogi. Czuję, że ludzie cierpią, dlatego chciałbym szczerze poprowadzić tych, 

którzy chcą uzyskać Fa na wyższe poziomy. Jest to jedna z podstawowych przyczyn, dla 

której to czynię. 

Jednakże, kiedy prawdziwe Fa jest udostępnione szerszemu społeczeństwu, wymagane 

jest, by umysły ludzi oraz wartości moralne wzniosły się na wyższe poziomy. Wymagane jest, 

by ludzi stali się lepsi. Dlatego wymagania wobec praktykujących muszą przewyższać średnie 

standardy moralne zwykłych ludzi. W konsekwencji będzie to miało pozytywny wpływ na 

społeczeństwo ludzkie. Chociaż wielu ludzi po przeczytaniu książki może nie być w stanie 

prawdziwie kultywować, niemniej jednak zrozumieją zasady ludzkiego postępowania. Z tego 

też powodu mogą stać się lepszymi ludźmi. Chociaż mogą nie być w stanie kultywować, 

jednak będą stawać się lepszymi ludźmi. Będą mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo. 

Kiedy prawdziwe Fa jest udostępnione szerokiej masie społeczeństwa, pewne jest, że tak się 

stanie. W rzeczywistości, prawe religie, które ukazały się w historii świata, jak 

chrześcijaństwo, katolicyzm, buddyzm, taoizm i judaizm, wszystkie one mogą przyczynić się 

do obrócenia ludzkiego serca w kierunku dobra, gdzie w międzyczasie są w stanie wspomóc 

tych, którzy szczerze chcieli zrobić postęp w kultywowaniu, pozyskując Fa oraz osiągnąć 

sukces w kultywacji.  Również wspomogłyby tych, którzy nie byli w stanie odnieść sukcesu 

w kultywowaniu w danym czasie i stania się lepszymi ludźmi w zwykłym społeczeństwie 

ludzkim, oraz stworzyłyby dla nich warunki do kultywowania ponownie w przyszłości. 

Będzie to miało miejsce w przyszłości. 

Chociaż nie jesteśmy religią, jednak nauczam rzeczy, które w czigong dotyczą 

wysokich poziomów, dlatego nie jest to zwykły czigong. Mówiąc wprost, czigong nie jest 

czymś stworzonym przez zwykłych ludzi. Czym w takim razie jest czigong? Czigong jest 

praktyką kultywowania, jest również czymś na najniższym poziomie kultywowania, 

włączając w to tai chi. Każdy wie, że tai chi jest bardzo dobre i jest szeroko 

rozpowszechniane w całych Chinach od 1950 r. Zostało udostępnione naszemu 

społeczeństwu w okresie panowania dynastii Ming przez Zhang Sanfeng. Jednak tylko nauki 
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oraz sposób wykonywania ruchów ćwiczeń zostały przekazane, podczas gdy Fa 

kultywowania umysłu nigdy nie zostało udostępnione ogółowi. Innymi słowy, nie pozostawił 

on człowiekowi Fa, które mogłoby prowadzić jego praktykę kultywowania oraz mogłoby 

pokazać ludziom, w jaki sposób wznieść się na kolejny poziom. Dlatego sztuka walki tai chi 

może jedynie być ograniczona do poziomu leczenia chorób oraz utrzymywania dobrego 

zdrowia i nie jest w stanie kultywować do wyższych poziomów. Chociaż jest czymś bardzo 

dobrym, nie zostało przekazane Fa do kultywowania umysłu. W tamtym czasie Fa 

kultywowania umysłu istniało, jednak nie zostało utrwalone i nie zostało przekazane 

późniejszym pokoleniom. Ponadto Fa, którego dzisiaj tu uczymy jest systematycznym 

czynieniem takiej właśnie rzeczy. 

Oczywiście mamy tu wielu całkiem nowych praktykujących. Niektórzy zdają sobie 

sprawę z tego, że to, o czym tutaj mówię, ma bardzo ważną i nadzwyczajną treść. Wiadomo, 

że wszystkie religie nakazują ludziom, by byli dobrzy, by mogli być w stanie pójść do Nieba. 

W buddyzmie Raj Najwyższej Radości jest oczywiście rajem w Niebie. Na przełomie historii 

wszystkie oświecone istoty i bóstwa  mówiły o tym, w jaki sposób być dobrym człowiekiem i 

że jedynie poprzez osiągnięcie standardu wyższego poziomu osoba może udać się do Nieba. 

Jednak żadna z nich nie wyjaśniła zasad, które się za tym kryją. Było tak, ponieważ wszystkie 

wielkie oświecone istoty ukazały się około dwóch tysięcy lat temu, czy był to Jezus, Budda 

Śakjamuni, czy Lao Zi, itd. Ludzie w tamtych czasach nie byli tymi samymi ludźmi, jakimi 

ludzkość jest obecnie. W tamtym czasie ludzie mieli prostsze umysły i byli życzliwsi. Ich 

myśli nie były skomplikowane. Ponieważ mentalność ludzi tamtych czasów była inna niż 

mentalność ludzi czasów obecnych, Fa, którego nauczali, spełniało swoje zadanie w tamtym 

czasie i to, czego uczyli, mogło całkowicie doprowadzić osobę do osiągnięcia sukcesu w 

kultywacji. Poprzez lata, umysły dzisiejszych ludzi stały się coraz bardziej skomplikowane, 

jak również sposób ich myślenia uległ zmianie. Wobec tego dzisiejsi ludzie nie są w stanie 

zrozumieć, czego te wielkie oświecone istoty nauczały w przeszłości. Dlatego, kiedy ludzie 

czytają teraz te święte pisma, nie są w stanie zrozumieć ich prawdziwego znaczenia. Chociaż 

dzisiaj nauczam Fa w formie czigong, ludzie wiedzą, że w rzeczywistości nauczam Fa Buddy. 

Niektórzy mogą się dziwić: „Czy twoje nauki Fa Buddy nie są podobne do nauk Buddy 

Śakjamuniego?”. Gdybym do nauczania użył słów Buddy Śakjamuniego, nikt w dzisiejszym 

czasie nie byłby w stanie ich zrozumieć. Język Buddy Śakjamuniego był językiem ludzi 

tamtych czasów, więc ludzie w owym czasie byli w stanie je zrozumieć. Wobec tego, 

nauczając Fa Buddy w dzisiejszym czasie muszę użyć nowoczesnego języka, zwracając się do 

wszystkich i tylko w ten sposób będziecie w stanie go zrozumieć. Niektórzy dalej mogą 

pytać: „Ale to, czego nauczasz, nie jest tym samym, co święte pisma w buddyzmie". Czy 

Budda Śakjamuni nauczał Fa, nauczane przez sześciu pradawnych buddów? Jeżeli Maitreya 

przyszedłby na ten świat, czy powtórzyłby to samo, co powiedział Budda Śakjamuni? 

Wszystkie oświecone istoty, które niosą zbawienie, nauczają Fa, do którego sami się 

oświecili, czyniąc je dostępne ogółowi do jego zbawienia. 

W książce „Dżuan Falun” napisałem wiele rzeczy na temat kultywowania praktyki. 

Osoba rozpoczyna kultywowanie jako zwykła osoba. Fa będzie prowadzić cię w 

kultywowaniu praktyki, aż osiągniesz pełny sukces w swojej kultywacji. Prawdziwie 

dokonałem czegoś, czego nikt nigdy w przeszłości nie był w stanie uczynić, udostępniając 

naukę fundamentalnego Dafa wszechświata (wielkiego prawa). Takich rzeczy nie znajdziesz 

nigdzie, nawet gdybyś sprawdził we wszystkich książkach w kraju i za granicą, w czasach 

przeszłych, czy dzisiejszych. Zasady, których nauczam są cechami wszechświata i esencją Fa 

Buddy, które są prawdziwie wyrażone poprzez mój język. Wielu ludzi zastanawia się po 

przeczytaniu tej książki, a niektórzy nawet pytają:  „Ile wiedzy naukowej posiada Nauczyciel 
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Li? Wydaje się, że zawarł w swojej książce szeroki zakres wiedzy od czasów starożytnych aż 

do czasów dzisiejszych, wiedzy własnego kraju, jak również spoza kraju, tak jak astronomia, 

geografia, historia, chemia, fizyka, astrofizyka, fizyka jądrowa oraz filozofia”. Ludzie myślą, 

że wiedza naukowa Nauczyciela jest bardzo rozległa i wnikliwa. W rzeczywistości, 

porównując się z innymi, jeżeli chodzi o wiedzę zwykłego człowieka, czuję się raczej 

nieadekwatnie. Jednakże biorąc pod uwagę te teorie, czy czytałeś o nich w światowych 

książkach, czy studiowałeś wszystkie przedmioty na ziemi, nadal nie jesteś w stanie objąć ich 

wiedzy. Gdybyś nawet posiadł wiedzę całego świata, jesteś nadal zwykłą osobą. Jest tak 

dlatego, ponieważ jesteś osobą na poziomie ludzkim i w dalszym ciągu pozostajesz zwykłą 

ludzką osobą, wyłączając fakt, że pozyskałeś odrobinę więcej wiedzy zwykłego człowieka. 

Podczas gdy zasady, których ja nauczam i o których mówię, nie są rzeczami poziomu 

zwykłego człowieka. Są one ponad poziomem zwykłego człowieka. Dlatego założenia, które 

przekazuję, nie pochodzą z dziedziny wiedzy zwykłego człowieka. Fa obejmuje całkowitą 

wiedzę od wszechświata aż do zwykłego ludzkiego społeczeństwa. 

Przedstawiłem wszystkie założenia Fa wszechświata, od poziomu najniższego do 

poziomu najwyższego, językiem zwykłych ludzi, w sposób bardzo prosty oraz poprzez 

czigong - najniższą formę kultywacji i praktykowania. Po przeczytaniu książki po raz 

pierwszy zauważycie, że naucza ludzi zasad, jak być dobrym człowiekiem. Jeżeli przeczytasz 

jeszcze raz, zobaczysz, że to, co ta książka zawiera, to nie są założenia zwykłych ludzi, lecz 

jest to książka ponad wiedzę zwykłego człowieka. Jeżeli przeczytasz po raz trzeci, zobaczysz, 

że jest to książka Niebios. Jeżeli będziesz kontynuować czytanie, będzie Ci się tak bardzo 

podobać, że po prostu nie będziesz mógł jej odłożyć. W Chinach są ludzie, którzy nadal 

czytają tę książkę raz po razie, nawet ponad sto razy. Nie mogą jej odłożyć, tak wiele jest w 

niej zawartych rzeczy. Im więcej czyta się tę książkę, tym więcej jest w niej do wyczytania. 

Im więcej się ją czyta, tym więcej można z niej wyczytać treści. Dlaczego tak jest? Chociaż 

ujawniłem wiele niebiańskich sekretów, osoba niepraktykująca nie może ich ujrzeć na 

powierzchni. Jedynie, kiedy stale czytasz tę książkę jako praktykujący, możesz znaleźć w niej 

dogłębne znaczenie jej treści. Dlaczego na początku czułeś, że ta książka mówiła o 

założeniach, jak być dobrym człowiekiem, a dlaczego nie czułeś się w ten sam sposób po 

przeczytaniu jej po raz drugi? Dlaczego twoje zrozumienie zmieniło się? Jest tak dlatego, że 

osoba pragnie kultywować, lecz musi wpierw rozpocząć od poziomu zwykłych ludzi. Osoba 

stopniowo podniesie swój poziom sinsing (natura serca i umysłu, moralność) oraz osiągnie 

wyższy standard. Kiedy osiągniesz standard pierwszego poziomu, musi istnieć Fa tego 

poziomu, do dalszego prowadzenia twojej kultywacji i praktykowania. Kiedy sięgniesz 

drugiego poziomu, będziesz potrzebować Fa drugiego poziomu do dalszego prowadzenia 

twojej kultywacji w tej rzeczywistości. Kiedy stale czynisz postęp, Fa będzie w stanie dalej 

prowadzić twoją kultywację wewnątrz tej rzeczywistości. Znaczy to, że bez względu, który 

poziom osiągnie twoja kultywacja, będziesz nadal potrzebować Fa tego poziomu do dalszego 

prowadzenia cię w kultywacji i praktykowaniu tak, byś mógł dojść do końca i osiągnąć 

sukces w swojej kultywacji. Wszczepiłem wszystkie potrzebne rzeczy w treść tej książki. 

Dlatego, jak tylko chcesz szczerze kultywować praktykę będziesz w stanie ujrzeć te rzeczy, 

które będą prowadzić cię i wznosić w kultywacji. Znaczenie treści tej książki jest bardzo 

dogłębne. Nawet, jeżeli przeczytasz ją dziesięć tysięcy razy, dalej będzie prowadzić twoją 

kultywację, aż do osiągnięcia ostatecznego sukcesu. 

Mówiąc o odniesieniu ostatecznego sukcesu w kultywacji, wiadomo, co powiedział 

Jezus: „Możesz wznieść się do Nieba, jeżeli wierzysz we mnie”. W buddyzmie jest 

powiedziane: „Jeżeli osoba kultywuje buddyzm może udać się do Raju Najwyższej Radości”. 

Oczywiście ujęli oni to w bardzo prosty sposób i wyraźnie podkreślili, że tylko poprzez 
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rzeczywistą kultywację i praktykowanie osoba może się tam udać. Jednakże w istocie religia 

jest również kultywacją. Czy jest to Budda Śakjamuni, czy Jezus, ujrzeli oni ten sam fakt, tak 

jak mówi powiedzenie w środowisku kultywujących, że: „Kultywacja zależy od 

indywidualnej osoby, natomiast przekształcenie gong zależy od Mistrza”. Zwykli ludzie 

również tego nie wiedzieli. Zwykli ludzie myślą „Poprzez wykonywanie ćwiczeń będę w 

stanie pozyskać pewną ilość gong”. W naszym mniemaniu jest to żart i jest to absolutnie 

niemożliwe. Oczywiście, jeżeli chcesz kultywować, Mistrz musi być szczerze za ciebie 

odpowiedzialny i zainstaluje wiele mechanizmów energii w twoim ciele. Zaszczepi również 

wiele rzeczy w twoim ciele, coś jak nasionka. Tylko wtedy będziesz zdolny do odniesienia 

sukcesu w kultywowaniu swojej praktyki. W dodatku, podczas kultywowania, Mistrz musi 

opiekować się tobą, chronić cię, wyeliminować twoją karmę oraz pomóc w przekształceniu 

twojego gong. Tylko wtedy będziesz w stanie zrobić postęp w kultywowaniu. Religie nic nie 

mówią na temat kultywacji i praktykowania. Dlaczego tak jest? Jezus wiedział: „Jeżeli masz 

we mnie wiarę, będziesz w stanie wznieść się w kultywacji”. W dzisiejszym czasie osoba nie 

może kultywować wewnątrz religii po prostu dlatego, że jest niezdolna do zrozumienia 

prawdziwego znaczenia tego, co powiedział Jezus. Wielu ludzi myśli: „Wierzę w Jezusa i po 

śmierci pójdę do Nieba”. Proszę, zastanów się nad tym. Chcemy iść do Nieba, ale jak się tam 

dostaniemy? Macie umysł zwykłych ludzi z różnymi sentymentalnymi uczuciami i 

pragnieniami, różne przywiązania, skłonność do rywalizacji, jak również skłonność do 

popisywania się. Jest  po prostu zbyt dużo złych przywiązań zwykłych ludzi. Gdybyś mógł 

przebywać pośród buddów, mógłbyś rywalizować z nimi, lub rozpocząć walkę, ponieważ nie 

porzuciłeś swojego zwykłego ludzkiego umysłu. Czy coś takiego może mieć miejsce? 

Oczywiście nie będzie to miało miejsca. Dlatego będziecie musieli porzucić swoje 

przywiązania i wszelki brud, jak również złe myśli w zwykłym ludzkim społeczeństwie. 

Tylko wtedy będziecie w stanie wznieść się do poziomu tej rzeczywistości. Osoba jest zdolna, 

by się wznieść poprzez kultywowanie oraz poprzez wiarę, jednakże po przystąpieniu do 

spowiedzi osoba nie powinna popełniać tych samych błędów. W ten sposób będzie stawać się 

coraz lepsza. Tylko po osiągnięciu poziomu bóstwa osoba może wznieść się do Nieba. Tym w 

rzeczywistości jest kultywowanie. 

Niektórzy ludzie mówią: „Jeżeli wierzę w Jezusa, będę w stanie pójść do Nieba”. Ja 

mówię, że tak się nie stanie. Dlaczego nie? Dlatego, że dzisiejsi ludzie nie rozumieją 

prawdziwego znaczenia tego, co powiedział Jezus. Jezus jest na poziomie tathagata i również 

jest osobą oświeconą w sferze buddów. Zwykli ludzie nie rozumieją znaczenia tego, co 

powiedział. Zwykli ludzie nie rozumieją treści zawartej w tym, co powiedział. Tylko, kiedy 

stale kultywujesz poprzez postępowanie według tej metody możesz stopniowo zrozumieć 

głębokie znaczenie tego, co powiedział. I tak na przykład Jezus powiedział: „Jeżeli we mnie 

wierzysz, będziesz mógł pójść do Nieba”. W rzeczywistości musisz postępować według 

zasad, których nauczył i być dobrym człowiekiem. Tylko wtedy, mając szczerą wiarę w niego 

możesz wznieść się do Nieba. Dlaczego tylko tyle powiedział? Przystępując do spowiedzi 

możesz pomyśleć, że postępujesz dobrze, przychodzisz z dobrym nastawieniem. Jednakże 

kiedy wyjdziesz z kościoła, dalej będziesz zachowywać się według własnej woli. Możesz stać 

się nawet gorszy od zwykłego człowieka. Jak możesz pójść do Nieba? Twój umysł w ogóle 

się nie poprawił. Jak to powiedział Jezus: „Jeżeli wierzysz we mnie, możesz pójść do Nieba”. 

Znaczy to, że jeżeli w niego wierzysz, musisz podążać według tego, co on powiedział – to jest 

prawdziwa wiara, nieprawdaż? To samo dotyczy innych religii. 

To, co powiedział Budda Śakjamuni zostało później uporządkowane i zapisane w 

formie pism świętych. Jednak potem ludzie zaczęli traktować to jak dużo czyta się tych pism i 

jak wiele opanuje wiedzy z buddyzmu, jako kultywację i praktykowanie. W rzeczywistości, 
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kiedy żył Budda Śakjamuni, nie było żadnych pism świętych. Pisma te były sporządzone 

dopiero pięćset lat później i już wtedy były odległe w treści od tego, co powiedział Budda 

Śakjamuni podczas swojego życia. Jednakże, od ludzi w owym czasie oczekiwano tylko tyle i 

wiedzieć więcej nie byłoby właściwe. Więc to, co się stało, było nieuniknione. W swoim 

późniejszym czasie Budda Śakjamuni w końcu powiedział: „Nie nauczałem w swoim życiu 

żadnego Fa”. Budda Śakjamuni powiedział to, ponieważ naprawdę nie nauczał Fa tego 

wszechświata, ani nie wspominał, w jaki sposób przejawia się charakterystyka Dżen Szan 

Ren, w społeczeństwie zwykłych ludzi, czy na jego poziomie tathagaty. On naprawdę nie 

nauczał tego. Więc czym było to, czego nauczał Budda Tathagata? To, czego nauczał było 

tym, do czego oświecił się podczas kultywowania praktyki w swoich poprzednich życiach i 

niektórych sytuacji jego kultywacji i praktykowania w poprzednich reinkarnacjach, historii 

kultywacji i praktyki, jak również jego zrozumienia niektórych specyficznych objawień Fa. 

Chociaż pisma święte były od czasu do czasu sortowane, nie są one również ułożone w 

sposób systematyczny. W takim razie, dlaczego ludzie później uznawali to, co powiedział 

Budda Śakjamuni za Fa Buddy? Z jednej strony jest to ludzkie rozumowanie, z drugiej 

natomiast strony jest tak, ponieważ Śakjamuni jest buddą. Dlatego to, co powiedział zawiera 

naturę buddy. Nauczanie zawierające naturę buddy będzie w takim razie zbiorem założeń 

buddy dostępnym dla ludzkości, który jest uznawany za Fa Buddy. Jednakże on naprawdę nie 

nauczał w sposób systematyczny zasad kultywacji i praktyki, charakterystycznych cech 

wszechświata, ani nie wyjaśniał, dlaczego osoba mogłaby wznieść się na wyższe poziomy, 

itd. Naprawdę nie udostępnił tego ludziom. Dlatego powiedziałem, że uczyniłem to, czego 

nikt w przeszłości nie uczynił i otworzyłem drzwi na całą szerokość. Uczyniłem nawet coś 

znacznie potężniejszego. To znaczy publicznie udostępniłem ludziom wszystkie zasady 

kultywowania praktyki, jak również wszystkie elementy pozwalające na osiągnięcie sukcesu 

w kultywacji. W dodatku przekazuję to w sposób bardzo usystematyzowany. Dlatego 

bogowie wyższych poziomów powiedzieli: „Pozostawiasz ludziom drabinę do Nieba – 

„Dżuan Falun”. 

Ja nie mówię tutaj, że jestem porównywalny z Buddą Śakjamunim. Nie mam takiego 

przywiązania. Nie dotyczy mnie zwykły ludzki sentymentalizm, ani nie mam przywiązania do 

sławy, ani żadnej rzeczy w tym świecie. Ponieważ ujawniłem te rzeczy publicznie, będę 

odpowiedzialny za was i przekażę wam założenia w sposób jasny. Nic od was nie chcę, ani 

nie poproszę was o pieniądze. Nauczam was jedynie, by skierować się w stronę dobra. Ktoś 

mnie zapytał: „Nauczycielu, nauczyłeś nas tak wielu rzeczy i tak dużo nam dałeś, czego Ty 

pragniesz?”. Odpowiedziałem: „Niczego nie pragnę. Przybyłem tylko, by was ocalić. Pragnę 

jedynie, żeby wasze serca były dobre i chcę byście postępowali do przodu”. Jest tak, 

ponieważ bycie człowiekiem nie jest celem człowieka. Dzisiaj wszyscy ludzie są zagubieni w 

fałszywej rzeczywistości zwykłego ludzkiego społeczeństwa i myślą, że tak już musi być, 

kiedy się jest istotą ludzką. W szczególności wartości moralne społeczeństwa ludzkiego 

obniżają się bardzo niebezpiecznie. Wszyscy podążają w dół z tym obecnym zalewającym 

nurtem, społeczeństwo jako całość stacza się. Dlatego nikt nie jest świadomy tego, że się 

stacza w dół. Niektórzy ludzie myślą, że są dobrymi ludźmi, kiedy uważają, że są odrobinę 

lepsi od innych. W rzeczywistości mierzysz siebie według staczającego się standardu i jesteś 

tylko odrobinę lepszy od innych pośród całego zła. Jeżeli jesteś w stanie kultywować i 

powrócić do tej oryginalnej rzeczywistości ludzkiego społeczeństwa, zobaczysz, nawet z 

niezbyt wysokiego poziomu, że dzisiejsi ludzie i całe ludzkie środowisko wygląda strasznie. 

Jest to naprawdę przerażające. Zobaczysz, że ludzkość dzisiaj jest naprawdę wypełniona 

wszystkimi dziesięcioma grzechami. 
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Wielkie oświecone istoty, czy są buddami, tao, czy bogami, już więcej nie uznają 

dzisiejszej ludzkości jako istot ludzkich. Stwierdzenie to może wydawać się odrobinę 

absolutne. Oczywiście są jeszcze dobrzy ludzie. Jednakże, oni odnoszą się do ludzkości jako 

całości i na dużą skalę. Rzeczywiście tak jest. W przeszłości, kiedy osoba udała się do zakonu 

lub do kościoła, by się wyspowiadać, czuła, że Jezus, czy inna istota w Niebie naprawdę 

wysłuchiwała tej spowiedzi. W dodatku osoba była świadoma w swoim umyśle echa tej 

odpowiedzi, wiedziała że, otrzymała odpowiedź na swoje pytania od tej boskiej istoty. Jednak 

dzisiaj ludzie nie mają już takiego uczucia, a ci, którzy modlą się do buddów, nie mogą 

również widzieć ich obecności. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, ponieważ ludzie w 

ludzkim społeczeństwie stają się coraz mniej oświeceni i coraz bardziej zepsuci. Dlatego 

bogowie już więcej się nimi nie opiekują. Ponieważ współcześni ludzie mają raczej ogromną 

karmę, stają się coraz mniej oświeceni. Kiedy spotyka ich kara za dopuszczenie się złego 

czynu, biorą to za zwykły zbieg okoliczności. Widzę, że chociaż ludzkie moralne wartości 

staczają się w zastraszający sposób, jednak wszyscy, którzy się staczają w tym zalewającym 

nurcie nie są tego w ogóle świadomi. Niektórzy ludzie nadal posiadają naturę buddy i swoją 

oryginalną naturę. Poprzez moje nauki przez te lata, wielu ludzi podniosło swój poziom 

poprzez kultywację, i poziom ich kultywacji jest bardzo wysoki. Niektórzy ludzie doznali 

oświecenia, niektórzy są w procesie stopniowego oświecenia, a niektórzy kultywujący mają 

już osiągnięty prawy owoc. Bardzo się cieszę, że moje wysiłki nie poszły na marne. Jestem 

odpowiedzialny za ludzkość i społeczeństwo. Nie ujawniłem boskich tajemnic nadaremnie. 

Umożliwiam ludziom wzniesienie się poprzez kultywowanie.  

Sprawa o której przed chwilą wspomniałem, to fakt, że celem ludzkiego życia nie jest 

bycie istotą ludzką. Wielu ludzi prawdopodobnie dalej niezbyt rozumie co to znaczy. Myślą, 

że istoty ludzkie powinny w ten sposób żyć. Tak, gdy urodziłeś się z łona swojej matki, każdy 

był taki sam i nie mógł wiedzieć o istnieniu innych wymiarów. Dlatego nie uwierzyłbyś w to 

również. W dodatku, ludzie w dzisiejszych czasach za bardzo wierzą w nowoczesną naukę, 

podczas, gdy nowoczesna nauka jest sama w sobie niekompletna i niedoskonała. Rozmiar 

pojęcia nauki w rozumieniu tego wszechświata jest bardzo płytki i mówiąc innymi słowy, na 

bardzo niskim poziomie. Dlatego, kiedy ludzie w nadmiarze wierzą nauce, spowoduje to, że 

ludzkość zmierzy się z największym niebezpieczeństwem. Innymi słowy, ludzka moralność 

będzie całkowicie zniszczona. Dlatego raje niebios nie uważają ludzi, którzy nie posiadają 

moralnych wartości za ludzkie istoty. Ponieważ nie tylko istoty ludzkie, które posiadają 

zewnętrzną ludzką formę, ale również zjawy i małpy posiadają mózg i cztery kończyny. 

Powodem, dla którego człowiek jest nazywany człowiekiem, jest to, że musi on posiadać 

moralny kod ludzki, by żyć w tym świecie i przestrzegać standardu ludzkiej moralności, jak 

również sposobu ludzkiej egzystencji. Bez tego bogowie nie będą traktować ludzi jako 

ludzkie istoty. Jednakże, wszyscy ludzie myślą jakby tu żyć lepiej i jak mogą się rozwijać. 

Niemniej jednak ludzkie społeczeństwo jest kontrolowane przez wyższe formy życia i 

ludzkość nigdy nie osiągnie sfer buddów na drodze naukowej technologii. W przeciwnym 

razie wybuchłyby wojny gwiezdne. Dlatego ludzka mentalność zawierająca skłonność do 

rywalizacji, zazdrości, różnych form sentymentalnych pragnień i uczuć, nie może osiągnąć 

wyższego standardu. 

Ponad siedemdziesiąt procent ludzkiego mózgu nie jest używane, nowoczesna 

medycyna również uznała ten fakt. Dlaczego tak jest? Ludzka mądrość została ograniczona. 

Dlaczego buddowie mają tak ogromną mądrość i tak ogromne nadnaturalne moce? Dlaczego 

są w stanie wszystko wiedzieć i mieć ogromną mądrość i inteligencję? Z powodu właśnie tej 

zasady, którą przed chwilą wyjaśniłem. Niektórzy ludzie mówią, że moja książka zawiera 

szeroki zakres naukowej wiedzy. Czy nauczyciel ma aż tyle wiedzy naukowej? Czy pobierał 
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nauki na wielu uniwersytetach? Nie uczęszczałem na uniwersytety. Więc dlaczego tak jest? 

Różnica pomiędzy mną, a kimkolwiek innym jest taka, że mój umysł jest kompletnie otwarty, 

podczas gdy wasze nie są. Ponieważ w tym świecie, czy to filozofia, astronomia, fizyka, 

chemia, czy historia ludzkich dziejów, itd., ludzie mogą traktować to jako bardzo 

skomplikowane. Właściwie one są bardzo proste. Dotyczy to tylko małej części ludzkich 

rzeczy na najniższym poziomie w obrębie Fa Buddy. Mają te same założenia ukształtowane 

przez charakterystykę wszechświata, jak również poprzez istniejące formy materii tego 

poziomu. To jest tylko odrobina tego. Mądrość człowieka nie jest już w stanie objąć tego, 

ponieważ ludzki umysł jest zapieczętowany i nie może więcej pojąć. Co w związku z tym 

można zrobić? Nauczyć się więcej rzeczy? Ale umysł jest niezdolny do tego. W takim razie 

będziecie uczyć się fizyki, chemii, studiować astronomię, fizykę jądrową, studiujecie filozofię 

i studiujecie historię. Będziecie się uczyć tego i tamtego. Nawet wiedza jednego przedmiotu 

nie będzie wystarczająca do uchwycenia wszystkiego w ludzkim życiu. Wiedza człowieka 

jest bardzo żałosna. 

Tak jak wspomniałem, bez względu na to, jaki poziom wiedzy osiągniesz, nadal 

pozostaniesz zwykłą osobą. Nawet, jeżeli jesteś profesorem, albo przełożonym na 

uniwersytecie, czy jakkolwiek jesteś zasłużony, jest tak, ponieważ twoja wiedza nie wzniosła 

się ponad poziom zwykłych ludzi. Ponadto, nauki praktyczne nowoczesnego człowieka są 

niedoskonałe. Na przykład, nowoczesna nauka nie może udowodnić istnienia bogów, ani nie 

może zweryfikować istnienia innych wymiarów, ani nie wie, że na ciele człowieka przejawia 

się materia cnoty. Wszyscy ludzie wierzą w nowoczesną naukę, lecz nowoczesna nauka jest 

niezdolna do potwierdzenia takich rzeczy. Ponadto, kiedykolwiek cnota, życzliwość, grzechy 

i inne ponad naukowe rzeczy są wspominane, są traktowane jako przesądy. W istocie, czy nie 

jest to wymachiwaniem kijem przez nowoczesną naukę, by uderzyć w najbardziej 

fundamentalną naturę naszego człowieczeństwa - moralność ludzką? Czyż tak nie jest? 

Ponieważ ani nie uznaje, ani nie jest w stanie zweryfikować istnienia De (cnoty), będzie 

twierdzić, że jest to przesąd. Jeżeli ludzkie wartości moralne zostaną naprawdę wyparte, 

człowiek straci połączenie swojego umysłu i moralnego kodu z Fa. Ludzie ośmielą się czynić 

cokolwiek, ośmielą się popełnić każdy nikczemny czyn, co powoduje, że ludzkie wartości 

moralne stale upadają. Jest to rola odgrywana poprzez najsłabszą stronę nauki. 

Wyjaśniłem, że uznany naukowiec nie będzie się uparcie trzymać zrozumienia, jak 

wielu z tych, którzy zamieniają racjonalizm na sentymentalizm, ustawiając nowoczesną naukę 

w stałych ramach, wierząc, że cokolwiek wychodzi ponad nauki praktyczne nie jest nauką. 

Pomyśl o tym. Rzeczy, które nie są jeszcze przez człowieka uznane, lecz są uznane przez nas, 

poprzez zastosowanie metod naukowych, czyż to nie jest nauka? To jest również nauka. 

Człowiek stale się rozwija i odkrywa własne zrozumienie. Dlatego, w końcu nauka może 

rozwijać się i prawdziwie rozumieć wszechświat. Sposób, w jaki nowoczesne nauki 

praktyczne rozwijają się teraz, jest bardzo wolny i niezdarny. Jest to naprawdę tak, jakby 

niewidoma osoba dotykała słonia. Nie może uznać istnienia formy materii całego 

wszechświata i nie może uznać istnienia charakterystycznych cech tego wszechświata. 

Dlatego, jeżeli dotknie odrobinę czegoś, dotknie nogi słonia to stwierdzi: „Ale taka właśnie 

jest nauka. To jest nauka, która naprawdę rozumie życie i materię”. Nie jest w stanie 

zobaczyć jak wygląda postać całego słonia. Dlatego nie może zrozumieć, że wszechświat jest 

stworzony z niepoliczalnych i różnych sfer czasowych, ani nie może zrozumieć innych 

wymiarów, ani istnienia innych form życia, jak również materii. W rezultacie, to wszystko 

będzie uznane jako przesądy przez prostych i upartych ludzi. Jest to najbardziej istotna 

przyczyna staczania się naszej ludzkiej moralności. Wielu ludzi będzie wymachiwać kijem 

używając nauki, by uderzyć w najbardziej starożytną i najbardziej fundamentalną cnotę 
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człowieka. Jest to naprawdę niebezpieczne. Jeżeli ludzie nie mają De (cnoty), bogowie nie 

będą traktować ich jako ludzkich istot. Jeżeli Niebo nie uznaje ludzi za ludzkie istoty, 

rozpocznie wszystko od nowa, eliminując ich. 

Niektórzy ludzie myślą: „Nasza ludzkość czyni postęp i jest to naprawdę 

zachwycające, by rozwinąć się tak do dzisiejszego dnia mając za przodka małpę”. Jednakże w 

historii podczas czasów starożytnych, sto tysięcy lat temu, a nawet więcej, znacznie więcej, aż 

ponad sto milionów lat wstecz, wysoko rozwinięte cywilizacje zawsze istniały na tej planecie. 

Zostały one tylko zniszczone w różnych okresach czasu. Dlaczego zostały zniszczone? 

Dlatego, że pod względem materialnym i technologicznym rozwinęły się bardzo szybko, 

podczas gdy ich moralność nie mogła dotrzymać temu kroku, lub została wyparta. Wobec 

tego, nie mogły dłużej istnieć i zostały zniszczone. Mówiąc językiem nowoczesnej nauki, 

ruch materii postępuje według prawa. Jeżeli ruch materii osiągnie pewną formę, przybierze 

niewątpliwie inną formę. Na przykład podczas jego działania we wszechświecie Ziemia 

mogła zostać unicestwiona poprzez uderzenie przez inne ciała niebieskie. Bez względu na 

przyczyny, które mogły to spowodować, naukowcy naprawdę odkryli na naszej planecie 

wiele pozostałości starożytnych cywilizacji. Ponadto, te pozostałości cywilizacyjne pochodzą 

z bardzo odległych czasów. Niektóre pochodzą sprzed kilkuset tysięcy lat, wielu milionów 

lat, a nawet dziesiątków milionów lat temu. Cywilizacje, które istniały i ich pozostałości 

każdego okresu bardzo się różniły, i nie były to rzeczy pochodzące z tego samego okresu. 

Dlatego niektórzy naukowcy prowadzą wiele dyskusji na ten temat. Niektórzy naukowcy 

wyszli z propozycją takiej teorii mówiąc, że: „Istniały prehistoryczne cywilizacje, jak również 

kultury prehistoryczne”. Tak mówią naukowcy. Nasza społeczność kultywujących może 

widzieć to bardzo przejrzyście, że przed powstaniem naszej obecnej ludzkiej cywilizacji 

istniało wiele innych ludzkich cywilizacji. Ponieważ ich wartości moralne zdegradowały się, 

później takie cywilizacje nie mogły już dłużej istnieć. Oczywiście to jest właśnie to, co 

widzimy. Z czasów zniszczenia starożytnej kultury greckiej, możemy widzieć pozostałości 

ludzkiego zepsucia i korupcji tamtych czasów.  

Niektórzy ludzie twierdzą: „Nasza ludzka rasa pochodzi od małp”. W rzeczywistości, 

pozwól mi powiedzieć, że człowiek wcale nie pochodzi od małpy. Darwin zaproponował 

teorię, która mówi, że: „Człowiek pochodzi od małpy”. Kiedy ogłosił swoją teorię w tamtym 

czasie, wywołało to ogromne poruszenie. Jego teoria jest pełna luk i niedociągnięć, lecz 

pomimo tego została zaakceptowana przez ludzi aż do dnia dzisiejszego. Proszę pomyśleć o 

tym. Proces ewolucyjny, który został przedstawiony przez Darwina, że małpa jest przodkiem 

człowieka, proces dziesiątków milionów lat nie może być nigdzie potwierdzony. I to nie 

wszystko. Dlaczego nie było ludzi pomiędzy małpami, a istotami ludzkimi. Nie tylko 

ludzkich istot, ale innych rzeczy również. Żadne z wyewoluowanych zwierząt, o których 

mówił, nie posiadało żadnego rozwojowego procesu powstania. W dodatku, dlaczego gatunki 

te, które istniały na kontynencie australijskim różnią się od gatunków, które istniały na innych 

kontynentach. Nie mogą wyjaśnić żadnej z tych rzeczy. Niemiej jednak ta teoria ewolucji z 

całymi niedociągnięciami i brakami została zaakceptowana przez ludzi. Jest to naprawdę 

dziwne. 

W rzeczywistości, w naszym mniemaniu człowiek w ogóle nie pochodzi od małpy. 

Jedynie występowały różne gatunki w każdym okresie czasu, jak również ruchy 

kontynentalne skorupy Ziemi, która była zamieszkiwana przez ludzi i stale się poruszała i 

zmieniała. Geologowie nazywają kontynenty Azji, Europy, Ameryki Północnej i Południowej 

płytami kontynentalnymi. Płyty kontynentalne zmieniają się od czasu do czasu, a cywilizacje 

je zamieszkujące w czasach tych zmian zapadają się pod wodę. Po tym, być może inny 

kontynent wynurza się z dna innego oceanu, zmiany takie bezustannie mają miejsce. Obecnie 
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ludzie również odkryli ogromne starożytne budowle i dowody egzystencji przeszłych 

cywilizacji na dnie Oceanu Spokojnego, Atlantyku oraz Oceanu Indyjskiego, jak również na 

dnie wielu innych mórz. Jednakże, po przeprowadzeniu badań stwierdzono, że wszystkie te 

dowody były rzeczami, które istniały kilkaset tysięcy lat, kilka milionów lat lub nawet więcej 

lat temu. Przynajmniej nasza obecna ludzkość posiada wiedzę, że płyty kontynentalne nie 

zmieniły się przez ostatnie kilkaset tysięcy lat. W takim razie kiedy one zatonęły? 

Definitywnie zatonęły bardzo dawno temu, kilkaset tysięcy lat temu, a nawet jeszcze 

wcześniej. Dlatego, kiedy zmieniały się różne płyty kontynentalne, żywe gatunki je 

zamieszkujące również były różne. Nie powstały one w drodze ewolucji. Istniały 

podobieństwa, lecz nie były one tymi samymi gatunkami. Absolutnie nie. 

Oczywiście nauczam Fa Buddy, co jest różne od teorii zwykłych ludzi. Nasza teoria 

jest wyższym zrozumieniem, która prawdziwie rozumie ludzkość. Powtarzam każdemu, że 

człowiek nie pochodzi od małpy, lecz jego życie powstało we wszechświecie. Wiadomo, że 

istnieje w Chinach taoistyczna teoria tai-dzi (tai chi). Teoria tai-dzi mówi o dwóch czi: o yin 

oraz yang. Zanim były dwa czi yin i yang, był stan chaosu, który był określany mianem wu-

dzi (bez skraju). Dało to narodziny tai-dzi, gdzie były dwa czi yin i yang. Tai-dzi dało więc 

życie wszelkiej materii i gatunkom. To jest taoistyczna teoria. Stwierdziłem, że pod 

względem naukowym jest to bardzo sensowne. Faktycznie odkryłem taką sytuację. 

Oczywiście nie jestem jedynym, który odkrył przeogromną materię we wszechświecie, która 

jest zdolna w swym ruchu do stworzenia życia. Chociaż nie możemy widzieć tej materii, nie 

znaczy to, że nie istnieje. Weź na przykład powietrze. Ludzkie oczy nie mogą tego widzieć, 

czy znaczy to, że nie istnieje? Istnieje. Czy istnieje materia bardziej mikroskopijna od 

powietrza? Jest ich wiele. Jeżeli chodzi o materię, która jest jeszcze bardziej mikroskopijna, 

niż ta materia mikroskopijna, jest jej nadal o wiele więcej. Jak te przeogromne substancje 

mogą istnieć w taki sposób? W rzeczywistości one wszystkie są istnieniem życia. Każda 

materia posiada życie pomijając fakt, że nie przejawia się ono w naszym wymiarze zwykłych 

ludzi. Nie jesteś w stanie ujrzeć życia jej istnienia. Za chwilę powiem, dlaczego tak jest. 

Każda materia posiada życie. Ta przeogromna materia wytwarza życie podczas, gdy jest w 

ruchu. Większość tych żyć jest bezpostaciowa na jeszcze wyższych poziomach, a mniejszość 

jej jest w postaci ludzkiej lub w postaci zwierząt, lub w postaci roślin bądź przedmiotów. 

Dlaczego istnieje ten ludzki poziom? Ten ludzki poziom nie istniał na początku. 

Wszystkie życia stworzone poprzez ruch tej materii wszechświata są zjednane z naturą 

wszechświata. Krótko mówiąc, są one zjednane z zasadami Fa we wszechświecie, zjednane z 

Dżen Szan Ren. W rzeczywistości zostały stworzone z Dżen Szan Ren. Kiedy liczba tych żyć 

stworzonych w wymiarach wysokiego poziomu zwiększyła się, środowisko ich życia stało się 

skomplikowane, zostały stworzone pewne socjalne sposoby przeżycia, takie jak w naszym 

ludzkim społeczeństwie. Ludzkie istoty miały swoje metody, określające w jaki sposób 

mogłyby przeżyć. Mając więc swój socjalny moduł, życia te stopniowo zmieniały się, stając 

się bardziej skomplikowane. Niektóre życia rozwijały myśli egoistyczne, występując 

przeciwko wymaganiom charakterystycznych cech wszechświata, utrzymując życie na tym 

poziomie. Później, kiedy stały się bardziej złe na niższym poziomie, musiały upaść jeszcze 

niżej. W ten sposób życia te stale degenerują się podczas niekończących się epok historii, 

spadając stopniowo do dołu, wymiar po wymiarze, aż spadają do tego wymiaru ludzkiej 

rzeczywistości. W istocie prowadzą życie niskiej jakości, reprodukując się i wychowując 

swoje potomstwo również niskimi metodami.  

Jednakże na początku nie było tego ludzkiego wymiaru. Później te oświecone istoty na 

wysokich poziomach zapragnęły stworzyć inny wymiar dla ludzkości, wymiar najbardziej 

iluzoryczny, by zobaczyć, czy człowiek potrafi utrzymać tę odrobinę jego prawdziwej natury, 
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i czy będzie w stanie ponownie się wznieść. Dlatego został stworzony ten wymiar. W tamtym 

czasie oświecone istoty wysokich poziomów chciały dać człowiekowi i życiom ostatnią 

szansę i nie rozważali zbyt wielu rzeczy. Jednakże, odkryli później, że wymiar ten jest bardzo 

unikalny, ponieważ wszystkie istoty w tym wymiarze nie mogą widzieć innych wymiarów, 

ani nie mogą widzieć przejawów życia w innych wymiarach. Przy czym życia w innych 

wymiarach wszechświata są w stanie widzieć sceny w różnych wymiarach. Ciało życia 

jakiegokolwiek innego wymiaru może unosić się w przestrzeni z miejsca na miejsce. Życie 

pochodzące z innego wymiaru może spowodować, że ciało będzie małe lub duże. W 

dzisiejszych czasach naukowcy wierzą, że ludzkie myśli są materią. Coś w rodzaju fal 

elektrycznych. Oczywiście możesz uznać, że fale elektryczne są materią, aczkolwiek nie 

wygląda to tak prosto w innych wymiarach. Ludzka myśl może stworzyć to, co sobie 

przedstawi i to, o czym myślisz może stać się rzeczywistością. Ponieważ ludzie nie mają 

energii, rozproszy się po tym jak zostanie stworzona. Jednak, dla wielkich oświeconych istot, 

niebiańskich ludzi oraz żyć wysokiego poziomu, które posiadają energię, rzeczy, o których 

pomyślą naprawdę zaistnieją. Dlatego, jeżeli czegoś chcesz, zostanie to stworzone pod 

wpływem twojej myśli. Dlatego w przeszłości było powiedzenie: „Buddowie cokolwiek chcą, 

czegokolwiek pragną, mogą to posiadać i cieszyć się ogromną wolnością”. Wszystkie te życia 

istnieją w ten sposób. Ludzkość została wepchnięta do tego wymiaru i człowiek jest 

zmuszony do życia w takich warunkach. 

Każdy pochodzi z łona matki i nie czuje się z tym źle. Niektórzy ludzie bardzo dobrze 

sobie radzą w biznesie, niektórzy piastują wysokie stanowiska w biurach, niektórzy ludzie 

żyją bardzo komfortowo, uważając siebie za lepszych od innych. W rzeczywistości, jesteś  

bardzo żałosny, ponieważ nie wiesz, jak żyłeś wcześniej. Na przykład, w religiach zostało 

powiedziane „życie jest cierpieniem”. Dlaczego tak jest? Kiedy urodziłeś się z łona matki, 

miałeś to fizyczne ciało zbudowane z molekuł, a najbardziej wierzchnia warstwa jest 

zbudowana z atomów. Wierzchnia materia zbudowana z molekuł zawiera te wymiary, 

włączając w to ludzkie ciało, które jest również zbudowane z takich molekuł. Dlatego 

wszyscy jesteście zagubieni wśród iluzji. Wtedy, tj. będąc w świecie iluzji nie możecie ujrzeć 

prawdy wszechświata. Czy nie powiedziałbyś, że sposób, w jaki żyjesz, jest jak oglądanie 

nieba podczas siedzenia na dnie studni? Życie w taki sposób jest bardzo żałosne. Ponadto 

mając to ciało, twoje ciało, obawiasz sie bólu i nie możesz znieść zimna, gorąca ani 

pragnienia. Nie możesz również wytrzymać zmęczenia podczas chodzenia. Powoduje to 

dyskomfort, jak również duże cierpienie. Ponadto istnieją narodziny, starzenie się, choroby i 

śmierć. Często zapadasz na choroby. Myślisz, że żyjesz bardzo komfortowo. Faktycznie 

podczas tego cierpienia czujesz sie tylko odrobinę lepiej od innych, z odrobinę mniejszym 

cierpieniem, więc czujesz, że żyjesz bardzo komfortowo. Człowiek właśnie w ten sposób 

egzystuje. Życie w takim środowisku powoduje, że człowiek stopniowo zatraca swoją ludzką 

prawdziwą naturę, coraz mniej wierząc w istnienie bogów. Posiadając nieadekwatną wiedzę 

nauk praktycznych człowiek stracił również ludzkie wartości moralne, staczając się w dół, do 

miejsca najbardziej niebezpiecznego. 

Jednakże, ludzkie społeczeństwo posiada również duże korzyści: ponieważ człowiek 

cierpi, więc zdolny jest więc do kultywacji i praktykowania. Dlaczego budda jest zawsze 

buddą w sferze buddów? Dlaczego nie może wznieść sie jeszcze wyżej? Dlaczego 

bodhisattwa nie może stać się buddą poprzez kultywację? Ponieważ nie mogą znaleźć 

miejsca, aby cierpieć nawet odrobinę, nawet, gdyby chcieli. Mogliby kultywować jeżeli 

mogliby wzmocnić swoją natury buddy podczas bycia w iluzji. Jeżeli nie ma tam dla nich 

iluzji i są zdolni wszystko widzieć, wtedy taka kultywacja nie liczyłaby się, ponieważ 

wszystko by widzieli. Dlatego wpierw przychodzi kultywacja i oświecenie. Widzenie 
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przychodzi później. Niektórzy ludzie mówią: „Jeżeli zobaczę, będę kultywować, jeżeli nie 

zobaczę, nie będę kultywować”. Jeżeli każdy mógłby widzieć, społeczeństwo zwykłych ludzi 

nie byłoby już społeczeństwem ludzkim, ale społeczeństwem bogów. W stu procentach bez 

wyjątku każdy by kultywował. Ci ludzie, ze wszystkimi niewybaczalnymi grzechami oraz 

ludzie z najgorszymi charakterami przyszliby kultywować. Czy myślisz, że byłoby to nadal 

ludzkie społeczeństwo? Jest dokładnie tak, ponieważ człowiek stał się tak zepsuty, że upadł 

aż do tego środowiska. Jeżeli chcesz powrócić tam, skąd pochodzisz, musisz spełnić dwa 

podstawowe warunki: jednym jest cierpienie, drugim jest oświecenie. Jeżeli chodzi o 

oświecenie, Jezus powiedział o wierze, podczas gdy oświecenie jest wymaganym warunkiem 

na Wschodzie. Jeżeli zgubiłeś te czynniki, nie będziesz w stanie kultywować. Ale dlaczego 

jest tak trudno ludziom podczas procesu kultywacji? W rzeczywistości kultywacja nie jest 

trudna. Trudność leży w niezdolności odpuszczenia ludzkiego rozumowania. Człowiek w 

historii nigdy nie wiedział, czym jest Fa Buddy. Wszyscy ludzie uważali, że to, co powiedział 

Budda Śakjamuni było systematycznym Fa Buddy. Pomyślcie o tym proszę. Ten ogromny 

wszechświat jest całkiem kompletny i raczej mądry. Budda Śakjamuni wspomniał jedynie o 

niewielkiej części założeń Buddy. Oprócz tego, Budda Śakjamuni nie ujawnił człowiekowi 

wszystkiego, co wiedział. Nauczał ludzi tylko tego, co powinni wiedzieć. Dlatego Fa, które 

pozostawił ludzkiemu społeczeństwu jest jedynie bardzo malutką porcją Fa Buddy. 

Wspomniałem wcześniej, że pozostawiłem społeczeństwu ludzkiemu wiele rzeczy i 

uczyniłem coś, czego nikt w przeszłości nie uczynił. Język, którego użyłem w książce „Dżuan 

Falun” nie jest standardowy, ponieważ użycie nowoczesnego standardowego języka nie może 

objąć wyższych poziomów i większej zawartości, dlatego napisałem ją stylem potocznym.  

Powiedziałem tak dużo. Wydaje się, że dzisiaj jest sporo czasu. Chciałbym powiedzieć 

wszystkim trochę więcej. Jednakże niektórzy ludzie siedzący tutaj mogą nie być w stanie 

zaakceptować tego, co powiem, gdyż jest to zbyt dogłębne. Na przykład, niektórzy ludzie nie 

czytali wcześniej na ten temat i przyszli tutaj posłuchać, gdyż czują, że jest to bardzo dobre. 

Ci, co tutaj przyszli mają różną mentalność. Gdybym wam coś zademonstrował dzisiaj, 

byście rozbawieni, jak gdybyście oglądali magię i różne sztuczki. Nie bralibyście Fa na serio. 

Nie można tego czynić w nauczaniu Fa Buddy. Ja was tylko nauczam Fa Buddy i od was 

tylko zależy, czy uwierzycie w to, czy nie. Jednakże, siła tego jest przeogromna. 

Udostępniłem to, co chciałem dać istotom ludzkim oraz rzeczy, które wszystkim umożliwią 

kultywowanie w obrębie Fa. Oglądając moje kasety wideo, słuchając nagrań oraz czytając 

książkę, którą napisałem, doświadczysz tego. Tak długo, jak będziesz czytać tę książkę, całe 

twoje ciało zostanie oczyszczone i będziesz w stanie osiągnąć doskonałe zdrowie bez żadnych 

chorób. Tak długo, jak będziesz kultywować, doświadczysz rzeczy, których zwykli ludzie nie 

mogą doświadczyć. Twoja rzeczywistość wzniesie się coraz wyżej i wyżej i będzie coraz 

bardziej wspaniała. To wszystko jest w tej książce. Oczywiście, jeżeli nie praktykujesz, nie 

zobaczysz tego. Jeżeli powiesz, że chcesz wszystko zobaczyć po jednorazowym przeczytaniu 

książki, nie będzie to możliwe. Możesz tylko widzieć rzeczy wewnątrz własnej 

rzeczywistości oraz swoich zdolności rozumienia. Tak długo, jak wznosisz się w 

kultywowaniu i tak długo, jak bezustannie dogłębnie studiujesz, będziesz w stanie 

doświadczyć wielu wspaniałych rzeczy, widzieć je i znać je.  

Jeżeli mówię o czymś zbyt obszernym, wielu ludzi może nie zrozumieć. Tak jak 

zamierzałem, już przez dwa lata nie nauczam Fa w sposób systematyczny, gdyż Fa, które 

dałem człowiekowi, jest już całe w swojej zawartości. Nawet nie pozwalam ludziom 

nagrywać swoich wykładów. Dlaczego? Wielu ludzi szuka sensacji. O czym jeszcze mówił 

nauczyciel? Interesują ich takie rzeczy, ani solidna kultywacja. To, co udostępniłem 

człowiekowi do kultywowania jest w „Dżuan Falun”, ta książka jest usystematyzowanym Fa. 
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Inne rzeczy, o których mówiłem są jedynie interpretacją „Dżuan Falun” i wszystkie są 

dodatkiem. Jeżeli moje nagrania są robione i przekazywane w społeczeństwie, spowoduje to 

problemy dla prawdziwych praktykujących. Książka „Dżuan Falun” jest usystematyzowana 

od niskiego do wysokiego poziomu i to, o czym w tej chwili mówię, jest skierowane do ludzi 

tutaj obecnych. 

Chciałbym również podkreślić inną sprawę. To znaczy, od naszych praktykujących 

wymaga się obrania tylko jednej drogi w kultywacji. Powtarzam wszystkim, że stwierdzenie 

by wynieść to, co najlepsze z każdej ze szkół, jest postępowaniem zwykłych ludzi. Tego 

stwierdzenia nie ma w języku kultywujących. W uczeniu się pewnych zdolności, uczeniu się 

od kogokolwiek, kto posiada pewne zdolności nie ma problemu. Jednakże, z perspektywy 

wyższych wymiarów zasady ludzkości są zupełnie odwrócone. To, co ludzkość uważa, że jest 

dobre, może nie być dobre. Jest dokładnie odwrotnie. Widzisz, że na tej półkuli jest w tej 

chwili dzień, lecz po drugiej stronie jest ciemno. Jeżeli uważasz, że coś jest poprawne, może 

nie być poprawne. Dlaczego tak jest? Powiem wszystkim prostą zasadę. Każdy wie, że nie 

jest dobrze, kiedy ludzie cierpią i nie czujesz się dobrze, jeżeli ktoś ci dokucza. Mówię ci, że 

to jest dobra rzecz, kiedy człowiek cierpi odrobinę bólu i doświadcza odrobiny trudności. 

Widzisz, że to, co wam mówię jest naprawdę inne. Dlaczego? Jest tak, ponieważ zasada ta 

jest całkowicie odwrócona, jeżeli patrzy się na to z wysokiego poziomu. Wierzą tam że bycie 

człowiekiem nie jest celem. Jeżeli trochę cierpisz w ludzkim środowisku i spłacasz swoją 

karmę jako dług poprzednich żyć, będziesz w stanie powrócić do wyższego wymiaru. Nawet 

jeżeli nie jesteś w stanie wznieść się, doświadczysz mniej trudności w następnym życiu, 

ponieważ twoja karma zmniejszyła się.  

Jeżeli nie spłacisz karmicznego długu, nie będziesz w stanie wznieść się do raju 

wysokiego poziomu. To jest tak, jak to założenie, o którym mówiłem. Jeżeli butelka jest 

wypełniona brudem, bez względu na to jak ciasno zakręcisz nakrętkę, jeżeli zostanie 

wrzucona do wody, „bum”, natychmiast pójdzie na samo dno. Jeżeli usuniesz odrobinę brudu 

ze środka tej butelki, uniesie się ona odrobinkę do góry. Jeżeli usuniesz jeszcze troszeczkę, 

butelka podejdzie jeszcze bardziej do góry. Im więcej usuniesz z niej brudu, to po założeniu 

nakrętki na butelkę, zobaczysz, że nie będziesz mógł wepchnąć jej z powrotem pod wodę, 

będzie sama wypływać na powierzchnię. To tak, jak nasze ludzkie istoty kultywujące. 

Poprzez swoje życia, czy mówiąc inaczej, podczas każdego twojego życia, w każdym okresie 

twojego życia, mogłeś dokuczać komuś, oszukiwać, ranić, czy kogoś zabić, itd. Być może 

uczyniłeś jeszcze coś znacznie  gorszego. W takim razie będziesz musiał spłacić tę karmę, 

którą jesteś winny. We wszechświecie istnieje zasada, która nazywa się „Bez straty nie ma 

zysku”. By zyskać, musisz stracić. To, co jest się komuś winnym musi zostać odpłacone. 

Jeżeli nie jest odpłacone w tym życiu, będzie musiało być odpłacone w następnym. 

Definitywnie tak się to odbywa. Kiedy osoba cierpi teraz, może myśleć, że jest to przypadek i 

myśli, że inni nie są w porządku w stosunku do niej i inni nie są dobrzy. Ja wam mówię, że 

żadna z tych rzeczy nie jest przypadkowa, wszystko jest spowodowane karmą, którą jesteś 

winien z przeszłości. Jeżeli nie masz karmy, idąc ulicą, każdy na twój widok uśmiechałby się. 

Ludzie, których nie znasz będą pragnęli ci usługiwać, czułbyś się zbyt komfortowo. Jednakże 

osoba taka nie przebywałaby w wymiarze ludzkim i powróciłaby do Nieba. Istoty ludzkie są 

takie, jakie są. Ponieważ ludzie mają karmę, nigdy nie będą w stanie wznieść się w 

kultywacji, jeżeli ich myśli nie są oczyszczone. Jest to to samo założenie, o którym 

wspomniałem wcześniej.  

Nie jest złą rzeczą, by ludzie odrobinę cierpieli i mieli trochę problemów. Poprzez 

doświadczenie problemu spłacasz karmę. Naprawdę udasz się do wspaniałego miejsca i już 

nigdy więcej nie będziesz cierpieć utrapień. Bez względu na to, jak szczęśliwie żyjesz w tym 
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ludzkim społeczeństwie z milionami dolarów lub jakkolwiek wysoką zajmujesz pozycję, 

będzie to dobre jedynie na kilka dekad i wkrótce się skończy. Pomyśl proszę o swojej 

reinkarnacji. Przyszedłeś z niczym i odejdziesz z niczym. Cóż mógłbyś wziąć ze sobą? 

Niczego nie możesz zabrać. Komu zostawiasz te wszystkie rzeczy? Myślisz, że zostawiasz je 

swoim potomkom. Jednakże, następnym razem, kiedy się znów urodzisz, nie będą wiedzieć 

kim jesteś. Jeżeli pójdziesz dla nich pracować, czy zamiatać im podłogę, mogą nie być mili 

dla ciebie, ani dobrze ci płacić. Tak naprawdę jest. Człowiek po prostu nie może tego widzieć.  

Mówimy tutaj o istocie założeń ludzkiego życia. Szczególnie jeżeli chodzi o naszych 

praktykujących, pomyślcie, kiedy cierpimy ból, kiedy inni ci dokuczają, robią ci problemy, 

czy kiedy tracisz materialnie, w moim mniemaniu niekoniecznie jest to złą rzeczą. Ponieważ 

jest takie założenie we wszechświecie, że ten, który nie traci, nie zyskuje. By zyskać, trzeba 

stracić. Jest to charakterystyczna cecha wszechświata. Każda substancja obszernego 

wszechświata jest życiem, każda substancja składa się z Dżen Szan Ren (Prawdy, 

Życzliwości, Cierpliwości). Dlatego każdy przedmiot, tak jak kamień, metal, stal, powietrze, 

jakikolwiek produkt ludzki, czy substancja, ich mikroskopijne komponenty są materią 

zawierającą tą charakterystyczną cechę Dżen Szan Ren. Obszerny wszechświat jest 

skomponowany z Dżen Szan Ren, harmonizując wszystko we wszechświecie. Kiedy ktoś 

uderzy drugą osobę, przeklina kogoś, dokucza komuś, czy powoduje ból, czuje się bardzo 

dobrze, gdyż jest stroną, która ma przewagę. Zwykła osoba powie mu: „Jesteś naprawdę 

kimś, świetnie”. Niczego nie stracił. Jednak ja myślę, że stracił całkiem dużo. Co to jest? 

Kiedy czyni coś złego, jest stroną, która ma przewagę. Dokuczał innej osobie, to liczy się jak 

zysk. Wówczas musi coś stracić. Ponieważ to, co ta druga osoba otrzymała to jest ból i 

cierpienie, więc osoba ta naprawdę straciła swoją radość. W konsekwencji ta druga osoba 

powinna coś zyskać. Jak zyskuje? Jeżeli go uderzysz lub powiesz mu obraźliwe słowo, równą 

ilość białej materii proporcjonalnie tak jak go obraziłeś, czy uderzyłeś, oderwie się z obszaru 

okalającego twoje ciało. Materia ta jest nazywana De (cnota). Wyląduje ona na tej drugiej 

osobie, na jej ciele. I znów ta druga strona jest również ludzką istotą i może nie rozumieć tej 

zasady. „Ty mnie uderzyłeś”. Osoba ta jest wzburzona. Kiedy się tak złości, to w 

rzeczywistości odpycha z powrotem tę substancję De. Kiedy ta osoba uderza z powrotem tę 

osobę lub przeklina ją, znów ta biała substancja De przechodzi na tamtą osobę. W ten sposób 

mają po równo. I nikt niczego nie zyskał. Zasady Fa we wszechświecie są sprawiedliwe.  

Jako praktykujący, możesz odpuścić sobie w swoim umyśle: „Ty mnie uderzyłeś, 

przeklinałeś mnie, ale moje serce jest bardzo spokojne i nie będę się tym przejmować, 

ponieważ jestem praktykującym. Jesteś zwykłą osobą, a ja nie mogę być taki sam, jak ty”. 

Pomyślcie o tym. Czy moralny standard tej osoby już się nie podniósł i  nie przewyższył tych 

zwykłych ludzi? Kiedy ktoś go uderzy, czyż ta osoba nie daje mu swojego De? Ta materia De 

może zostać przekształcona w gong (energię kultywacyjną). Skąd pochodzi twój gong? 

Mówię wam wszystkim, że pochodzi prosto z przekształcenia materii De, jak i w dodatku do 

twojej materii De inne materie są zebrane z wszechświata. Tylko wtedy twój gong może 

zostać przekształcony. Jeżeli nie masz tej materii De, nie będziesz w stanie w swoim 

kultywowaniu rozwinąć gong. Dlatego, jeżeli ktoś cię uderzy, daje ci tę materię De. Dostałeś 

więcej De, więc możesz wznieść się na wyższy poziom w swojej kultywacji. Czy nie tak 

właśnie ta zasada działa? Czy to, co zyskałeś nie jest znacznie większe niż rekompensata, 

którą ten zwykły człowiek otrzymuje powodując twoje cierpienie? Dlatego więc, jak cię 

uderza, czy obraża, stwarza ci problemy, to w rezultacie znosisz ten ból i cierpienie. Pośród 

cierpienia, karma, którą nosi twoje ciało, ta czarna materia za długi poprzednich wcieleń, 

zwana karmą, również zostanie przekształcona w materię De. To również da ci 

proporcjonalną porcję De. Jako zwykła osoba, pomyślcie o tym wszyscy, otrzymujecie dwa 
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razy za jeden raz. Ta osoba spowodowała twoje cierpienie, lecz ty otrzymałeś podwójną 

rekompensatę. 

Jako praktykujący skorzystasz czterokrotnie. Znosząc to wszystko nie zniżyłeś się do 

jego poziomu i zachowałeś spokojne serce. Nie oddałeś mu i nie uderzyłeś go, ani nie 

przeklinałeś go. Kiedy twoje serce jest bardzo spokojne, pomyśl o tym, czy twój sinsing nie 

podniósł się w kultywowaniu? Gdyby ta osoba nie stworzyła dla ciebie problemu i nie 

spowodowała twojego bólu i cierpienia, jak mógłbyś kultywować? Nie jest możliwe wznieść 

się w kultywowaniu i osiągnąć wysoki poziom taki jak chcesz, siedząc sobie wygodnie, pijąc 

herbatę i oglądając telewizję. Dokładnie, w tym skomplikowanym środowisku, pośród prób i 

utrapień możesz udoskonalić swój umysł i osiągnąć wysoki standard, jak również wysoki  

poziom. Twój sinsing zatem taki nie był. W takim razie, czy twój sinsing nie poprawił się w 

kultywowaniu? Skorzystałeś trzykrotnie za jednym razem. Więc, jako praktykujący, czy nie 

chcesz podnieść swojego poziomu, by z sukcesem ukończyć kultywację tak szybko, jak jest 

to możliwe? Ponieważ twój sinsing podniósł się podczas kultywowania, czy również twój 

gong się nie podniósł? Definitywnie. Jest taka zasada, która mówi „Poziom twojego gong jest 

tak wysoki, jak poziom twojego sinsing”. Jest absolutną niemożliwością twierdzić, że sinsing 

osoby jest tylko tak wysoki, lecz jego gong stale wzrasta. Coś takiego nie istnieje i jest 

absolutnie niemożliwe. Ktoś może myśleć: „Sinsing niektórych praktykujących nie jest tak 

dobry, jak mój, więc dlaczego oni mają gong?”. Mogą oni nie być tak dobrzy jak ty w danym 

aspekcie, jednak mogą być lepsi niż ty w innych aspektach, ponieważ w trakcie kultywacji 

osoba pozbywa się przywiązań, jednych po drugich, jednak niektóre z nich nie zostały jeszcze 

usunięte i uwidaczniane sprawiają, że osoba będzie wyglądać nadal jak zwykły człowiek. 

Jednakże te przywiązania, które zostały usunięte, oczywiście nie będą mogły się ujawniać. 

Jako praktykujący, kiedy przeżywasz ból i cierpienie, za jednym razem zyskujesz 

czterokrotnie. Żartobliwie mówiąc, gdzie można znaleźć taką dobrą okazję?  

„Ktoś mnie bije i wyzywa mnie”, osoba ta jest bardzo wzburzona i negatywnie 

nastawiona w swoim sercu, lub myśli „Ktoś mnie wykorzystał i zarobił na mnie pieniądze”. 

Dla osoby tej sytuacja staje się nie do zniesienia. Ludzie biorą sobie do serca takie rzeczy 

bardzo poważnie, nie mogąc zrezygnować nawet z odrobiny swojego własnego interesu. 

Pomyślcie o tym. Cóż za patetyczne życie ta osoba prowadzi. Kiedy ma nieco większą 

przewagę, za taką odrobinę odniesionych korzyści czuje się z całego serca szczęśliwa. Tacy 

są ludzie w dzisiejszych czasach. Nie wiedzą, co tak naprawdę stracili i to jest najbardziej 

przerażające. Dlaczego De jest takie cenne? Każdy wie, że wszyscy starsi ludzie na 

Wschodzie mówią, że tylko dzięki posiadaniu De ktoś może mieć dobry los. Dobry los 

zawiera wiele aspektów: można piastować wysokie stanowisko urzędowe, mieć dużo 

pieniędzy, być właścicielem posiadłości i mieć szczęście, itd. Wszystkie one są wymieniane 

na materię De. Przejawia się to w trakcie życia osoby. Kiedy dana osoba umiera, jego cnota 

podąża za jego yuanshen (duchem pierwotnym). Kiedy rodzisz się ponownie, nadal będzie 

podążać za twoim ponownym narodzeniem się. Nie tylko De, ale też i czarna materia, czy 

karma, o której wspomniałem, również podąża za twoim życiem. Te dwie substancje zawsze 

towarzyszą człowiekowi. W przeszłości starsi ludzie mówili: „Czynienie złych uczynków 

sprowadzi karę”. Kto wymierza ci karę? Kto pilnuje zapisu tych wszystkich twoich 

uczynków? Jak może być ktoś i zajmować się tymi sprawami? Jednakże, ta materia De 

znajduje się na twoim ciele i mocno do Ciebie przylega. Twoje całe następne życie zależy od 

tej materii De. Z dużą ilością karmy twoje życie będzie wypełnione cierpieniem, chorobami 

oraz ubóstwem. Z dużą ilością materii De w życiu swoim będziesz mieć dużo pieniędzy, 

szczęście, czy będziesz piastować wysokie stanowisko urzędnicze. To wszystko jest 
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rezultatem właśnie takiej rzeczy. Dla praktykującego materia De jest jeszcze cenniejsza, gdyż 

może być bezpośrednio przemieniona w gong. Taka właśnie jest zasada.  

Nowoczesna nauka nie jest w stanie zauważyć tego, ponieważ nie może przebić się 

przez ten wymiar. W jakiego rodzaju wymiarze żyje nasza ludzka rasa? Mówię wam 

wszystkim, że ta warstwa wymiaru, którą ludzkość zamieszkuje, mieści się pomiędzy dwoma 

rodzajami cząsteczek. Jeżeli chodzi o cząsteczki, ci z nas, którzy studiują fizykę wiedzą, że 

molekuły, atomy, kwarki, jądra atomowe i neutrina, wszystkie stanowią warstwę cząsteczek. 

Są one fizycznymi elementami, które wchodzą w skład większych cząsteczek. W której 

warstwie cząsteczek istnieje ludzkość? Największymi  przedmiotami, które widzimy 

własnymi oczyma są planety, natomiast najmniejszymi rzeczami, które możemy zobaczyć 

pod mikroskopem są molekuły. W rzeczywistości nasza ludzka rasa istnieje w tej warstwie 

wymiaru pomiędzy planetami i molekułami. Możemy zauważyć, że jest to bardzo obszerne i 

nieporównywalnie ogromne. Mówię, że nowoczesna nauka nie jest rozwinięta. Bez względu 

na to, jak daleko może polecieć statek kosmiczny, nie może sie wznieść ponad nasz fizyczny 

wymiar. Jakkolwiek udoskonalony może być komputer, nie może on dorównać ludzkiemu 

umysłowi. Umysł człowieka pozostaje nadal tajemnicą. Dlatego nauka człowieka jest  w 

dalszym ciągu bardzo płytka.  

Spróbujcie wszyscy wyobrazić to sobie. Nasza ludzka rasa zamieszkuje pomiędzy 

tymi dwoma rodzajami cząsteczek: planet i molekuł. Molekuły są zbudowane z atomów, w 

takim razie, jak wygląda wymiar pomiędzy atomami i molekułami? Nowocześni naukowcy 

mogą jedynie rozumieć atom jako punkt, jeden z jego małej struktury. W rzeczywistości, w 

miejscu pomiędzy atomami istnieje również przestrzeń i wymiar fizyczny uformowany przez 

taką przestrzeń jest również bardzo ogromny. Jest to jedynie punkt przez was odkryty. Jak 

obszerny jest ten wymiar w tej przestrzeni ? Nasz standard mierzenia odległości jest zawsze 

oparty o perspektywę nowoczesnej nauki człowieka, która czyni taki osąd. Musisz wyjść poza 

ramy i koncepcje nauk praktycznych. Byś mógł znaleźć się w tym wymiarze, musisz 

współgrać z formami danego wymiaru, jedynie wtedy możesz się tam znaleźć. Odległość od 

atomu do molekuły, tak jak rozumuje to nauka, wynosi w przybliżeniu dwa miliony 

uszeregowanych atomów i tylko wtedy atom może sięgnąć molekuły. Znaczy to, że ta 

odległość jest już niesamowicie ogromna. Nie możesz zrozumieć tego z pozycji obecnego 

praktycznego, naukowego modelu ludzkości. Spróbuj proszę pomyśleć o tym przez chwilę, 

czy nie istnieje warstwa wymiaru pomiędzy atomem, a jego jądrem? Jak wielka jest odległość  

pomiędzy jądrem atomowym, a kwarkami? I jaka jest odległość pomiędzy kwarkami i 

neutrinami? Oczywiście nauka człowieka może jedynie sięgnąć rozumowaniem do poziomu 

neutrina. Człowiek nie może widzieć ich bez użycia aparatury, by zbadać ich moduł 

egzystencjonalny. W rzeczywistości nie jest wiadome jak daleko znajdują się one od 

oryginalnego źródła materii.  

To, o czym mówię, jest najprostszą formą istnienia wymiaru. Wszystkie fizyczne 

substancje ludzkości, włącznie z tymi, których nie można widzieć, takie jak powietrze, jak 

również te substancje, które możemy widzieć, jak żelazo, cement, zwierzęta, rośliny, materię i 

ciało ludzkie, wszystkie są skomponowane z molekuł. Ludzkość istnieje w planie przestrzeni 

zbudowanej z molekuł, tak jak trójwymiarowy obraz. Żyjesz w tej przestrzeni i nie możesz się 

z niej wydostać. Nauka ludzkości jest również ograniczona do wnętrza tego jednego wymiaru 

i nie może przebić się na zewnątrz. Ludzie dalej twierdzą, jak wysoko rozwinięta jest nauka, 

ignorując inne teorie. Ludzka technologia nie może sięgnąć wyższego zrozumienia 

wszechświata. Jeżeli ludzkość byłaby naprawdę w stanie przebić się przez tę warstwę 

wymiaru, zobaczyłaby plan istnienia życia oraz plan istnienia materii w innych wymiarach, 
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jak również ich struktury składowe czasu i przestrzeni. Jednakże, nasi praktykujący są w 

stanie to zobaczyć. Największymi naukowcami są jedynie buddowie.  

Kiedy mówiłem o otwarciu tienmu (niebiańskiego oka), wspomniałem o tym. Osoba 

nie musi używać oczu, by widzieć te rzeczy. Może patrzeć poprzez tienmu, znajdujące się 

pomiędzy brwiami, czy jak nazywa to szkoła taoistyczna - punkt szangen. U podstawy 

twojego nosa znajduje się kanał, który jest bezpośrednio otwarty i dochodzi do szyszynki. 

Określenie szyszynka jest zwrotem medycznym. Praktykujący szkoły tao nazywają to niłan, 

co jest tym samym. Naukowcy medyczni odkryli, że w przedniej części szyszynki, znajduje 

się ludzkie oko ze wszystkimi komponentami całej swej struktury. Naukowcy nowoczesnej 

medycyny uważają to za dziwne zjawisko. Jak może się tam w środku znajdować oko? 

Określają to oko, okiem szczątkowym i nadal opierają swoje wywody na teorii ewolucji. W 

rzeczywistości w ten właśnie sposób istnieje i nie jest to niemożliwe. Kiedy ktoś nie używa 

fizycznych oczu, oczywiście jeżeli te fizyczne oczy są kultywowane, są w stanie również 

penetrować, posiadając paranormalną zdolność. Fa Buddy jest bezgraniczne. Generalnie, 

jeżeli ktoś nie używa do patrzenia oczu, które są zbudowane z molekuł, to osoba ta będzie w 

stanie penetrować ten wymiar i widzieć również sceny z innych wymiarów. Taka jest zasada. 

Dlatego praktykujący mogą widzieć rzeczy, których nie mogą widzieć zwykli ludzie. 

Oczywiście niektórzy zwykli ludzie okazjonalnie widzą niejasne sceny niewytłumaczalnych 

zjawisk w swoim życiu. Na przykład mogą zobaczyć osobę, która wcześniej zmarła, która po 

chwili znika, lub mogą widzieć coś lub słyszeć jakieś głosy. Prawdopodobnie jest to sytuacja, 

którą niejasno widzą lub słyszą w innym wymiarze. Ponieważ czyjeś uszy i tienmu nie  są   

zbyt mocno zasklepione, od czasu do czasu osoba może słyszeć dźwięki oraz widzieć 

zjawiska pochodzące z innych wymiarów. 

Mówiłem o tym wymiarze, w którym zamieszkuje ludzkość.  W rzeczywistości  ta 

planeta, na której zamieszkuje ludzka rasa nie jest ani największą cząsteczką, ani największą 

substancją. Oprócz planet istnieją jeszcze większe substancje. Dlatego oczy Buddy 

Śakjamuniego mogą już widzieć materię całkiem mikroskopijną w ekstremalnie 

mikroskopijnym mikrokosmosie oraz mogą widzieć ogromną makromaterię makrokosmosu. 

Jakkolwiek, Budda Śakjamuni nie mógł jednak widzieć, jak w rzeczywistości ogromny jest 

wszechświat. Dlatego powiedział: „Jest tak ogromny, że nie posiada warstwy zewnętrznej i 

tak mały, że nie posiada wnętrza”. Tak ogromny jest wszechświat. Proszę pomyślcie, jak 

bardzo jest to złożone. Nie jest to czymś, co zna ludzkość.  Nawet w tym naszym wymiarze,  

w tej formie, jest również bardzo złożone. Oprócz tej formy wymiaru jest również forma 

wymiaru pionowego i w tym wymiarze pionowym znajduje się również wiele jednostkowych 

rajów. Jest to bardzo złożone. Te jednostkowe światy, o których mówię odnoszą się do tych 

rajów, itd. Każdy wymiar ma inny obszar czasowy. Czy myślisz, że czas danego wymiaru, 

który składa się z atomów może być taki sam jak ten tutaj w naszym wymiarze, który składa 

się z molekuł? Koncept czasu przestrzeni i dystansu różni się również od naszego i wszystko 

staje się inne. Dlaczego latające UFO mogą przybywać i odlatywać niewiadomo skąd z tak 

dużą prędkością? Przemieszczają się w innych wymiarach. Jest to tak proste. Jeżeli człowiek 

chce zrozumieć niewytłumaczalne zjawiska wszechświata poprzez swoją obecną naukową 

wiedzę, lub używa tej metody do studiowania praktyki kultywowania, czy religii, nigdy tego 

nie osiągnie w swoich odkryciach. Musi zmienić swój sposób myślenia oraz musi zrozumieć 

to z innej perspektywy. W historii ludzkości nauka nie jest jedynie dzisiejszymi tak zwanymi 

naukami praktycznymi, odkrytymi, czy wynalezionymi przez Europejczyków. Nie jest to 

jedyna droga. Istnieją również inne drogi. Dla tych starożytnych cywilizacji istniejących 

kiedyś w historii, a które zostały odkryte na Ziemi, ich kierunek rozwoju obrał różne ścieżki 

w rozumowaniu życia, materii i wszechświata. Starożytna nauka Chin również obrała inną 
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drogę. Chociaż kultura chińska reprezentowała wysokie poziomy, moralność ludzka nie była 

już więcej tak dobra i kultura  chińska została rozproszona, dlatego nie została dalej 

przekazana, i zamiast tego najniższa forma nauki z Zachodu została pozostawiona 

człowiekowi. Dlatego jest to raczej nieadekwatne.  

Powiedziałem wcześniej, że człowiek nie został stworzony w tym naszym fizycznym 

wymiarze, jak też mówiłem o celu bycia istotą ludzką. Jeżeli człowiek będzie się nadal 

staczać, zostanie wyeliminowany, całkowicie wyeliminowany, co jest nazywane 

„unicestwieniem ciała i duszy”. Jest to bardzo przerażające. Dlatego buddowie w sytuacji tak 

beznadziejnej chcą ocalić człowieka  i wybawiając cię z cierpienia ludzkości wznoszą do 

Nieba. Jest to prawdziwym i fundamentalnym rozwiązaniem sprawy ludzkiego cierpienia. 

Główny powód wierzenia dzisiejszych ludzi w buddów jest całkowicie inny od wierzeń ludzi 

czasów antycznych, którzy w nich wierzyli. Ludzie, którzy wierzyli w buddów, czcili 

buddów, kultywowali buddyzm, darzyli buddów szacunkiem, nie mając żadnych innych 

motywów. Dzisiejsi ludzie wierzą w buddów z tego tylko powodu, by czegoś od nich chcieć. 

Jednakże dla buddów umysł wymagań i pożądania jest umysłem najbrudniejszym i 

najbardziej wstrętnym. Dlatego pomyślcie wszyscy o tym, buddowie są, by was ocalić, a wy 

modlicie się wśród zwykłych ludzi o wygody i szczęście. Jeżeli moglibyście być cudownie 

szczęśliwi, żyjąc w wielkim dobrobycie pomiędzy zwykłymi ludźmi, tak naprawdę nie 

chcielibyście zostać buddą. Byłbyś buddą w tej chwili. Jak to może być możliwe? Zamiast 

spłacać karmę, którą jesteś winny życie po życiu oraz te wszystkie złe uczynki, których się 

dopuściłeś, szukasz jedynie szczęścia. Jak może być to pozyskane poprzez pożądanie? Masz 

tylko jeden wybór: kultywować i tylko wtedy możesz wyeliminować karmę, którą jesteś 

dłużny. Przypuśćmy, że nie masz życzenia, by stać się buddą, musisz być dobrym 

człowiekiem, robić więcej dobrych uczynków, a mniej czynić złych rzeczy. Tylko wtedy 

możesz być w przyszłości szczęśliwy, a życie twojego prawdziwego ja może być 

przedłużone. Jakkolwiek, jest możliwe, że po wyczyszczeniu twojego mózgu, w czasie twojej 

reinkarnacji możesz przyjść na świat w złym środowisku, dryfując jego nurtem prosto do 

zniszczenia. 

Tak, jak wspomniałem,  Budda Śakjamuni powiedział, że wszechświat ten jest tak 

duży, że nie posiada warstwy zewnętrznej i tak mały, że nie posiada wnętrza. Być może 

niektórzy ludzie nadal nie całkiem rozumieją to stwierdzenie. Co w rzeczywistości Budda 

Śakjamuni widział? Mówił on o teorii trzech tysięcy wielkich światów. Budda Śakjamuni 

powiedział, że nie tylko ludzie żyjący w innych wymiarach byli tacy, jak my w tej samej 

ludzkiej, cielesnej postaci, lecz były również trzy tysiące takich światów, które są takie jak 

nasze ludzkie społeczeństwo. W obrębie Drogi Mlecznej znajduje się trzy tysiące takich 

planet. Ponadto, Śakjamuni również doszedł do innego wniosku i powiedział „W ziarnku 

piachu znajduje się trzy tysiące światów”. Powiedział on, że wewnątrz ziarnka piachu 

znajduje się trzy tysiące takich wymiarów, jak ten, zamieszkały przez naszą ludzkość. Jednak 

biorąc pod uwagę rodzaj ludzi tam zamieszkałych, nie możesz użyć rozumowania ani 

koncepcji nowoczesnej nauki, by ich zrozumieć, ponieważ egzystują oni w innej strefie czasu 

i przestrzeni.  

Niektórzy ludzie mogą odebrać to, co właśnie powiedziałem za dziwne i 

niezrozumiałe. Postarajcie się wszyscy o tym pomyśleć. Ziemia obraca się z wielką 

regularnością. W takim razie, jaka jest różnica pomiędzy elektronami, które krążą wokół jądra 

atomowego i kiedy Ziemia krąży dookoła słońca? Mają one ten sam wzór. Gdybyś mógł 

powiększyć elektron do rozmiaru Ziemi i popatrzył na to, zobaczyłbyś, czy jest na nim życie? 

Jaki rodzaj materii tam znajduje się? Budda Śakjamuni powiedział „Jest tak mały, że nie 

posiada wnętrza”. Jak daleko Śakjamuni mógł widzieć? W mikrokosmosie materii mógł już 
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zobaczyć coś bardzo mikroskopijnego. Powiedział on, że w ziarnku piachu znajdują się trzy 

tysiące wielkich światów. Wewnątrz maleńkiego ziarenka piachu znajdują się trzy tysiące 

światów. W takim razie pomyślcie wszyscy przez chwilę. Jeżeli to, co powiedział Budda 

Śakjamuni jest prawdą, wewnątrz ziarnka piachu w tym świecie, czy nie ma tam również 

rzek, strumyków, jezior i mórz? I po bokach tych rzek, strumyków, jezior i mórz, czy nie ma 

tam również piachu? W takim razie wewnątrz ziarnka piachu, czy nie ma tam również trzech  

tysięcy wielkich światów? W tym piachu, które jest w ziarnie piachu, czy nie ma tam nadal 

trzech  tysięcy wielkich światów? Badając dalej, Budda Śakjamuni odkrył, że jest to 

niekończący się proces. Dlatego powiedział „Jest tak małe, że nie posiada wnętrza”. Nie mógł 

zobaczyć, czym było najbardziej oryginalne źródło materii. Oczywiście mówiliśmy już w 

przeszłości o najbardziej oryginalnym źródle materii, więc nie będę o tym już więcej tutaj 

mówił. Jeżeli powiem o czymś, co jest zbyt głębokie w treści i zbyt obszerne, ludzie mogą nie 

zrozumieć tego, szczególnie, kiedy wielu ludzi nie całkiem rozumie chiński język, więc nie 

będę za dużo mówić na ten temat. Myślę, że powiem tylko tyle. A teraz możecie zadawać 

pytania dotyczące kultywacji oraz studiowania Fa, na które wam odpowiem.  

 

Pytanie: Czytaliśmy „Dżuan Falun” pierwszą i drugą książkę, w której 

znaleźliśmy zdanie niełatwe do zrozumienia, ponieważ kiedyś byłem uczniem w 

tantryźmie. Sprawa tam ujęta wydaje się sugerować, że poziomy bodhisattwy i tathagaty 

przechodzą obecnie katastrofę? 

Mistrz: Jest to pytanie bardzo wysokiego poziomu. Jedynie, kiedy osiągniesz wyższy 

poziom poprzez kultywowanie praktyki, będziesz w stanie zobaczyć i zrozumieć to. 

Oczywiście mogę ci dać prostą i ogólną odpowiedź. Faktem jest, że Fa na ludzkim poziomie 

nie jest już dłużej efektywne, ponieważ moralność ludzkiego społeczeństwa stoczyła się. 

Moralne cnoty ludzkich serc zostały pogwałcone. Jeżeli umysł nie jest prawy, znaczy to, że 

Fa nie jest już dłużej efektywne. Kiedy Fa nie jest już dłużej w ludzkim społeczeństwie 

efektywne, ludzkość doświadczy upadku. Jeżeli Fa stałoby się nieefektywne nie w tym 

ludzkim społeczeństwie, lecz w bardzo wysokich wymiarach, sprowadziłoby wypaczenie, a 

życia fizyczne spadłyby na sam dół. Nie są już dłużej dobre, więc spadają w dół. W tym 

przypadku, jeżeli taki problem ma miejsce na dużą skalę, nie jest już jedynie sprawą 

ludzkości. Na przykład Dafa obejmuje nawet najniższe poziomy. Jeżeli zboczy na górze 

nawet odrobinę, poniżej wszystko zmieni się nie do poznania. Jest to tak jak wystrzelenie z 

pistoletu. Kiedy twój cel jest chybiony nawet odrobinę przy wystrzeleniu pocisku, nie wiesz, 

gdzie uderzysz. Dlaczego tak ogromna zmiana zachodzi tutaj na dole? Zmiana w ludzkim 

społeczeństwie wygląda bardzo przerażająco! Ludzie nie cofną się przed niczym w czynieniu 

zła np. takim jak nadużywanie narkotyków, czy handel narkotykami. Masa ludzi dopuściła się 

wielu złych uczynków. Rzeczy, takich jak zorganizowana przestępczość, homoseksualizm 

oraz perwersyjny seks, itd. Nic z tego nie mieści się w standardzie bycia ludzką istotą. Jak 

buddowie patrzą na te sprawy? Wasze rządy przyzwalają na to, prawo również na to 

przyzwala. Jednak jest to jedynie przyzwolenie samej ludzkości. Prawo Nieba nie wyraża na 

to zgody. W przeszłości piękne i dobre rzeczy były obiektami pożądania przez ludzkość. 

Teraz spójrz na zabawki, które są sprzedawane, obrazy, które malowane są bez ładu, barwy 

przypadkowo naniesione i rozmazane, i to ma być sztuka. Co to jest? Nikt nie może 

powiedzieć co to jest. Wszystkie ludzkie poglądy postępują w odwrotnym kierunku. Kupa 

śmieci może stać się pracą rzeźbiarską uznanego artysty. Wszystkie socjalne zjawiska właśnie 

tak wyglądają. Jeżeli chodzi o zabawki sprzedawane w sklepach, nawet wykonano zabawki w 

kształcie odchodów i są przeznaczone do sprzedaży. W przeszłości lalka do sprzedaży była 

pięknie wykonana, tak, że ludzie mieli ochotę ją kupić. Teraz, czaszki, strachy, diabły, duchy, 
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potwory, różne kreatury zostały wykonane jako zabawki i sprzedają się bardzo szybko. 

Ludzie, którzy nie mają dobrych myśli są chętni, by je kupować. O czym to świadczy? 

Ludzkie wartości staczają się w zastraszającym tempie. W przeszłości piosenkarze mieli 

piękne głosy, byli absolwentami szkół muzycznych. Ich obycie i wygląd był tak elegancki, 

jak tylko było to możliwe, ponieważ muzyka powinna przekazywać ludziom sens swojego 

piękna. W dzisiejszych czasach ludzie wyglądają tak, że trudno powiedzieć, czy są kobietami, 

czy mężczyznami, mężczyźni z długimi włosami, wrzeszczący  histerycznie „aaa”, przy 

pomocy telewizyjnej promocji stają się piosenkarskimi gwiazdami. Wszystko stało się 

zepsute i wszystko, co dotyczy ludzkości, stacza się w dół. Ma miejsce również wiele 

zjawisk, które są ekstremalnie przerażające! Jeżeli nie kultywujesz, nie zauważysz tego. 

Ludzkie zrozumienie religii również zostało zmienione, traktując religię jako politykę. 

Niektórzy ludzie, jak tylko otworzą swoje usta, uwłaczają buddom. Nawet w restauracyjnej 

karcie potraw znajduje się określenie „budda skaczący przez mur”. Jest to uwłaczaniem 

buddom! Co się teraz stało ludzkiemu społeczeństwu? Nie wiesz tego, jeżeli nie kultywujesz. 

Kiedy kultywujesz i spojrzysz do tyłu, będziesz zszokowany! Pomyślcie o tym wszyscy. 

Ludzkość nie stała się skorumpowana do tego stopnia będąc w odizolowaniu. Problemy z Fa 

nastąpiły w różnych wymiarach. Spowodowane zostało to dewiacją i odejściem od Fa wielu 

substancji i wielu żyć. Mogę jedynie w ten sposób wam to przekazać. Jeżeli powiedziałbym o 

tym w sposób zbyt dogłębny, wielu ludzi tutaj siedzących nie byłoby w stanie tego 

zrozumieć. Myślę, że w ten sposób, w jaki to przedstawiłem, jest to dla was zrozumiałe.  

 

Pytanie: Z początku bardzo się wstydziłem o to pytać, lecz jeżeli nie wykorzystam 

tej okazji, będę się naprawdę obawiać, że straciłem taką szansę. Mam pytanie, na które 

wielu ludzi nie może dać odpowiedzi. Dzisiaj Nauczyciel jest tutaj i okazja ta jest bardzo 

cenna. Otóż kilka dni temu, około godziny 12-ej o północy wykonywałem siedzącą 

medytację według sposobu z tantryzmu. Podczas tej medytacji wirowałem, jak skrzydła 

śmigłowca. Działo się to tak szybko, że nie jestem w stanie opisać i w ten sposób 

lewitowałem. Podnosiłem się bardzo wysoko i wyszedłem poprzez czubek swojej głowy. 

Przez chwilę czułem ostry ból podczas wychodzenia czubkiem głowy. Kiedy wznosiłem 

się coraz wyżej, zacząłem się bardzo bać. Myślałem, że moja dusza wyszła i nie mogłem 

widzieć swojego ciała. Na następny dzień wydarzyła się dziwna rzecz. Kiedy siedziałem 

w pokoju przy dziennym świetle, zobaczyłem srebrną aureolę w srebrnym świetle. Po 

pięciu minutach wszystko zniknęło. Na trzeci dzień zobaczyłem Falun. Co się działo? 

 

Mistrz: Chociaż praktykowałeś w przeszłości tantryzm, nie miało to żadnego efektu. 

Dlaczego byłeś w stanie zobaczyć Falun? Stało się tak, ponieważ my już otoczyliśmy cię 

opieką przed twoim kultywowaniem. Bardzo łatwo jest praktykującemu lewitować, czego 

dzisiejsi naukowcy nie są w stanie wyjaśnić. W rzeczywistości, kiedy wszystkie kanały ciała 

osoby zostaną całkowicie otwarte, będzie on w stanie lewitować. Nawet, jeżeli nie lewituje, 

podczas chodzenia będzie czuć się bardzo lekko i zwiewnie. Czy to podczas wspinania się 

pod górę, czy wchodzenia po schodach, nie będziesz się czuć zmęczony. Tak jest, kiedy 

wszystkie kanały zostały otwarte i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o wychodzenie yuanshen 

(ducha pierwotnego), główna świadomość niektórych ludzi może z łatwością opuścić ich 

ciała, podczas gdy yuanshen innych ludzi nie może tak łatwo wyjść. Jeżeli wyszło z ciała, 

Falun spowodował wibrację twojego ciała i mogło ono lewitować, dlatego wirowało bardzo 

szybko. Jeżeli chodzi o ciebie, nie mogłeś wspiąć się wyżej, było tak dlatego, że miałeś tylko 

tyle energii wystarczającej, by wznieść się do danej wysokości. Kiedy doświadczycie tego 
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doznania, będziecie wystraszeni. Jest to całkiem normalne. Kiedy praktykujący rozpoczyna 

kultywowanie, rozpocznie otwieranie swoich kanałów. Jak tylko Wielki Niebiański Obwód 

zostanie otwarty, osoba będzie w stanie lewitować. Ujawniłem to, jednak chciałbym 

wszystkim doradzić, by nikt nie miał takiej myśli: „Jak to wspaniale byłoby lewitować”. 

Kiedy przyjdzie ci taka myśl, nawet, gdybyś mógł lewitować, nie będziesz w stanie 

lewitować. Dzieje się tak, ponieważ kultywacja wymaga stanu bez akcji, pustki oraz 

kultywowania bez intencji osiągnięcia czegokolwiek. Osoba powinna mieć intencję 

kultywowania bez intencji pozyskania gong. Każdy powinien utrzymywać taki stan podczas 

kultywowania. Jeżeli ktoś przez cały dzień myśli o staniu się buddą, będzie to jego silnym 

przywiązaniem. Nie będzie można odnieść sukcesu w kultywowaniu, jeżeli to przywiązanie 

nie zostanie usunięte. Dlatego kultywacja  jest usuwaniem ludzkich przywiązań. To, do czego 

jesteś przywiązany pomiędzy zwykłymi ludźmi, jest twoim przywiązaniem. Mówiąc o 

pożądaniu tego, czy tamtego, im więcej chcesz, tym mniej dostaniesz. Jedynie kiedy usuniesz 

przywiązanie, będziesz w stanie to mieć. Niech się każdy upewni i zapamięta tę zasadę. 

Pomiędzy zwykłymi ludźmi, jeżeli chcesz coś uzyskać, możesz uczyć się czegoś, czy zdobyć 

coś w drodze swojego wysiłku. Jednakże jeżeli chodzi o rzeczy, które są ponad zwykłymi 

ludźmi, jedynie poprzez ich odpuszczenie, możesz je uzyskać. Jak to się nazywa? Nazywa się 

to „naturalne posiadanie bez pożądania”. 

Wspomniałeś o sprawie strachu. W rzeczywistości nie ma się czego obawiać. Jeżeli 

lewitujesz, to po prostu lewitujesz. Bałeś się, ponieważ nikt nie powiedział ci o tym w tamtym 

czasie i pośród zwykłych ludzi nie było żadnego mistrza, który mógłby cię uczyć. 

Lewitowanie jest bardzo normalnym zjawiskiem, które jest kontrolowane przez umysł 

człowieka. Jeżeli powiesz: „Chcę zejść z powrotem na dół”, to gdy tylko o tym pomyślisz, tak 

się stanie. Jeżeli chcesz, możesz lewitować ponownie. Jeżeli się nadmiernie obawiasz, będzie 

to przywiązaniem i możesz upaść bardzo łatwo. Dlatego upewnij się, że nigdy się nie 

będziesz bać. W przeszłości była taka osoba, która poprzez kultywowanie osiągnęła poziom 

arhata. I kiedy w tym momencie ucieszyła się z tego powodu, natychmiast upadła. Dlaczego? 

Ludzkie zadowolenie jest również przejawem sentymentalizmu, jak również przywiązaniem. 

Osoba, która osiągnęła sukces w kultywowaniu, pozostanie nieporuszona, nawet jeżeli 

będziesz ją przeklinać i mówić o niej nieprzyjemne rzeczy. Pozostanie niewzruszona bez 

względu na to, czy mówisz o niej dobrze, czy źle. Nie bierze sobie tego do serca. Dlatego 

kiedy staje się uradowana, upada w dół. Nie jest łatwo poprzez kultywację stać się arhatem. 

W końcu osoba ta musi rozpocząć kultywowanie od początku. Kilka lat temu osoba ta 

ponownie osiągnęła poziom arhata. Wówczas pomyślała sobie „Nie powinienem się radować. 

Jeżeli zacznę się radować, znów spadnę w dół”. Wówczas ponownie ujawnił swoją obawę, by 

nie być uradowanym. Jednak, kiedy się przestraszył, ponownie upadł, ponieważ strach jest 

również przywiązaniem. Kultywowanie buddyzmu jest bardzo poważną sprawą. To nie jest 

żart. Dlatego każdy musi zwracać uwagę na tę sprawę.   

Zanim będziecie kontynuować zadawanie pytań, wspomnę jeszcze o innej sprawie, 

mianowicie musimy podążać tylko jedną drogą kultywowania w naszej praktyce. Wiem, że 

wielu tutaj siedzących ludzi studiowało w przeszłości tantryzm. Wielu ludzi studiowało 

buddyzm, oraz wielu ludzi wierzy w chrześcijaństwo i katolicyzm. Utrzymuję, że osoba musi 

trzymać się tylko jednej drogi kultywowania! Dlaczego należy się trzymać tylko jednej drogi? 

Jest to absolutną prawdą. Jest to główną przyczyną, dlaczego ludzie w dzisiejszych czasach 

nie mogą osiągnąć sukcesu w kultywowaniu w okresie końca Fa. Składa się na to kilka 

przyczyn: bycie niezdolnym do zrozumienia Fa, natomiast inną przyczyną jest mieszanie 

razem różnych praktyk kultywowania. Mieszanie różnych praktyk kultywowania jest tego 

główną przyczyną. Jeżeli praktykujesz ten sposób, nie powinieneś praktykować innych. 
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Dlaczego wam o tym mówię? Dzieje się tak, ponieważ stwierdzenie, że „przyjmowanie tylko 

tego, co najlepsze z każdej szkoły” jest określeniem stosowanym przez zwykłych ludzi i jest 

to zasadą pośród zwykłych ludzi kiedy pożądają zdolności i technik. Jednakże zasadą w 

kultywowaniu praktyki jest obranie tylko jednej drogi. W buddyzmie jest to nazywane 

podążaniem tylko jedną drogą kultywowania. Jeżeli powiesz, że podejmiesz nauki szkoły 

buddy oraz szkoły tao, niczego nie osiągniesz. Nikt nie przekaże Ci gong, ponieważ 

„kultywowanie praktyki zależy od osoby, podczas gdy przemiana gong zależy od mistrza”. 

Proszę, pomyślcie o tym. Czy ktoś może stać się buddą wykonując jedynie ćwiczenia 

czigong? Czy ktoś może zostać buddą wypowiadając jedynie tantryczne mantry, czy inne 

formy umysłowych intencji myślowych, czy wykonując kilka ruchów rękoma? Wola umysłu 

ludzkiego jest niczym innym, jak jedynie życzeniem. Jedynie mistrz może dokonać tych 

rzeczy. Niektórzy ludzie mogą myśleć: „Ponieważ należy to do szkoły buddy, czyż nie jest 

dobrze, by praktykować i buddyzm i tantryzm, jak również czigong szkoły buddy?”. Jest to 

ludzkie rozumowanie, bogowie tak nie sądzą. Pomyślcie wszyscy o tym. W jaki sposób 

Budda Tathagata, oraz Budda Amithaba odnieśli sukces w swoim kultywowaniu? Było to 

również w zgodzie z ich własnym przekształcaniem form, ich gong uformował ich raje, 

odnosząc sukces w ich kultywowaniu. Wszystko to, co do nich wnieśli, pochodziło z 

elementów ich własnego sposobu kultywowania, podczas ich kultywacji .  

Sposób osiągnięcia sukcesu w kultywacji Buddy Śakjamuniego jest nazywany 

„przykazanie (moralność), stan wyciszenia (medytacja), mądrość”. Osoba musi praktykować 

cztery typy głębokiej medytacji jak również osiem form koncentracji, itd., oraz podążać swoją 

drogą kultywacji. W praktykowaniu tego sposobu kultywacji twój gong również musi być 

gongiem kultywowanym przez Buddę Śakjamuniego, tylko wtedy możesz się za nim udać 

poprzez kultywację. Jeżeli chcesz praktykować tantryzm, musisz spełniać wymagania ciała, 

mowy i umysłu, i tylko wtedy możesz się udać drogą kultywowania do raju pod opiekę 

Tathagata Dari. Jeżeli praktykujesz wszystko, niczego nie uzyskasz. Jeżeli praktykujesz w 

szkole Czystej Krainy oraz intonujesz buddę Amithaba, ale także zwracasz się ku naukom 

teorii buddyzmu zen, tak samo niczego nie uzyskasz. Osoba ma tylko jedno ciało. Każdy wie, 

że nie jest łatwą rzeczą przemienić ludzkie ciało w ciało buddy i postać buddy, i nie jesteś w 

stanie sam tego uczynić. Musi być to dokonane przez buddę. Jest to niesamowicie 

skomplikowaną rzeczą, by przemienić twoje ciało w ciało buddy. Jest to bardziej 

skomplikowane niż najbardziej precyzyjny instrument znany ludzkości. Zainstaluje w twoim 

ciele system zwany mechanizmem energetycznym. W dodatku umieści on w wielu miejscach 

wiele nasion, które pozwolą na rozwój różnych boskich mocy buddy oraz posieje je w 

miejscu dantien (w dolnej części brzucha). Wszystkie te rzeczy należą do jego szkoły 

kultywowania, tak więc będziesz zdolny do praktykowania kultywowania w jego szkole i 

będziesz mógł udać się do raju buddy poprzez swoje kultywowanie. Jeżeli nie skoncentrujesz 

się na jednej tylko szkole, mając jedno ciało, jak możesz kultywować tą jedną indywidualność 

do dwóch rajów buddy? Jak możesz osiągnąć sukces w kultywowaniu dwóch swoich postaci? 

Kiedy buddowie widzą, że zachowujesz się w ten sposób, żaden z nich niczego ci nie 

przekaże, myśląc, że twój sinsing jest niewystarczająco dobry. Mówiąc prościej, to, co robisz, 

jest próbą ludzkiej istoty wprowadzenia bałaganu w Fa Buddy. Jak trudno i ciężko jest dla 

Buddy Tathagaty odnieść sukces w kultywacji Buddy Tathagaty? Dla buddy tathagaty, by 

odnieść sukces w kultywacji, jak wiele cierpienia musi on znieść, zanim osiągnie sukces w 

kultywowaniu buddy tathagaty? Jako zwykły człowiek, jeżeli chcesz zmienić wiele rzeczy i 

wprowadzić w nie bałagan poprzez pomieszanie dwóch rzeczy razem, i wprowadzić bałagan 

do tego, do czego tych dwóch buddów się oświeciło, czy nie jest to ujmą dla Fa Buddy? Jest 

to tak poważne. Jakkolwiek, zakonnicy i dzisiejsza ludzkość niszczą Fa Buddy, nawet o tym 

nie wiedząc. Oczywiście, jeżeli tego nie wiesz, nie możemy cię za to winić. Chociaż to 
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wszystko nie jest twoim błędem, nic nie zostanie ci przekazane. Nie pozwoli się, by osoba 

przypadkowo wprowadziła jakikolwiek bałagan do Fa Buddy. Dla dwóch szkół Fa Buddy, Fa 

dwóch buddów tathagata nie może być przez ciebie zrujnowane, jest to absolutnie 

niemożliwe. Dlatego, tak długo, jak będziesz mieszać kultywowanie, nie będzie możliwe, byś 

cokolwiek otrzymał. Nie znaczy to jednak, że jest w porządku, jeżeli praktykujesz różne drogi 

w szkole buddy, a nie te, które wchodzą w skład szkoły tao. Jeżeli praktykujesz buddyzm zen, 

tantryzm, Czystą Krainę, hua-yan oraz drogę kultywacji tiantai, wszystkie wchodzące w skład 

szkoły buddy, nadal mieszasz wszystkie rzeczy razem. Jest to nazywane byciem niedbałym, 

przez co nie będziesz w stanie niczego otrzymać. Naprawdę niczego nie otrzymasz, więc 

musisz trzymać się tylko jednego sposobu kultywowania i tylko wtedy możesz odnieść sukces 

w kultywacji.  

To, o czym tutaj mówię, jest zasadą. Nie znaczy to jednak, że musisz studiować Falun 

Dafa Li Hongdży. Tak jak buddyzm Buddy Śakjamuniego, nasze Falun Dafa już raz kiedyś w 

prehistorycznych czasach dokonało ocalenia ludzi na dużą skalę całego społeczeństwa 

ludzkiego. W tym okresie ludzkiej cywilizacji, nigdy to nie miało miejsca. Od  ukazania się 

ludzkości w tych czasach, po raz pierwszy to ujawniamy, jak również ostatni raz, kiedy 

publicznie udostępniamy człowiekowi nauki. Jednakże to, co przekazujemy, nigdy nie 

zostanie wypaczone. Oczywiście mamy Raj Falun i ci uczniowie, którzy osiągną sukces w 

kultywowaniu mogą udać się do Raju Falun, jakkolwiek nie znaczy to, że masz kultywować 

moje Fa. Możesz praktykować kultywowanie jakiegokolwiek rodzaju Fa, jak jest to tylko 

prawe Fa oraz jeżeli jesteś w stanie uzyskać prawdziwe nauki tej szkoły i uważasz, że możesz 

osiągnąć sukces w kultywowaniu tej szkoły, bardzo proszę, możesz kultywować. Jednak 

radzę wam, trzymajcie się tylko jednej szkoły.  

Mówię również wszystkim, że budda nie może bezpośrednio przyjść i was ocalić, 

będąc w całej swej prawdziwej postaci buddy, ukazując wielkie boskie moce. Gdyby budda 

tutaj usiadł i nauczał was Fa, nie byłoby to ocalaniem ludzi. Byłoby to „lekceważeniem” Fa. 

Widząc tutaj prawdziwego buddę, wszyscy z niewybaczalnymi grzechami również 

przyszliby, by korzystać z nauk i nie byłoby potrzeby oświecania się. Kto by nie przyszedł, by 

się uczyć? Cała ludzkość uczyłaby się. Czyż nie byłoby tak? Dlatego tylko mistrz, który 

reinkarnował pomiędzy zwykłymi ludźmi może nauczać i ocalać ludzi. Jest w tym zawarta 

sprawa oświecenia. Od ciebie zależy, czy w to wierzysz, czy nie. Sam możesz sprawdzić 

wagę Fa. Będąc za was odpowiedzialnym, ujawniam tą zasadę. Mówię wam o tym, ponieważ 

chcecie kultywować. W przeciwnym razie nie podejmowałbym tej odpowiedzialności. Teraz 

w obliczu takiej okazji znajdując się tutaj, mówię wam o tym. W dzisiejszych czasach bardzo 

trudno jest odnieść sukces w kultywowaniu w jakiejkolwiek szkole i już nikt więcej nie 

podejmuje się opieki nad ludźmi. Głównym powodem jest to, że wszystkie praktyki 

kultywowania zostały zdeformowane. Oczywiście, jeżeli uważasz, że możesz poradzić sobie 

sam, możesz kultywować na własną rękę. Jeżeli myślisz, że możesz osiągnąć sukces w 

kultywowaniu, w takim razie jest w porządku kultywować w jakiejkolwiek szkole. Tak to 

właśnie jest. Ponieważ buddowie mają na uwadze dobro ludzkości, dlatego mówię 

wszystkim, że jeżeli chcesz kultywować, musisz trzymać się tylko jednej szkoły. Nie 

powinieneś ani wykonywać ruchów ćwiczeń pochodzących z innych szkół, ani czytać nauk 

pochodzących z innych szkół. Nie powinieneś myśleć o rzeczach, które przynależą do innych 

szkół, ani używać żadnych intencji w swoim myśleniu. Jest tak, ponieważ w praktykowaniu 

gong wiele rzeczy zależy od woli umysłu. Kiedy ukaże się jakakolwiek intencja umysłu, 

stanie się ona dążeniem. Jeżeli będziesz czegoś pragnąć, to może to przyjść. Wówczas gong w 

twoim ciele zostanie zakłócony, a Falun zdeformowany, tracąc swoją efektywność. Twoje 

kultywowanie będzie daremne.  
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Mówię wam wszystkim, że ten Falun jest po prostu zbyt cenny. Nawet jeżeli dałem ci 

go, zanim rozpocząłem je przekazywać, ci, którzy kultywowali  Tao przez tysiące lat, by móc 

go posiąść, nie mogli go pozyskać. Kiedy osoba otrzyma Falun, można powiedzieć, że już 

osiągnęła połowiczny sukces w swoim kultywowaniu i gong tej osoby będzie automatycznie 

przekształcony poprzez Falun. Tak długo, jak kultywujesz swoje serce, twój gong będzie 

wzrastać. Jest on wyższym życiem. Znaczy to, że jest nawet wyższy niż twoje życie. Dałem ci 

go, ponieważ chcesz kultywować, gdyż przejawiła się w tobie natura buddy. Po wyrażeniu 

takiego życzenia, ocalimy cię i robimy to w ten sposób. To, co pozyskałeś jest bardzo cenne. 

Kultywowanie do poziomu buddy jest nadzwyczaj poważną sprawą. Nie możemy ci 

pozwolić, żebyś to zakłócił, czy zniszczył. Jeżeli pomieszałbyś elementy kultywowania z 

innymi rzeczami, odbierzemy ci to z powrotem, nie mogąc pozwolić na zniszczenie tego 

życia – wyższego życia. Niektórzy ludzie myślą: „Dlaczego Falun mając taką ogromną moc 

nie interweniował podczas studiowania innych rzeczy?”. Jest tak, ponieważ we 

wszechświecie jest takie założenie, że to ty sam podejmujesz decyzję o tym czego chcesz. 

Masz to, czego sam chcesz. Chcesz czegoś złego, więc ta zła rzecz stanie się wszechobecna. 

Nawet, jeżeli nie chcesz, by to zło przyszło i tak nadal będzie krążyć wokół ciebie. Jeżeli 

chcesz, zjawi się natychmiast i to zjawi się szybciej niż w sekundę. Dlaczego Falun nie 

interweniował? Ponieważ tego chciałeś. Dlatego każdy musi być bardzo ostrożny. Kultywacja 

osoby jest bardzo, bardzo poważną sprawą.  

Kiedy nauczałem tej praktyki w Chinach, wielu ludzi miało otwarte niebiańskie oko 

(trzecie oko - tienmu) na stosunkowo wysokich poziomach. Nie jest również łatwo 

kultywować, kiedy tienmu jest otwarte. Widzi się olbrzymie i wysokie bóstwo, które wygląda 

na tak duże, ponieważ formy życia innych wymiarów mogą stawać się bardzo duże, bóstwo to 

ma też na sobie żółte ubranie. Ludzie myślą, że ma on wielkie zdolności ponadnaturalne. 

Może powiedzieć do ciebie: „Przyjmę cię na swojego ucznia i będziesz mógł się ode mnie 

uczyć”. Jeżeli przywiązanie danej osoby ujawni się i od razu zacznie przyjmować od niego 

nauki, osoba ta zostanie od razu zniszczona. Chociaż może wyglądać jak gigant, nadal nie 

wzniosła się ponad Trzy Sfery. Jest ona niczym, oprócz tego, że przebywa w innym 

wymiarze, mogąc przekształcić swoje ciało. Dlatego każdy musi być ostrożny i uważać na 

takie rzeczy. Istnieją również demony, które przychodzą, by ci przeszkadzać: „Chodź i ucz się 

ode mnie, ja cię czegoś nauczę”. Niektórzy ludzie, zwłaszcza ci, którzy praktykują inne formy 

czigong, z łatwością rozwiną pewien rodzaj spontanicznych ruchów w momencie, kiedy tam 

usiądą i ruchy ich rąk wyglądają tak pięknie. Powiem wam, że demony również znają takie 

rzeczy. Ty nie wiesz, kto ci je daje. Dlatego, jeżeli będziesz wykonywać te ruchy w swojej 

praktyce, spowoduje to dodanie innych rzeczy do twojego ciała i w twoim ciele powstanie 

bałagan. Widziałem ludzi, którzy zdawałoby się, że studiują tą, czy tamtą praktykę, ich ciała 

są chaotyczne, mające na sobie różne rzeczy. Nie będziesz zdolny, by dalej kultywować. My 

wierzymy w więzy przeznaczenia. Jeżeli trafisz na mnie, jest to również twoim 

przeznaczeniem. Jeżeli naprawdę pragniesz kultywować, my dokładnie oczyścimy te rzeczy 

dla ciebie. Zatrzymamy dobre rzeczy i usuniemy złe. Twoje ciało zostaje oczyszczone i 

wygładzone. Tylko po osiągnięciu stanu mlecznobiałego ciała, możesz prawdziwie rozwinąć 

swój gong i podnieść swój poziom.  

 

Pytanie: Posiadasz wiele Faszen (ciało złożonych z gong i Fa), które mogą 

prowadzić ludzi w kultywowaniu. Ale my jesteśmy w Australii. Kto będzie nas 

prowadził? Kto powinien być naszym nauczycielem?  
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Mistrz: Zostało tutaj poruszone bardzo ważne pytanie. Wiadomo jest wszystkim, że 

kultywowanie jest bardzo poważną sprawą. Ponieważ osoba zgromadziła karmę życie po 

życiu, dopuszczając się złych czynów w poprzednich życiach, będzie mieć w innych 

wymiarach wrogów i dłużników. Jeżeli zorientują się, że kultywujesz, zjawią się po rewanż. 

W takim przypadku osoba rozpoczynająca kultywowanie spotka się z niebezpieczeństwem 

zagrażającym jej życiu. Dlatego powiedziałem, że gdybyś nie miał mistrza, odniesienie 

sukcesu w kultywacji byłoby absolutnie niemożliwe. Byłoby absolutnie niemożliwe, byś 

mógł tego dokonać. Tylko jeżeli jest mistrz, który się tobą opiekuje i chroni cię, tylko wtedy 

możesz odnieść sukces w kultywowaniu. Tylko poprzez uchronienie cię przed większymi 

problemami, możesz odnieść sukces w kultywacji. W przeszłości kultywujący byli wszędzie 

na świecie,  stosunkowo więcej było  ich w Chinach. Wielu taoistycznych kultywujących 

miało swoich uczniów. Chociaż możesz zauważyć, że Taoizm, który ukazał się później, miał 

wielu uczniów, mistrz prawdziwie nauczał tylko jedną osobę, gdzie mógł zagwarantować, że 

ta osoba nie będzie mieć żadnych problemów. Mógł jedynie zaopiekować się jedną osobą, 

ponieważ szkoła tao nie oferuje ocalenia wszystkich istot. 

Dlaczego ja mogę nauczać i ocalić tak wielu ludzi? W Chinach są dziesiątki milionów 

ludzi, którzy podjęli studiowanie tych nauk, nie włączając nawet tych, którzy są poza 

granicami. Dlaczego nic się nikomu nie stało? Siedzą tutaj osoby, które zostały uderzone 

przez samochód. Samochód został zniszczony, ale naprawdę nic nie stało się tej osobie. 

Osoba ta ani nie była przestraszona, ani nic ją nie bolało, ani nigdzie nie była ranna. Dlaczego 

tak się stało? Stało się tak, ponieważ dłużnicy twoi przyszli, aby domagać się od ciebie 

zapłaty. Jakkolwiek, nie możemy pozwolić, by spotkało cię prawdziwe niebezpieczeństwo, 

jednak dług musi zostać spłacony. Bez ochrony mistrza osoba ta poniosłaby śmierć na 

miejscu. Jak mogłaby kultywować, jakby była nieżywa? Posiadam wiele Faszen, które 

wyglądają tak samo jak ja. Znajdują się one w innych wymiarach, więc oczywiście mogą one 

stać się duże lub małe. Mogą stać się bardzo duże lub bardzo małe. Mądrość ich jest 

kompletnie otwarta z tą samą mocą Fa, jak buddy. Główne ciało jest tutaj ze mną, Faszen 

mają zdolność do czynienia rzeczy w sposób niezależny, będą opiekować się tobą, chronić cię 

oraz pomagać ci w przekształcaniu twojego gong, jak też czynić inne różne rzeczy. W 

rzeczywistości są one ucieleśnieniem mojej mądrości, dlatego jestem w stanie chronić cię. 

Chociaż osobiście nie jestem w Australii, Dafa zostało już wam przekazane i możecie brać Fa 

za swojego mistrza.  

 

Pytanie: Czy Faszen mogą chronić nas i kierować naszą kultywacją? 

Mistrz: Kiedy praktykujący jest bliski uwikłania się w kłopoty, mój Faszen rozwiąże 

dla ciebie te rzeczy, nie pozwalając, żeby się wydarzyły. Faszen może ci również podać 

wskazówkę. Jeżeli naprawdę nie możesz oświecić się co do tego, ale w dalszym ciągu radzisz 

sobie całkiem dobrze w kultywowaniu, może ukazać ci się przed twoimi oczyma, mówiąc ci 

coś lub być może pozwoli ci na usłyszenie jego głosu. Ponieważ poziom twojego 

kultywowania nie jest zbyt wysoki, nie pozwoli ci, byś go mógł zobaczyć, lecz pozwoli ci 

poznać jego głos. Przeważnie podczas snu pozwala ci, byś mógł go zobaczyć. W ten sposób 

jest tak, jak gdybyś był w śnie, gdzie też następuje oświecenie, czy jest to prawdziwe, czy 

fałszywe. Dlatego ludzie mogą widzieć go przeważnie w snach. Jeżeli twoja zdolność 

koncentrowania się jest bardzo dobra, możesz zobaczyć go podczas siedzącej medytacji. 

Chociaż, jeżeli zawsze będziesz chciał mnie zobaczyć, będzie to rodzajem dążenia, czy 

przywiązania. Dlatego też nie będziesz mógł go widzieć. Jeżeli o tym nie myślisz, tak długo 

jak kultywujesz, będziesz mógł go w przyszłości zobaczyć.  
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Pytanie: Mistrz mnie ochrania, ale moja karma jest bardzo duża. Jak ja mogę 

być chroniony? 

Mistrz: To również porusza bardzo ważną sprawę, ponieważ w dzisiejszym ludzkim 

społeczeństwie wszyscy osiągnęli stan, gdzie karma piętrzy się na karmie i jest bardzo 

ogromna. Nie tylko istoty ludzkie mają tak dużą karmę. Ponieważ ludzkie życie może zostać 

reinkarnowane i możesz stać się zwierzęciem, substancją fizyczną, rośliną, istotą wysokiego 

poziomu lub istotą niskiego poziomu. Jest to samsara „Sześć ścieżek reinkarnacji”, więc 

wszystko może być reinkarnowane. Ludzie biorą ze sobą i substancję De i karmę. Ludzie 

czasów obecnych mają małą zawartość De, ale dużo karmy. Dlatego wydaje się, że nie tylko 

człowiek posiada karmę, cement i ziemia również ją mają. Wiemy wszyscy, że w przeszłości 

w Chinach, kiedy rolnik skaleczyłby się w rękę podczas pracy w polu, chwyciłby odrobinę 

ziemi przykładając do skaleczenia i rana byłaby wyleczona. Posypać odrobiną ziemi i byłoby 

wyleczone. A teraz ośmieliłby się dotknąć ziemi? Nawet, jeżeli nie dotkniesz jej i tak 

mógłbyś dostać tężca. Karma jest wszędzie. Karma jest w materii, roślinach, zwierzętach, 

ludziach. Karma jest wszędzie. Dlatego patrząc z wysokiego poziomu, czarne fale kłębią się 

w ludzkim społeczeństwie. Dlaczego wybuchają epidemie? Te poważne epidemie chorób są 

tymi czarnymi falami, które są czarnymi masami karmy o bardzo wysokim stężeniu, kłębiąc 

się dokoła. Kiedy przewiną się do jakiegoś miejsca, rozwinie się tam epidemia chorób. W 

dzisiejszych czasach karma ludzkości jest bardzo ogromna. Co powinno być zrobione? Tak 

jak powiedziałem wcześniej, jeżeli chcecie kultywować i to kultywować po wyczyszczeniu 

swoich długów z wielu żyć, obawiam się, że sytuacja mogłaby być inna, jako, że czas mija i 

mógłbyś na mnie nie trafić.  

Co wobec tego powinno być uczynione? Ludzie w tym wszechświecie nie powinni 

być ludzkimi istotami, lecz powinni kultywować i powrócić z powrotem do miejsca, gdzie 

zostali stworzeni. Ktoś może powiedzieć: „Przebywam w zwykłym społeczeństwie i nie mogę 

odpuścić sobie sentymentalizmu zwykłych ludzi. Jeżeli będę kultywować, co wtedy z moją 

żoną, synami, rodzicami i braćmi. W takim razie moje życie nie będzie miało sensu”. Jest to 

twoje rozumowanie z ludzkiego punktu widzenia, oraz myśli obecnego poziomu. Jeżeli 

wzniesiesz się i podniesiesz swój poziom, nie będziesz już tak myśleć. Jeżeli będziesz w innej 

rzeczywistości, nie będziesz w ten sposób myśleć. Jednakże, powiem wam zasadę. Kto jest 

twoją prawdziwą rodziną? Nie zakłócam tutaj twoich rodzinnych relacji. W czasie 

przemierzania sześciu ścieżek wędrówki dusz (reinkarnacji)  jesteś człowiekiem w tym życiu, 

a zwierzęciem lub rośliną w następnym. Od jednego życia do następnego, ilu rodziców, żon, 

synów, córek, sióstr, braci miałeś w każdym ze swoich żyć? W twojej długiej wędrówce 

życia, nie jesteś nawet w stanie ich zliczyć. Również niektórzy z nich są ludźmi i niektórzy z 

nich nie są ludźmi. Którzy są prawdziwi? Jest tak, ponieważ ludzkie istoty są zbyt głęboko 

zagubione w iluzji. Twoi prawdziwi rodzice są w miejscu, gdzie stworzył cię wszechświat. 

Tam są twoi rodzice. Ponieważ życie posiada dwa rodzaje pochodzenia: jednym jest życie 

stworzone z ruchu potężnej materii; drugie życie jest w formie, która została stworzona z 

ruchu materii we wszechświecie. Samo w sobie jest to tym, tak jak osoba, która jest w ciąży, 

z której rodzi się życie. Jeżeli chodzi o takie życia, będą mieć rodziców. Dlatego twoi 

prawdziwi rodzice patrzą stamtąd w tej chwili na ciebie, mając nadzieję, że powrócisz, lecz 

zamiast wracać, gubisz się tutaj i nadal uważasz, że cała twoja rodzina jest tutaj.  

Dla ludzkich istot bycie człowiekiem nie jest celem. Celem jest, by powrócić do 

swojego oryginalnego, prawdziwego siebie. Kiedy osoba ma myśl kultywowania do poziomu 

buddy, nawet jeśli nie posiada okazji, by kultywować; to jednak posiada owoc życzliwości 
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kultywacji do poziomu buddy. Dlaczego zostało to w ten sposób powiedziane? Dlatego, że 

taka myśl u osoby jest po prostu cenna. Taka osoba w środowisku tak trudnym, jak to, oraz w 

środowisku pomieszania jak to, nadal ma serce, by powrócić i kultywować do poziomu buddy 

oraz być dobrą. Dlatego jeżeli chcesz kultywować, wszyscy ci pomogą i pomyślą o różnych 

sposobach, by zapalić ci zielone światło. Kiedy osoba ma taką myśl, wstrząśnie to tym 

światem w dziesięciu kierunkach. Myśl ta zabłyśnie jak złoto i każdy będzie mógł to 

zobaczyć. Jeżeli osoba ta będzie chciała kultywować, odbędzie się to właśnie w ten sposób. 

Co można zrobić z taką ilością karmy? Dlatego muszą być podjęte kroki, by wyeliminować 

twoją karmę. Wyeliminowanie karmy nie może być przeprowadzone bezwarunkowo, ani też 

cała nie może zostać wyeliminowana. Do jakiego stopnia inni mogą to dla ciebie uczynić? Ja 

nie patrzę na to. Powiedziano w buddyzmie, że nie możesz odnieść sukcesu w kultywowaniu 

podczas jednego życia oraz, że tylko po kilku reinkarnacjach możesz odnieść sukces w swoim 

kultywowaniu. Krótko mówiąc, nie jesteś w stanie, by wyeliminować od razu całą swoją 

karmę. Ale, jeżeli naprawdę chcesz kultywować, znajdziemy sposób, by umożliwić ci 

odniesienie sukcesu w twoim kultywowaniu w tym życiu. Jeżeli jesteś bardzo stary, to twoje 

życie jest bardzo krótkie i nie zostało ci za wiele czasu. Przeniesiemy twoje Falun na koniec 

twojego okresu życia, po czym ponownie reinkarnujesz. Jak tylko się narodzisz, będziesz 

mógł to przenieść i połączyć ze swym następnym przeznaczonym związkiem.  

Dla osoby, która kultywuje i praktykuje prawe Fa, wyeliminuję jej karmę do tego 

stopnia, że będzie w stanie kultywować oraz będzie mogła znieść cierpienia. Wyeliminowanie 

wszystkiego jest niedozwolone i niedozwolone jest również nie odpłacanie w ogóle. Więc jak 

odpłacić porcję, która musi zostać odpłacona? Umieścimy to na twojej drodze kultywacji. To 

wszystko, to twoja karma umieszczona na różnych poziomach. Tam, gdzie potrzebny jest 

twój rozwój w kultywacji, będzie to pełniło rolę sprawdzianów i przeszkód w rozwoju 

twojego sinsing. Kiedy będziesz potrzebował podnieść swój poziom, natrafisz na problemy, 

lub twoje ciało może gdzieś boleć. Wszystko to ma służyć twojemu oświeceniu. Kiedy tak się 

stanie, będzie to testem, czy jesteś w stanie traktować siebie jako praktykującego, czy też 

będziesz traktować te problemy jak zwykła osoba  oraz, czy potrafisz oddzielić siebie od tego, 

traktując je lekko. Kiedy potraktujesz każdy sprawdzian, czy każdą przeszkodę, jako dobrą 

okazję dla własnego rozwoju, odpuszczając to sobie, będziesz w stanie zdać ten test. 

Niektórzy ludzie napotykają w swojej kultywacji na bardzo duże przeszkody, lecz w 

rzeczywistości one takimi nie są. Im większe będą w twoim mniemaniu, tym większe się 

staną i ty sam staniesz się mniejszy. Jeżeli nie będziesz się o nie troszczył ani obciążał tym 

umysłu, mając Mistrza i Fa, czy jest coś, czego mógłbyś się bać? Tak długo, jak góry 

pozostają zielone, nie będzie strachu, że zabraknie drewna na opał. Ignoruj je. Kiedy je sobie 

odpuścisz, zobaczysz, że te problemy stały się mniejsze, a ty stałeś się większy. Pokonasz je 

za jednym razem i problemy te będą niczym. Jest zagwarantowane, że odbędzie się to w ten 

sposób. Jeżeli osoba nie może pokonać tych problemów, w rzeczywistości znaczy to, że nie 

może odpuścić sobie przywiązań, ani nie wierzy w Fa. W większości przypadków tak jest, 

ponieważ osoba nie może odpuścić sobie tego, czy tamtego przywiązania. Jej porażka jest 

spowodowana niezdolnością odpuszczenia sobie przywiązań. Ponieważ nie może cofnąć się o 

jeden ludzki kroku do tyłu, nie jest w stanie, by przez nie przejść. 

 

Pytanie: Praktykuję Falun Dafa już przez długi okres czasu. Czytałem książki 

Mistrza i oglądałem taśmy video jak ktoś głodny i spragniony. Jest jednak zdanie, 

którego nie rozumiem. Mistrz umieścił takie stwierdzenie: „Falun nie może się rozwinąć 

poprzez twoją własną praktykę. Falun musi zostać zainstalowany osobiście przez 

nauczyciela”. Dlatego myślę, żeby pojechać do Chin i tam poprosić nauczyciela, by 
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zainstalował mi Falun. To jest jedno pytanie. Drugie natomiast brzmi: jeżeli osoba 

posiada Falun, skąd może wiedzieć, że na pewno go ma. 

Mistrz: Wielu ludzi martwi jedna rzecz, mianowicie, że chce studiować Fa, ale nie 

bierze osobistego udziału w wykładach. Czy również otrzymają Falun? Niektórzy ludzie nie 

czują niczego. Czy to znaczy, że nauczyciel nie opiekuje się nami? Jest to pytanie, które 

zadaje sobie wielu ludzi. Faktem jest, że już napisałem w książce, że otrzymacie Falun. 

Ponieważ przyszedłem tutaj po toby zaoferować ocalenie wszystkim istotom, jeżeli nie będę 

odpowiedzialny za was to czytanie takich rzeczy może jedynie sprowadzić na was 

niebezpieczeństwo. Dlatego muszę otoczyć was opieką. Jeżeli szczerze kultywujecie, a ja nie 

miałbym was pod swoją opieką, byłoby to wyrządzaniem krzywdy ludziom oraz narażaniem 

ich na śmierć. Dlatego zostałbym ukarany, więc nie mogę tego tak zrobić. Teraz, ponieważ 

uczyniłem to, będę za was odpowiedzialny. Wielu ludzi, którzy mają bardzo dobrą wrodzoną 

jakość (podstawę), mogą widzieć, że każde słowo w książce to Falun. Ponieważ są różne 

wymiary,  patrząc w nie jeszcze głębiej, każde moje słowo jest moim Faszen. I wszystkie one 

mają wizerunek buddy. Każdy komponent każdego słowa jest również indywidualnym buddą. 

Pomyślcie o tym wszyscy. Moc jednego buddy jest już bardzo ogromna. Dlaczego możecie 

być uzdrowieni, kiedy bierzecie tę książkę do czytania? Twój wzrok nie jest zbyt dobry. 

Podczas czytania tej książki, czy widzisz jak słowa w niej stają się coraz większe, a twoje 

oczy nie czują zmęczenia? Dlaczego tak się dzieje, że zachodzą tak cudowne zmiany kiedy 

czytasz tą książkę? Jest tak dlatego, ponieważ te słowa zawierają Fa. One mogą uczynić 

wszystko dla ciebie. Jak również mogą umieścić w tobie Falun. Ja również mam Faszen 

opiekujące się tobą, które będą czynić wszystkie te rzeczy dla ciebie. Dlatego pozyskasz to 

bez konieczności widzenia mnie osobiście.  

Jeżeli chodzi o odczuwanie, niektórzy ludzie mogą być wrażliwi i odczuwać w 

podbrzuszu obroty Falun. Nie tylko wiruje on w jednym miejscu, wiruje wszędzie, na całym 

twoim ciele. Osoba siedząca tutaj powiedziała coś niewłaściwego i powinna uważać w 

przyszłości. Stwierdzono, że nasze Falun Dafa praktykuje dziewięć Falun. Mówię wam, że 

umieszczam w tobie tylko jeden Falun. Ten Falun ma już nieporównywalną moc, mogąc 

dzielić się bez ograniczeń. W początkowym stadium twojego kultywowania w związku ze 

skorygowaniem waszego ciała, nie wiadomo ile setek Falun umieściłem na zewnątrz twojego 

ciała, wirujących wszędzie. Ktoś powiedział, że wirowało tutaj, czy wirowało tam. Całe ciało 

wirowało, wszędzie wirowało! Działo się tak, ponieważ twoje ciało wymagało zjednania i 

oczyszczenia. Użyłem cech naszego gong, by dokonać twojego dostrojenia, dlatego mogłeś 

odczuwać, że Falun wszędzie wirowało, a ich liczebność była tak duża, że nie mogłeś ich 

nawet policzyć. Mogłeś odczuwać, że było dziewięć Falun, dlatego powiedziałeś, że ich było 

właśnie tyle. Użyję wielu zewnętrznych Falun, by dostroić twoje ciało. Niektórzy ludzie są 

wrażliwi, podczas, gdy inni nie są. Ci, którzy nie są wrażliwi, nie czują ich wirowania. 

Natomiast Ci, którzy są wrażliwi, będą je odczuwać. Bez względu na to, czy czujecie je, czy 

nie, będzie to miało miejsce w początkowym stadium waszego kultywowania. Kiedy ci, 

którzy są w stanie to odczuwać, przyzwyczają się do tego i kiedy stanie się to częścią ich 

ciała, nie będzie to później tak odczuwalne. Twoje serce bije, czy zawsze zdajesz sobie 

sprawę, że zwykle tak bije. Będziesz to wiedział, kiedy przyłożysz rękę, by odczuć. Twój 

żołądek trawi. Czy wiesz, że trawi? Twoja krew krąży, czy wiesz o tym? Jeżeli  stanie się to 

częścią twojego ciała, nie będziesz tego tak odczuwać. Czasami dzieje się tak, że na początku 

niczego się nie odczuwa. We wczesnym stadium wielu ludzi niczego nie odczuwa. Jednakże 

w przyszłości podczas kultywacji doznacie wielu różnych odczuć. Tak długo, jak 

kultywujesz, definitywnie otoczę cię opieką.  
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Najbardziej oczywistą rzeczą jest to, że twoje ciało zostanie bardzo szybko 

oczyszczone. Wielu ludzi w Chinach wie, że kultywowanie Falun Dafa jest po prostu 

cudowne. Po rozpoczęciu praktyki, znikną choroby. Dlaczego tak jest? Wielu ludzi nie 

szukało uzdrowień.  Myślą, że Dafa jest dobre, więc podejmują praktykowanie. W rezultacie 

tego zostali uzdrowieni z chorób. Ale są też ludzie, dla których efekt tego nie jest tak dobry. 

Dlaczego efekt nie jest dobry? Jeżeli ktoś słyszy, że praktykowanie Falun Gong może 

uzdrawiać, więc przychodzi i podejmuje praktykę w celu wyleczenia chorób. Dlatego choroby 

jego nie zostaną uleczone. „Pozyskuj w sposób naturalny, bez dążenia”. Twoje życzenie 

wyleczenia chorób jest również celowym dążeniem. Twoje życzenie uleczenia chorób jest 

również wyrażeniem pragnienia. Ludzkie ciała mają odpłacać karmę i powinny mieć choroby. 

Powinieneś mieć jedynie serce do kultywacji, porzucając swoje przywiązanie do wyleczenia 

chorób. Jedynie poprzez niemyślenie o uzdrowieniu oraz poprzez ignorowanie takich rzeczy, 

jeżeli będziesz kultywować, pozyskasz to wszystko. Jeżeli masz przywiązanie do wyleczenia 

się z chorób, niczego nie uzyskasz. W przeszłości nigdy nie pozwalaliśmy psychicznie 

chorym oraz krytycznie chorym pacjentom, by brali udział w zajęciach. Znaczy to, że bez 

względu na to, jak prosiłbyś krytycznie chorego pacjenta, by pozbył się tego przywiązania, 

nadal nie będzie on w stanie tego uczynić. Jego życie prawie się kończy. Czy jest on w stanie 

nie myśleć o swojej chorobie? W nocy nie może zasnąć, gdyż wszystko, o czym może myśleć 

- to choroba. Dlatego, bez względu jak go prosisz, by odpuścił to sobie, nadal nie będzie mógł 

tego uczynić. Czasami mówi, że odpuści to sobie, lecz w swoim umyśle nadal o tym aktywnie 

myśli. Dlatego nic nie możemy na to poradzić. Dlaczego niczego nie możemy zrobić? 

Ponieważ nauczanie  Fa prawej wiary w celu ocalania ludzi musi spełniać swoje warunki, 

bardzo rygorystyczne warunki, w przeciwnym razie nauczalibyśmy złego Fa. Musicie 

zmienić tą myśl, tylko wtedy możemy wam pomóc. Jeżeli nie zmienicie swoich myśli, nie 

będziemy w stanie niczego dla was zrobić. Jeżeli zmienisz tą myśl, nie będziesz już zwykłą 

osobą. Jeżeli nie możesz zmienić tej myśli, nadal pozostaniesz zwykłą osobą. Różnica tkwi 

właśnie tutaj. Dlatego jedynie w sposób naturalny można pozyskiwać, bez wyrażania 

jakiegokolwiek pragnienia. Niektórzy ludzie przyszli tutaj bez konkretnego nastawienia myśli 

i uważają, że jest to bardzo dobre, więc przyszli, by spróbować. Widząc innych, którzy 

praktykują czigong, przyszli również, nie mając w tym żadnego określonego celu. Niemniej 

jednak wszyscy oni zostali uzdrowieni. Oczywiście nie żądamy od razu od ludzi zbyt wiele. 

Dozwolone jest przejście pewnego okresu zrozumienia. Jednak nie przychodź, by 

kultywować z jakimkolwiek nastawieniem, czy dążeniem. 

 

Pytanie: Nauczycielu, chciałem zadać trzy pytania. Pierwsze pytanie brzmi: W 

„Dżuan Falun” jest napisane, że szkoła czimen (niekonwencjonalny sposób 

kultywowania) nie oddziela gong, który praktykujesz. Niektóre praktyki po prostu 

wykorzystują oddzielone 8/10 części gong do utworzenia raju. Czy wobec tego Dafa, 

które kultywujemy również wykorzystuje tę część ?  

Mistrz: Ponieważ osoba kultywuje pomiędzy zwykłymi ludźmi, musi rozwinąć 

poprzez swoje praktykowanie wszystko, co potrzebuje mieć w przyszłości jako budda. 

Wiadome jest wszystkim, że budda może mieć wszystko, czego tylko zapragnie, posiadając 

ogromne, boskie moce. Jego możliwości są nieporównywalne z niczym. Skąd on to bierze? 

Tyle, ile wycierpi, tyle dobra posiądzie. Dlatego gong, który kultywuje, musi sięgnąć bardzo 

wysokiego poziomu, zanim osiągnie sukces w kultywowaniu do poziomu buddy. W 

przeszłości sprawa ta była wspominana w środowisku kultywujących jedynie pośród ludzi 

bardzo wysokiego poziomu. W przeszłości wspominano o tym jedynie wśród samych 

kultywujących, mających bardzo wysoki poziom i nie wspominano o tym pośród zwykłych 
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ludzi. Praktykujący naprawdę potrzebuje sięgnąć bardzo wysokiego poziomu w swoim 

kultywowaniu, zanim osiągnie sukces. Dlaczego tak jest? Jeżeli wzniesiesz się jedynie ze 

swoim gong, nie będziesz mieć tego, czego zapragniesz i to się nie uda. Nie będzie to tak 

działać. Będziesz musiał wszystko rozwinąć w trakcie swojego kultywowania. Cierpienia, 

przez które przechodzisz podczas całego procesu kultywowania są twoją potężną cnotą. Gong 

wzrasta poprzez cierpienia. Poprzez poprawienie swojego sinsing jednocześnie wzrasta twój 

gong. Dlatego, gdy twoja kultywacja sięgnie w przyszłości bardzo wysokiego poziomu, 8/10 

części gongu zostanie zdjęte do skompletowania twojego pełnego osiągnięcia prawego 

owocu, oraz do wzbogacenia twojego własnego, małego raju. Wszystko to pochodzi z twojej 

kultywacji poprzez znoszenie trudności. Nawet standard twojego sinsing, który 

wykultywowałeś zostanie również zdjęty, by wzbogacić wnętrze twojego raju. Jest to twoją 

prawdziwą fortuną i wszystko pochodzi z twoich cierpień. Jeżeli chodzi o pozostałe 2/10 

twojego gong, jest to twój prawy owoc. Ci, którzy sięgną poziomu bodhisattwy, staną się 

bodhisattwami. Ci, którzy sięgną poziomu buddy, będą buddami. Ci, którzy sięgną poziomu 

arhata, zostaną arhatami. Jeżeli sięgniesz wyższej rzeczywistości, będziesz większym buddą. 

Szkoła czimen i jej sposób kultywowania jest stosunkowo skomplikowana, ale osoba tej 

praktyki również potrzebuje użyć swój gong do skompletowania swojej fortuny oraz cnoty. 

 

Pytanie: Moje drugie pytanie brzmi: kiedy poziom mojego sinsing nie jest zbyt 

wysoki, bardzo się złoszczę, kiedy inni mi ubliżają, czy dokuczają. Według tego, co 

powiedział Nauczyciel, jeżeli inni cię biją, obrażają, dokuczają ci, wszyscy oni 

przekazują De. Jednak w sercu nie powinno być złości. Czy znaczy to, że jeżeli ktoś się 

złości gong nie będzie wzrastać? 

Mistrz: Ponieważ jako praktykujący, kiedy złościsz się na zwykłą osobę, jesteś taki 

sam, jak ta zwykła osoba. Kiedy się złościsz, odpychasz to, oprócz sytuacji, gdzie nie 

odpychasz tego z powrotem. Nie odepchnąłeś tego z powrotem, ponieważ ty jesteś tym, który 

stracił. Jeżeli będziesz postępować w ten sam sposób, jak ta osoba, to znaczy, że odpychasz to 

z powrotem. Ktoś może myśleć, że ten człowiek zbyt mi dokuczał oraz oszukał mnie na dużo 

pieniędzy. Nadal muszę być szczęśliwy i podziękować mu. Ty mnie pobiłeś, jak również 

musiałem znosić twoją zniewagę. Nie tylko powinienem to znieść, lecz również powinienem 

podziękować mu. Czyż inni nie powiedzą, że jesteś Ah-Q (bohater chińskiej noweli) i że 

jesteś słaby? Nie. Pomyślcie o tym wszyscy. Jeżeli wasz poziom sinsing nie jest wysoki, nie 

będziecie w stanie tego zrobić, gdyż pokazuje to silną wolę praktykującego. Czy zwykła 

osoba może to zrobić? Jeżeli ktoś nie ma tak silnej woli, nie będzie w stanie tego uczynić. Nie 

oznacza to jednak słabości. Oczywiście powinieneś być szczęśliwy. Pomyślcie wszyscy o 

tym. Jeżeli nikt by ci nie dokuczał, nie otrzymałbyś dodatkowej porcji De. Jeżeli otrzymasz 

dodatkowo materię De, będziesz mógł kultywować i rozwinąć następną część swojego gong. 

Kiedy on ci dokuczał, twoja własna karma również została wyeliminowana. Czy możesz stać 

się buddą, jeżeli będziesz nadal mieć karmę? Musisz kompletnie to wyeliminować. Kiedy on 

ci dokuczał, oddał ci w zamian De, przez co ty wyeliminowałeś swoją  karmę. Nie postąpiłeś 

w ten sam sposób, w jaki on postąpił. Zachowałeś spokojny umysł. Poziom twojego sinsing 

podwyższył się. Sinsing posiada miarkę, która znajduje się ponad twoją głową. Miarka ta jest 

tak wysoka, jak wysoki jest poziom twojego gong. Jeżeli poziom twojego sinsing jest wyższy, 

twój gong jest również wyższy. Również twoja karma została przekształcona w materię De. 

On również dał ci swoją materię De. Skorzystałeś za jednym razem czterokrotnie. Dlaczego 

miałbyś mu nie podziękować? Powinieneś mu naprawdę podziękować z całego serca. 

Ponieważ tak jak wspomniałem, zasady dobra, czy zła w pojęciu ludzkiego społeczeństwa są 
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zupełnie odwrócone. Po osiągnięciu wysokiego poziomu ujrzycie, że wszystkie rzeczy, do 

których ludzie są przywiązani są złe.  

 

Pytanie: Trzecie pytanie dotyczy sprawy zabijania, tak jak zostało o tym 

wspomniane w książce. Zabicie życia jest bardzo ciężkim grzechem. Jeżeli osoba popełni 

samobójstwo, czy liczy się to jako grzech, czy nie? 

Mistrz: Uważa się to za grzech. Obecne ludzkie społeczeństwo już nie jest dobre. 

Pojawiają się wszelkiego rodzaju dziwactwa. Ludzie mówią o tzw. eutanazji, wstrzykując 

innym środki powodujące śmierć. Każdy o tym wie. Dlaczego dają zastrzyk, by osoba 

zmarła? Myślą, że cierpi. Jednakże my myślimy, że cierpienie tej osoby jest eliminowaniem 

jej karmy. Kiedy ponownie reinkarnuje, w następnym życiu ciało tego człowieka byłoby 

lekkie, bez karmy. Oczekiwałby na niego dobry los. Kiedy jest w bólu, eliminuje swoją karmę 

i nie jest to dla niego łatwy czas. Jeżeli nie pozwolisz mu wyeliminować jego karmy, 

zabijając go, czyż nie jest to morderstwo? Jeżeli już go nie ma, nadal dźwiga swoją karmę i w 

następnym życiu znów będzie musiał ją spłacać. Wobec tego, co byś sam na to powiedział, co 

jest właściwe? Popełnienie samobójstwa jest również grzechem, ponieważ życie osoby 

zostało już wcześniej zaaranżowane. Popełniając samobójstwo przerywasz cały boski plan. 

Poprzez swoje zobowiązania, które masz wobec społeczeństwa, pomiędzy ludźmi występuje 

pewien rodzaj korelacji. Jeżeli osoba umrze, czyż jej cały plan życia nie zostanie przerwany 

wraz z całą boską aranżacją tego życia? Jeżeli je przerwiesz, nie uchronisz się od 

konsekwencji. Dlatego popełnienie samobójstwa jest grzeszne.  

 

Pytanie: Budda posiada wszystko, czego tylko zapragnie. Czyż budda nie ma 

czystego umysłu i choć odrobiny pragnienia? Czy nadal czerpie jakąkolwiek radość?  

Mistrz: Niektórzy ludzie mówią, że budda nie je posiłków oraz, że nie posiada 

ludzkiego ciała. Stwierdzenie to brzmi tak, jakby wszyscy ludzie myśleli w ten sposób o 

buddzie. To, co mówi osoba wywodząca się ze środowiska kultywujących, nie powinno być 

pojmowane zwykłym ludzki umysłem. Budda nie posiada ludzkiego ciała, co znaczy, że nie 

posiada tego brudnego ludzkiego ciała, utworzonego z materii poziomu cząsteczek 

molekularnych. Najbardziej topornymi cząsteczkami na powierzchni są atomy, podczas gdy 

jego najbardziej mikroskopijne cząsteczki są materią bardziej mikroskopijną we 

wszechświecie. Im bardziej mikroskopijna jest jego materia, tym większa jest jego energia 

radioaktywna. Światło buddy promieniuje we wszystkich kierunkach. Niektórzy ludzie 

mówią, że budda nie spożywa posiłków. Oczywiście budda nie je ludzkiego jedzenia. 

Spożywa substancje swojego poziomu. Również nie nazywa tego jedzeniem, tak jak 

nazywają to ludzie. Dlatego nie będziesz w stanie zrozumieć języka rzeczywistości buddy. 

Ludzie mają swój ludzki sposób myślenia. Niektórzy zwykli ludzie mówią, że jeżeli ktoś 

stanie się buddą, musi to być bardzo nudne, nie posiadając niczego, siedząc jak kawałek 

drewna. Mówię wam, że budda jest królem Fa w swoim niebiańskim świecie. Nazywamy go 

tathagata, na wyrażenie  sposobu ucieleśniającego standard poziomu jego sinsing. Jest on w 

rzeczywistości królem Fa w swoim świecie. W tym świecie jest wiele istot, które mu 

podlegają. Oczywiście nie jest to zależność taka, jaka występuje wśród zwykłych ludzi z 

obowiązującymi prawami i zaleceniami. On zarządza swoim światem całkowicie z 

miłosierdziem i życzliwością. Każdy świat znajdujący się w tej rzeczywistości spełnia 

wymogi tej rzeczywistości i jest cudownym miejscem ponad wszelką wyobraźnię. Osoby 

znajdujące się tam nie posiadają sentymentalizmu zwykłych ludzi, ale mają miłosierdzie, 

wyższą rzeczywistość, oraz coś znacznie czystszego. Nie ma tam żadnych rzeczy zwykłych 
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ludzi. Są natomiast rzeczy bardziej wspaniałe, rzeczy wysokiego poziomu. Jest to wyższe 

życie, są nawet jeszcze większe i jeszcze większe, a nawet jeszcze większe istnienia. Gdyby 

było to nudne, lepiej by było umrzeć i skończyć to wszystko. Jest tam niewyobrażalnie 

wspaniale. Jedynie poprzez udanie się do tego świata, można prawdziwie wiedzieć, czym jest 

szczęście. Jest tam wspaniale, ale jeżeli nie zrezygnujesz ze zwykłych ludzkich przywiązań, 

nie będziesz w stanie tam wejść.  

 

Pytanie: Dlaczego gong szkoły czimen nie zostaje zdjęty?  

Mistrz: Kto mówi, że szkoła czimen nie stosuje zdejmowania gong? Każdy musi 

skompletować swój prawy owoc wraz ze swoim wykultywowanym gong. Szkoła czimen ma 

nie tylko jeden rodzaj kultywacji. Posiada różne rodzaje praktyk, które są bardzo unikalne. 

Podczas kultywacji niektórzy z nich zakończą już praktykę, ale dalej kontynuować będą 

kultywowanie, zatem wysiłek jaki w to wkładają jest taki sam. Nie rozwijają tutaj gong, 

dlatego nie mają potrzeby, by go zdejmować. Dla tych, którzy potrzebują zdjąć swój gong, 

ten gong będzie się rozwijać bardzo szybko. Jeżeli ktoś nie zdejmuje swojego gong i 

zgromadzi w sobie swój pomyślny los i cnotę podczas kultywowania praktyki, to rozwija 

gong bardzo powoli, chociaż tym samym wysiłkiem.  

 

Pytanie: Dwa pytania: pierwsze pytanie brzmi: kiedy rozpocząłem siedzącą 

medytację po raz pierwszy, zobaczyłem Mistrza Faszen siedzące przy moim boku po 

lewej stronie, lecz ubranie jego było czarne, a twarz uśmiechnięta. Później przeczytałem 

o tym. Ponieważ widziałem go pierwszy raz, dzisiaj chciałbym zapytać, dlaczego był w 

innym kolorze niż na taśmie video? 

Mistrz: Jest tak, ponieważ występuje kontrast pomiędzy wymiarami. Na przykład, 

jaki jest kolor taoistów? Jest to kolor purpury. Dlatego mówi się o purpurowym czi 

pochodzącym ze Wschodu i uważa kolor purpury jako najwyższy. Szkoła buddy lubi kolor 

żółty, albo żółtozłoty, jednak są one tym samym kolorem. W innym wymiarze jest 

purpurowy, a złoty może być w innym wymiarze. Dlatego to, co jest widziane jako czarne w 

naszym wymiarze, jest białe w innym wymiarze. Widziane tutaj jest białawe, natomiast 

widziane tam, jest całkiem ciemne. Tutaj może być zielone, a tam czerwone. Wszystkie 

kolory manifestują się w różny sposób w różnych wymiarach. Dlatego jeżeli byłbyś tylko w 

pewnego rodzaju stanie, to  to, co widziałeś byłoby tym kolorem. Każdy musi być odrobinę 

ostrożny, ponieważ czasami demony mogą spowodować przykre zakłócenia. Większość 

moich Faszen ma niebieskie kręcone włosy i noszą strój buddy. Włosy są bardzo jasne, 

szmaragdowo-niebieskie. Czasami w bardzo unikalnej sytuacji osoba może zobaczyć moje 

Faszen w ubraniu, które noszę. Jest to bardzo wyjątkowe i bardzo rzadko widziane. Dlatego 

każdy musi to dobrze odróżnić. Jeżeli on jest naprawdę mną, będziesz w swoim umyśle 

bardzo tego pewny, że to jestem ja. Jeżeli on nie jest mną, powstanie w twoim umyśle znak 

zapytania.  

 

Pytanie: Studiuję Fa już dwa miesiące. W ciągu tych dwóch miesięcy czuję, że 

moje wieloletnie choroby zniknęły, ponieważ celem mojego studiowania Dafa jest 

wyeliminowanie karmy. W ciągu tych dwóch miesięcy mój stan był bardzo dobry bez 

konieczności przyjmowania żadnych lekarstw. Jest to jedna sprawa. Drugą sprawą jest 

to, że chciałabym zapytać Mistrza, czy to, co widziałam podczas siedzącej medytacji 

było Falun. Widziałam coś, co wirowało w formie spiralnej. Jednakże kolor tego był 
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kolorem gliny. Wirowanie tego było bardzo wspaniałe. Jednak nie mogłam zobaczyć 

wewnętrznej tego struktury.  

Mistrz: Ponieważ oprócz tego symbolu Falun, jego podstawowy kolor zmienia się. 

Kolor ten może zmienić się na czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, jasnoniebieski, 

niebieski, purpurowy, kolorowy lub bezbarwny. Dlatego Falun nie zawsze musi być w tym 

kolorze. W dodatku, gdy Falun dostraja twoje ciało, obraca się niesamowicie szybko. 

Wygląda to jak elektryczna turbina wiatraka, czy jak wirujące tornado. Czasami obraca się 

bardzo wolno i osoba może wyraźnie zobaczyć jego wewnętrzną strukturę. Kiedy obraca się 

bardzo szybko, nie jest łatwo to zobaczyć. Podczas dostrajania ciała osoby na początku 

praktyki, Falun sam wie, kiedy powinien obracać się szybko, a kiedy wolno oraz jak powinien 

się obracać. Nie ma to żadnego znaczenia i wszystko jest w porządku.  

 

Pytanie: Czy możemy robić ręczny znak dużego kwiatu lotosu? 

Mistrz: Ręcznym znakiem dużego kwiatu lotosu jest Ding Yin, który jest 

niezmiennym znakiem. To jest ręczny znak dużego kwiatu lotosu [Mistrz pokazuje ten znak]. 

Nie potrzebujemy go robić podczas naszej praktyki. Osoba wykonuje ten znak, kiedy zwraca 

się do Mistrza w celu przeprowadzenia kaiguang  (konsekracji – rytuał poświęcający portret 

lub posąg buddy, zapraszając jego Faszen w celu oddawania czci w społeczeństwie ludzkim) 

w domu z posągiem buddy, w szkole tao z posągiem Lao-Zi, z posągiem Prymitywnego Boga 

Niebios, oraz z innymi posągami buddów. Najlepiej jest, jeżeli będziesz trzymać moją 

książkę. Czyż nie znajduje się tam moje zdjęcie? Tak, jakbyś się do mnie zwracał, 

wypowiadasz słowa „Nauczycielu, dokonaj dla mnie kaiguang (konsekracji)”. Użyj swoich 

dłoni, by wykonać ręczny znak dużego kwiatu lotosu podczas poświęcenia za pomocą 

książki, zostanie to dokonane w trzy sekundy. Moje Faszen sprowadzą na ten posąg buddy 

Faszen boga. Jeżeli dokonasz kaiguang do Buddy Amithaby, moje Faszen sprowadzą na 

posąg buddy Faszen Buddy Amithaby. Jest to prawdziwe kaiguang (poświęcenie). W 

dzisiejszych czasach zakonnicy, którzy w rzeczywistości nie praktykują kultywowania w 

swoich religiach oraz wielu nieprawdziwych mistrzów czigong po prostu nie może dokonać 

kaiguang. Nie mają oni tak ogromnej cnoty, by móc zaprosić buddę. To jest budda, nie ktoś 

inny, kto mógłby przyjść, bez względu kto chce go sprowadzić. Oczywiście są ludzie, którzy 

trzymając lustro przed posągiem buddy nazywają to kaiguang. Są również ludzie, którzy 

malują oczy posągu buddy odrobiną atramentu cynobrowego na czerwony kolor i również 

nazywają to kaiguang. Oni wszyscy tworzą z tych rzeczy duży bałagan.  

 

Pytanie: Wspomniałeś, że człowiek sam upadając przybył tutaj z innych rajów, 

czy innych poziomów. W takim razie w zasadzie powinien powrócić do tego raju, z 

którego oryginalnie spadł. Jednak wygląda na to, że na tym ludzkim poziomie człowiek 

ten nie wie, z którego raju spadł więc podczas  kultywacji może wybrać inny sposób, jak 

też może mieć przeznaczenie względem studiowania Falun Dafa.  

Mistrz: Nadal pragniesz powrócić do raju, z którego oryginalnie pochodzisz, do 

miejsca, gdzie zostało stworzone życie. Życzenie takie jest właściwe. Pierwszą rzeczą, jaką 

musisz rozwiązać jest to, w jaki sposób możesz tam powrócić oraz, w jaki sposób możesz 

wrócić tam poprzez kultywację. Sprawa ta jest najważniejsza. Nie ma miejsca na żadne inne 

wybory, żadnego miejsca w ogóle. To nie jest tak, że wszystko jest przygotowane tam, gdzie 

siedzą buddowie, więc którego sobie zażyczysz, będzie ci dany. Jeżeli chodzi o wznoszenie 

się w kultywacji, jeżeli naprawdę możesz osiągnąć bardzo wysoki poziom poprzez 
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kultywowanie i powrócić do swojej pierwotnej pozycji podczas przebywania w tym raju, 

możesz zawsze odwiedzać swoich krewnych w tym raju, spacerując i przyglądając się 

dookoła. Nie ma znaczenia, w którym jesteś raju. Nie ma znaczenia, czy mieszkasz w Sydney, 

czy Brisbane. 

 

Pytanie: W regionie Azji Południowo - Wschodniej jest coś, co jest szeroko 

rozpowszechnione i nazywa się Niebiańskim Tao. Co to jest? 

Mistrz: W obecnej chwili trwa okres ostatniego chaosu. Budda Śakjamuni wspomniał, 

że w okresie końca Fa, tysiące demonów zejdzie na ten świat. W tym czasie, kiedy Budda 

Śakjamuni był na świecie, demon powiedział: „Nie jestem w stanie teraz zaszkodzić twojemu 

Fa. Kiedy twoje Fa wejdzie w okres końca Fa, wyślę swoich uczniów i zwolenników, by stali 

się profesjonalnymi praktykującymi w twoich zakonach. Zobaczę wtedy, co będziesz mógł z 

tym zrobić”. Wówczas Budda Śakjamuni rozpłakał się. Oczywiście Budda Śakjamuni nic nie 

mógł na to poradzić. Nadszedł czas końca Fa, więc okres ten stał się chaotyczny. Tak jak 

wspomniał, w okresie końca Fa, nie tylko pośród ludzi, czy w zakonach, wszędzie w całym 

ludzkim społeczeństwie istnieją czynniki, które uwłaczają ludzkim sprawom. Tacy ludzie 

również istnieją. Demoniczne religie są wszędzie. Pozornie też mówią ludziom, by byli 

dobrzy, lecz oni tak naprawdę wcale do tego nie dążą. Chodzi im albo o sławę, albo o 

pieniądze. Podążają za ciemnymi wpływami.  Wszystkie one są właśnie takie. Dlatego, jak 

sądzisz, czego oni poszukują? Fa Buddy zostało udostępnione, by ocalić ludzi. Jeżeli ktoś 

używa Fa Buddy aby zarobić pieniądze, będzie winny najbardziej przerażającego grzechu. 

Oczywiście demon nie dba o to. Niesie on sztandar religii mówiąc ludziom, by byli dobrzy, 

po to tylko, by zniszczyć ludzkość, by zniszczyć ludzki umysł, by zniszczyć Fa umysłu 

człowieka. Jest to najbardziej przerażające. Dlatego myślę, oczywiście są słowa, których nie 

chciałbym wypowiedzieć, że jeżeli chodzi o religie prawej wiary, czy fałszywej, powinniście 

je sami odróżnić. Nie chcę mówić, która religia jest fałszywa, a która nie jest. Mogę wam 

jedynie powiedzieć, że jeżeli osoba chce przyjść do tego zwykłego ludzkiego społeczeństwa, 

by ocalać ludzi, to jest to zbyt wielkie przedsięwzięcie. Bogowie całego wszechświata 

przytakują, zgadzając się z tym. Jest tak, ponieważ sprawa ta zawiera wiele różnych aspektów 

oraz dotyczy wszystkich ras ludzkiego społeczeństwa w relacji do tego, co stwierdzono 

powyżej. Sprawy te dotyczą wielu rzeczy. Nie jest to czymś, co może być dokonane pod 

wpływem impulsu. Ja wiem, dlaczego Jezus został ukrzyżowany na krzyżu. Dlaczego Budda 

Śakjamuni obrał drogę Nirwany. Nie jest łatwą rzeczą, by przekazywać prawe Fa. Dlatego 

nikt nie przejmuje się tym, jeżeli  nauczane jest fałszywe Fa. Nie znaczy to, że nikt o to nie 

dba. Kiedy Fa prawej wiary jest nauczane, w tym samym czasie jest zwykle wiele fałszywego 

Fa. Wszystko zależy od tego, w które wejdziesz drzwi. Jeżeli wszystko pochodziłoby z jednej 

szkoły, czy wszystko byłoby nauczane jako prawe Fa i w świecie nie istniałoby fałszywe Fa? 

Jako, że wszystko zostałoby wyeliminowane, byłoby zbyt łatwo ludziom kultywować. Jak 

można by było pozyskać Fa? Każdy praktykowałby twoje, gdyby istniała tylko jedna twoja 

szkoła. Jak uczniowie mogliby być poddawani próbom, gdyby mieli tak mocną wiarę w twoje 

Fa? Dlatego zwykle, kiedy nauczane jest prawe Fa, fałszywe Fa jest nauczane również i 

wszystko zależy od tego, w które drzwi się wejdzie. By ocenić jakość twojego oświecenia 

podczas procesu kultywacji, zawsze będą tacy ludzie, którzy podchodząc do ciebie będą ci 

mówić: „Chodź ze mną praktykować, praktykujmy to razem, nauczę się teraz dobrej 

praktyki”, itd. Będą cię ciągnąc za sobą i testować cię. Takie rzeczy na pewno będą miały 

miejsce. Podczas procesu twojego kultywowania, od samego początku aż do końca 

doświadczać będziesz tego rodzaju zjawisk, by cię stale odciągać. Dlaczego nie zajmujemy 

się tymi sprawami? Faszen mogą zająć się czymkolwiek. Dlaczego akurat tym się nie zajmą? 
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Ponieważ używają oni demonów, by poddawać testom ludzkie serce, by przekonać się, czy 

masz fundamentalną wiarę w to Fa. Kultywacja do stopnia buddy jest bardzo poważną sprawą 

i rzeczy tego rodzaju są nieuniknione.  

Mówiłem o dobru i o złu. Nawet prawowiernym religiom bardzo trudno jest w tej 

chwili ocalać ludzi, nie mówiąc już o religiach fałszywych. Jest ktoś taki, kto ubiera się jak 

modelka, która promowana przez innych pokazuje się wszędzie, by zarabiać pieniądze. 

Ludzie wierzą w nią. Ludzie są bardzo niemądrzy. Kiedy ludzie nie posiadają Fa, są bardzo 

łatwo zwodzeni.  

 

Pytanie: Czym jest karma myślowa? 

Mistrz: Niektórzy ludzie nieświadomie formują w swoich umysłach myśli, które nie 

są dobre. My kultywujemy prawe Fa. Czynię to w oparciu o zasady bycia odpowiedzialnym 

wobec społeczeństwa, bycia odpowiedzialnym wobec ludzkości oraz bycia odpowiedzialnym 

wobec osób indywidualnych. Osoba taka, która zdaje sobie sprawę, że jest to dobre, lecz w 

swoim umyśle mnie przeklina. Również mówi komuś innemu, by w to nie wierzył i że to 

wszystko jest nieprawdą. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ oprócz istniejącej karmy w 

waszym ciele występuje również karma myśli. Każda materia jest żywa i karma myśli jest 

również żywa. Jeżeli chcecie kultywować, potrzebujecie, by wasze myśli zostały oczyszczone 

oraz potrzebujecie wyeliminowania tych wszystkich złych myśli i przekleństw, utworzonych 

poglądów, czy różnego rodzaju karmy zgromadzonej życie po życiu. Tylko wtedy może 

ujawnić się wasza prawdziwa natura. Kiedy kultywujecie, by wyeliminować je i chcecie 

wyeliminować te wszystkie myśli przekleństw oraz poglądów, nie zechcą one na to pozwolić. 

Jak mogą one pozwolić na własną śmierć? Będą się ukazywać w twoim umyśle mówiąc, że 

wszystko to jest nieprawdziwe, będą przeklinać go i przeklinać ludzi. Im więcej kultywujesz, 

tym bardziej będą przeklinać ludzi. Twój umysł będzie produkować ordynarny język i słowa 

przekleństw, lecz powiem wam, że one nie są tobą. One są karmą, karmą myślową. Musisz je 

odeprzeć. Nasz sposób kultywowania został przekazany tobie do kultywacji. Jeżeli twoja 

świadomość umysłu jest niejasna i twój umysł nie jest stabilny, jeżeli wychodzą słowa 

przekleństw, twoja własna główna świadomość podąży za tym. Nie będziesz już więcej 

praktykować i nie będziesz już dłużej zdecydowany. W takim przypadku nie będziemy w 

stanie się tobą zaopiekować. Ponieważ to, co ocalamy jest tobą, nie będziemy mogli ocalić 

cię, jeśli się poddasz. 

 W przeszłości było wiele takich przypadków. W Chinach myśli niektórych ludzi 

reagowały bardzo intensywnie. Myśli przekleństw były bardzo przerażające i osoba nie mogła 

im się oprzeć pomimo usilnych starań. W końcu osoba taka powiedziała: „Zawiodłem cię 

Nauczycielu. Nawet cię przeklinam. Moja karma jest po prostu zbyt duża. Po prostu nie 

powinienem dłużej żyć, powinienem wziąć nóż i podciąć sobie gardło”. Oczywiście nie 

powinieneś próbować tego doświadczenia na sobie. Jednak, bez względu na to, jak osoba ta 

próbowała podciąć swoje gardło, nie mogła tego zrobić. Nie czuła żadnego bólu, ani nie 

krwawiła. Osoba ta, pełna złości wybiegła, by znaleźć instruktora pytając go: „Mój umysł 

zawsze przeklina Nauczyciela. Co mam zrobić?”. Widząc tę osobę w takim stanie instruktor 

zaczyna czytać mu Fa, przy czym osoba ta czuje się bardzo dobrze. Później osoba ta zapytała 

mnie o to, więc jej odpowiedziałem. W rzeczywistości była to twoja własna karma. To nie ty 

byłeś tym, który używał przekleństw. Nie powinieneś znosić żadnych psychicznych obciążeń 

z tego powodu, ponieważ nie ty byłeś tym, który mnie przeklinał, lecz karma. Nie mniej 

jednak, twoja główna świadomość musi być jasna i odpierać te myśli, próbuj z całej siły 

odpierać je i nie pozwól, by używały przekleństw. Odeprzyj to i odsuń od siebie. W ten 
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sposób mój Faszen będzie o tym wiedzieć. Ponieważ mój Faszen wie wszystko, cokolwiek 

robisz, wie również o tym, zanim zaczniesz mnie przeklinać. Jest to również testem, 

sprawdzianem, czy twoja gówna świadomość jest stanowcza, czy nie. Jeżeli będziesz 

stanowczy, to po jakimś okresie czasu mój Faszen wyeliminuje z ciebie tę karmę. Ponieważ 

taka karma myśli bezpośrednio zakłóca twoje kultywowanie i bezpośrednio wpływa na jakość 

twojego oświecenia, wyeliminujemy to. Każdy powinien pamiętać o tej sprawie i każdy musi 

to odróżnić, jeżeli taka rzecz będzie miała miejsce.  

  

Pytanie: Mam pytanie, które jest związane ze sprawą praktykowania, jak 

również ze związkiem pomiędzy ćwiczeniami a sinsing. Czy zwiększenie wykonywania 

ćwiczeń może wpłynąć na podniesienie poziomu sinsing? 

Mistrz: Nie ma bezpośredniego związku, lecz ćwiczenia są również kluczowym 

aspektem w kultywowaniu i są również bardzo ważne. W naszej praktyce, Fa kultywuje ludzi. 

Chociaż nie wykonujecie ćwiczeń, Fa kultywuje was przez cały czas, czy to podczas spania, 

wykonywania pracy, czy spożywania posiłku. Stale kultywuje was przez 24 godziny na dobę, 

skracając czas praktykowania twoich pozostałych lat, by umożliwić ci osiągnięcie sukcesu w 

kultywacji w tym życiu. Musi odbyć się to właśnie w ten sposób. Jednakże, ruchy 

wykonywane w naszej praktyce w zasadzie różnią się od innych praktyk, w których jeżeli 

praktykuję, podwyższam swój gong, a jeżeli nie praktykuję – to przestaję podwyższać. Nasza 

praktyka służy wzmocnieniu wszystkich mechanizmów, które wam zainstalowałem, 

wszystkich mechanizmów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Ćwicząc wzmacniacie te 

mechanizmy. Dlaczego powiedziałem, że ta ręka nie jest w formie guanding (przekazanie 

energii poprzez czubek głowy) i nie jest oddawaniem, czy opuszczaniem czegoś, lecz jest 

wykonaniem ruchu dłońmi, skierowanymi w stronę ciała. Jest tak, ponieważ kiedy wasze ręce 

poruszają się wzdłuż mechanizmów energetycznych, tych, które zainstalowałem na zewnątrz 

waszego ciała, zawierają one dużo energii podczas praktykowania oraz wzmacniają energię 

tych mechanizmów. Znaczy to, że w rzeczywistości wzmacniacie energię tych mechanizmów. 

Składając obie dłonie na wysokości podbrzusza, wzmacniany jest mechanizm energetyczny w 

dantien. Kiedy rozciągasz ramiona, wzmacniasz mechanizm ruchu. Dlatego nasza praktyka 

służy do wzmocnienia tych mechanizmów, które umożliwią ci kontynuowanie jej 

długoterminowo non stop, przez 24 godziny na dobę. W ten sposób wzmacniasz je. 

Praktykowanie gong służy do skompletowania kultywacji. Ale nie jest to absolutne, jest to 

uzupełniającym elementem skompletowania kultywacji. Jednak praktykowanie gong jest 

również bardzo istotne. Fakt, że rzeczy, które są kultywowane w tej szkole nie zboczą z 

właściwego toru, również ma bezpośredni związek z tym twoim systemem i twoimi ruchami 

ćwiczeń. Ponieważ również mamy rzeczy takie jak zdolności, rzeczy, które przekształcają się 

oraz przedłużają życie, jak też rzeczy, które wzmacniają zdolności paranormalne itp., ruchy 

ćwiczeń mogą odgrywać w tym pewną rolę. Kultywacja występuje przed praktykowaniem. 

Kultywacja jest na pierwszym miejscu, podczas gdy praktykowanie ćwiczeń jest na drugim 

miejscu. Lecz jeżeli chcesz odnieść sukces w kultywowaniu w tej szkole, kultywowanie i 

praktykowanie są niezastąpione. 

 

Pytanie: Kiedy wykonuję ćwiczenia, nie zauważam żadnych zjawisk, oprócz 

białego światła. Kiedy chcę zobaczyć portret Nauczyciela, jestem w stanie zobaczyć. Czy 

to jest iluzją? 

Mistrz: Podzielę to pytanie na dwa fragmenty. Ci, którzy nie widzą przez tienmu, 

mogą mieć pewien element  przebijania się na wyższy poziom. Osoba, która ma bardzo dobrą 
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jakość wrodzoną (podstawę), jest w stanie kultywować do bardzo wysokiego poziomu i im 

bardziej nie może widzieć, tym szybciej następuje jej rozwój w kultywowaniu, ponieważ 

osiąga swoje oświecenie poprzez cierpienia, przebywając w tym świecie iluzji. Chociaż cierpi 

ona te same trudności, jej postęp jest dwojako przyśpieszony. W tym przypadku sytuacja jest 

inna i osoba ta prawdopodobnie kultywuje ku wyższym poziomom.  

Innym zagadnieniem zawartym w pytaniu jest, że niczego nie widzisz. W 

rzeczywistości już zobaczyłeś. Kiedy nie zwracałeś uwagi, zobaczyłeś białe światło okalające 

ciało. W dodatku czasami, kiedy chcesz coś zobaczyć, jesteś w stanie zobaczyć. W 

rzeczywistości widziałeś to, chociaż uznałeś to za iluzję. Wielu ludzi posądza wyobraźnię, 

kiedy są w stanie coś zobaczyć. Kiedy ludzkie oczy patrzą na coś, przyzwyczajasz się do tego 

i myślisz, że widzisz to swoimi własnymi oczyma. Jednak, czy zastanawiałeś się nad tym, że 

to, co widzisz jest odbitym obrazem doprowadzonym do twojego mózgu poprzez nerw 

wzrokowy? Jest to rodzaj zaobserwowanego przedmiotu odbitego, pochodzącego z mózgu, 

podczas gdy twoje oczy pełnią rolę ekranu kamery. Nie mogą poddawać analizie, ani same 

odbijać tych rzeczy. To mózg jest tym, co odbija obrazy. Ponieważ mózg odbija obrazy, kiedy 

patrzymy poprzez tienmu i ludzkie wyobrażenie myśli, wszystko to jest odbiciem mózgu. To, 

o czym myślisz, jest myślą wysłaną przez twój mózg. To, co widzisz, widzi również twój 

mózg. W takim przypadku osoba uważa to za wyobraźnię, jeżeli jest coś w stanie widzieć. 

Jednak nie jest to tym samym, ponieważ to, co wyobrażasz sobie, nie będzie tak wyraźne i 

obraz tego będzie stały. Dlatego to, co naprawdę widzisz, widzisz  podczas ruchu. Kiedy 

przyzwyczaisz się do tego, patrz powoli nadal w ten sam sposób. Kiedy powoli 

przyzwyczaisz się do tego, to po długim czasie, stopniowo zaczniesz zauważać, że naprawdę 

widzisz. Ponadto będziesz mógł korzystać z tego w lepszy sposób.  

W przeszłości, kiedy niektórzy ludzie wywodzący się ze szkoły tao trenowali swoich 

uczniów, szczególny nacisk kładli na ich sposób myślenia, by wytrenować ich zdolności 

paranormalne, gdyż wiedzieli o tej zależności. Na przykład przed twoimi oczyma nie 

umieszczono żadnego jabłka. Wyobraź sobie, że powiedziano ci, że jabłko zostało 

umieszczone przed twoimi oczyma i Mistrz opisuje ci jak to jabłko wygląda, chociaż w 

rzeczywistości niczego tam nie ma. Prowadząc trening, każą ci wyobrazić sobie zapach tego 

jabłka, po czym każą ci dotykać je w sposób, jakbyś naprawdę to jabłko widział. 

Przedstawiają ci dokładnie jego opis. W ten właśnie sposób osoba jest trenowana. Ponieważ 

wszystkie obrazy są formowane w mózgu, niektórzy ludzie nie są w stanie wyjaśnić tej 

sprawy w jasny sposób. W każdym bądź razie to, co jest przez was wyobrażone, pozostaje w 

bezruchu, jedynie to, co widzicie, jest w ruchu.  

 

Pytanie: W nocy miałem sen i zobaczyłem coś bardzo strasznego. Nie myślałem 

wówczas o tobie Mistrzu, lecz to, co przyszło mi wówczas na myśl, był tantryzm. Dodam, 

że wiernie praktykuję Falun Dafa. Czy, jeżeli coś mi się stanie pewnego dnia i umrę, czy 

mój yuanshen (duch pierwotny) również będzie odrzucony? 

Mistrz: Nie czytasz książki wystarczająco dużo. Chociaż kultywujesz teraz Dafa, 

rzeczy z tantryzmu nadal pozostają w twoim umyśle. Dlatego w tym śnie zamiast o Dafa 

myślałeś o tantryzmie. Niektórzy ludzie pytają mnie: „Jak mam postąpić, gdy moje życie jest 

w niebezpieczeństwie?”. Powiedziałem wam, że nie napotkacie na rzeczy, które nie mają nic 

wspólnego z waszym kultywowaniem, jak również zagwarantowałem wam, że nie przydarzą 

się one wam. Jeżeli chodzi o rzeczy, które są związane z twoim kultywowaniem, możesz na 

nie natrafić. Gdybyś miał naprawdę stracić swoje życie dzisiaj, znaczyłoby to, że nie istnieje 

szkoła kultywowania, która miałaby cię pod swoją opieką i znaczyłoby to, że w ogóle nie 
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kultywowałbyś. Jeżeli chodzi o religie, wierzy się w życie po życiu, mówiąc, że jeżeli osoba 

nie ukończy swojej kultywacji w jednym życiu, będzie mogła kontynuować w następnym, 

płacąc swoim życiem. Tak właśnie twierdzą. Ale my nie mówimy o tym w ten sposób. To, o 

czym tutaj mówimy, znaczy, że tych problemów mieć nie będziesz. Prawdziwi moi 

praktykujący mają absolutną gwarancję, że nie zmierzą się z sytuacją, która zagraża ich życiu.  

 

Pytanie: Nie miałem wtedy świadomości, że to był sen. 

Mistrz: W tym czasie praktykowałeś tantryzm, a nie kultywowałeś. Nie miało to 

znaczenia. Nikt się tobą nie opiekował. Ktoś opowiadał, że w czasie snu zobaczył leżące na 

ziemi pieniądze, które podniósł i zatrzymał sobie. W rzeczywistości te sny były testami dla 

ludzi, by przekonać się, czy ich sinsing jest wystarczająco solidny. Praktykujący powiedział, 

że podczas dnia bardzo dobrze sobie radził, lecz niezbyt dobrze podczas snów. Wskazuje to, 

że głęboko w swoim umyśle nie jest tak solidny, ponieważ był testowany w czasie swoich 

snów, by zobaczyć, czy jest solidny, czy nie. To jest właśnie przyczyną, dlaczego takie rzeczy 

mają miejsce. Jednak nie należy smucić się z tego powodu, jeżeli nawet tak się stanie. Lecz 

kiedy zdacie sobie sprawę z tego jak ważne jest, by rozwiązać ten problem w lepszy sposób, 

w przyszłości poradzicie sobie dobrze.  

 

Pytanie: W Chinach Nauczyciel Li umieszczał Falun wszystkim tym, którzy 

wzięli udział w zajęciach. Czy również umieściłeś je nam podczas dzisiejszych zajęć? 

Mam też następne pytanie. Psychicznie upośledzeni ludzie nie są akceptowani w tej 

praktyce, czy istnieje jakiś inny sposób dla tych, którzy mają niewielkie problemy 

mentalne?  

Mistrz: Pozwólcie, że zacznę od pierwszego pytania. Powiedziałem, że każde słowo 

w książce zawiera moje Faszen, każde słowo jest obrazem mojego Faszen i każde słowo jest 

obrazem buddy. Posiadam wiele Faszen, które są niepoliczalne. Wszyscy wiedzą, że Budda 

Śakjamuni powiedział, że Budda Amithaba posiada dwa miliony Faszen. Występuje tak wiele 

moich Faszen, że są niepoliczalne, jest ich tak wiele. Bez względu na to, jak wielu jest ludzi, 

mogę otoczyć ich wszystkich opieką, mogę otoczyć opieką całą ludzkość. Oczywiście 

dotyczy to jedynie prawdziwie kultywujących, nie zajmujemy się niekultywującymi, ani 

żadnymi społecznymi sprawami. Dlatego, jeżeli kultywujesz, w momencie, w którym 

powstaje taka myśl, moje Faszen będą wiedziały o tym. Jest też i inna sprawa. Widzicie, że 

moje ciało jest ciałem zwykłego człowieka i takiej samej wielkości. Jednakże w następnym 

wymiarze ujrzelibyście moje ciało większe niż to, które widzicie tutaj. W każdym przyległym 

wymiarze moje ciało staje się wyższe i większe, jedno po drugim. Moje największe ciało jest 

tak duże, że nie można nawet tego opisać. Wielu kultywujących zobaczyło moje ciało, jako 

bardzo duże, jednym spojrzeniem zobaczyli moje ciało, jak bardzo jest duże. Jeden z nich 

powiedział: „Nauczycielu, stoję poniżej twoich stóp i nie jestem w stanie zobaczyć nawet 

koniuszków twoich palców u nóg”. Mam tak olbrzymie ciało, pomyślcie o tym, tutaj jest cała 

Ziemia. Gdziekolwiek jesteście, jestem w stanie otoczyć was opieką. Jeżeli chodzi o Falun, 

czy mam umieszczać je na waszych oczach? Mogę zainstalować je nawet nie będąc tutaj 

obecnym. Nawet jak nie jestem tutaj z wami i tak jestem tutaj z wami.  

Drugie twoje pytanie dotyczyło upośledzenia umysłowego. Czy jest ono nieznaczne, 

czy rozległe, wyjaśniliśmy jasno, że radziliśmy tej osobie nie włączać się do naszej praktyki. 

Nasza praktyka nie jest taka, jak inne praktyki i celem jej jest ocalenie osoby. Jeżeli nie 

możemy ocalić samej osoby, nie możemy niczego przekazać nikomu innemu. Nasz gong jest 
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przekazywany jedynie samej osobie i ocala się jedynie jego zhu yuanshen (ducha głównego), 

jak również jego samego. Taka rzecz nigdy wcześniej nie miała miejsca w historii. W historii, 

czy praktykowałeś tantryzm, czy inne religie, one wszystkie dokonują ocalenia twojego fu 

yuanshen (ducha pomocniczego). Jest to mit, który trwa tysiące lat począwszy od czasów 

starożytności, który teraz ujawniłem. Kiedy mit ten został ujawniony w tamtym czasie, 

wywołał całkiem olbrzymi opór. Lecz kiedy w przyszłości świat stanie się lepszy, znów 

przyjdzie na ten świat wielu buddów, by ocalać ludzi. Nie tylko ja jestem, oni również 

przyjdą ocalać zhu yuanshen. Zmieniłem ten aspekt, odwracając go, ponieważ zbawianie zhu 

yuanshen ma bezpośredni korzystny wpływ na stabilizację społecznych wartości moralnych 

ludzkości. Dokonując zbawienia fu yuanshen osoba sama nie może i nie jest w stanie 

kultywować. Nawet jeżeli ktoś jest wyznawcą religii, społeczeństwo i tak pozostanie takie 

samo, nie mając na to wpływu. Dlatego zbawiając zhu yuanshen, czy kultywuje, czy nie, 

osoba ta będzie dobrym człowiekiem w społeczeństwie. Jest to korzystne dla społeczeństwa. 

Psychicznie upośledzona osoba nie ma wyraźnej świadomości i nie możemy jej ocalić. 

Ocalamy tych, którzy mają jasną świadomość. Gdybyśmy udostępnili rzeczy tym, którzy nie 

mają jasnej świadomości, zostałyby one wykorzystane przez innych, już na następny dzień. 

Osoba taka może być w stanie kultywować, lub nie. Co więcej, osoba ta nie byłaby zdolna do 

przestrzegania naszych wymagań przynależności do jednej tylko szkoły, nie praktykując 

niczego innego. Ponieważ kultywacja do stopnia buddy jest sprawą bardzo poważną, nie ma 

sposobu, by ocalić taką osobę, jeżeli nie może spełnić tych wymogów. Niektórzy ludzie mogą 

chcieć uczyć taką osobę, jednakże jeżeli wydarzy się jakiś problem, sami podejmiecie za to 

osobistą odpowiedzialność. Jeżeli takiej osobie przydarzy się jakiś problem podczas 

kultywacji, może powiedzieć, że to z powodu  Falun Dafa. My nie uczymy tych, którzy mają 

choroby psychiczne, to jest pewne. Ponieważ jest zwykłą osobą, będzie chorować, czy mieć 

inne problemy. Problem ten może przydarzyć się, kiedy osoba taka będzie próbowała 

wykonywać praktykę w miejscu publicznym. Jej problem nie wynika z praktyki. Osoba taka i 

tak będzie chora, kiedy przyjdzie na to czas.  

 

Pytanie: Przez całe dzieje ludzkości ludzie pozostają tacy sami. Buddyzm jest 

szeroko rozpowszechniony na Wschodzie, podczas gdy chrześcijaństwo na Zachodzie, 

różniąc się między sobą w zasadniczy sposób. Buddyzm na Zachodzie jest bardzo słaby. 

Czy stanowią one dwa systemy?  

Mistrz: Dlaczego chrześcijaństwo występuje na Zachodzie, podczas gdy buddyzm na 

Wschodzie? Dlaczego orientalne religie i zachodnie religie nie są takie same i w zasadniczy 

sposób różnią się pomiędzy sobą? W rzeczywistości chrześcijaństwo również należy do 

systemu szkoły buddy, pomijając fakt, że różnice, jakie występują w ludzkich rasach, 

kulturach, niebiańskich kulturach, spowodowały powstanie różnic w ludzkim wyglądzie oraz 

w ich sposobie myślenia. Mianowicie, charakterystyki ludzkich standardów nie są takie same, 

co prowadzi do powstawania różnic w sposobach kultywowania do poziomu buddy oraz w 

ich koncepcjach i zrozumieniu bogów na wyższych  poziomach. Nie występuje żadna różnica, 

jeżeli chodzi o samą tego istotę i wszystkie znajdują się w rzeczywistości buddy. Faktem jest, 

że Jezus jest na poziomie tathagaty. Z powodu różnic w kulturze oraz w koncepcjach 

ideologicznych, jak również różnicy w wyglądzie, nie jest nazywany buddą. Imię budda jest 

używane na Wschodzie. Oczywiście z powodu różnic w wyglądzie, ludzie w raju Jezusa 

ubrani są w białe szaty, podczas gdy ludzie w raju buddy ubrani są w żółte szaty. Włosy ich 

też są różne, a największą różnicą jest różnorodność ich włosów. Osoba ze szkoły tao nosi na 

głowie kok. Arhat w szkole buddy jest łysy, podczas gdy bodhisattwa nosi uczesanie jak 

kobieta w starożytnych Chinach. Dlaczego tak jest? Ponieważ taki starożytny ubiór jest taki 
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sam, jak ubiór niebiańskich osób. W rzeczywistości jest to ten sam ubiór, który noszą boskie 

istoty w raju Niebios. W ten sam sposób wygląda to na Zachodzie i tak ubierają się w  

niebiańskim raju. Ludzie właśnie tak wyglądają. Oczywiście moda dzisiejsza ma swój nowy 

styl. W rzeczywistości to, w co współcześni ludzie się ubierają, jest najgorsze i najbrzydsze.  

Dlaczego nie ma buddyzmu w świecie, w którym występują biali ludzie, ani 

chrześcijaństwa w świecie ludzi orientu? Mówiąc zwięźle – nie ma. Pamiętam jak Jehowa i 

Jezus powiedzieli w Biblii, czy w książkach: „Nie powinniście udawać się na Wschód”. Są 

też inne rzeczy, które zostały powiedziane, lecz ja zapamiętałem to zdanie „Nie powinniście 

udawać się na Wschód”, nakazując swym uczniom, by nie przekazywali nauk na Wschodzie. 

Uczniowie Jezusa nie posłuchali jego słów, wysyłając swoje siły ekspedycyjne na Wschód. 

Wówczas pojawił się problem. Rasy na świecie nie powinny być mieszane. Dzisiaj rasy są 

wymieszane, co spowodowało niesamowicie poważny problem. Kiedy rasy zostają 

wymieszane, osoba taka nie ma korespondencyjnego związku z wyższym poziomem i traci 

swoje korzenie. Wymieszane rasy straciły swoje korzenie i nikt w raju nie zaopiekuje się 

nimi. Nie mają żadnego przynależnego sobie miejsca i żadne miejsce nie przyjmie ich do 

siebie. Dlatego miejsce pomiędzy kontynentami Europy i Azji było przedzielone w 

przeszłości pustynią oraz strefą pustki. Kiedy transport nie był jeszcze rozwinięty, nie było 

łatwo pokonać tę przestrzeń. Wraz z rozwojem nowoczesnej myśli i z tym sobie poradzono. 

Dlatego rasy były coraz bardziej wymieszane, co spowodowało bardzo poważne 

konsekwencje. Oczywiście nie będę się wdawał w szczegóły. Mówię jedynie, że wyższe 

poziomy nie uznają tej rasy ludzkiej.  

Sprawa, o której wspomniałem znaczy, że rasy ludzkie posiadają korespondencyjny 

związek z wyższymi poziomami. Biali ludzie na wyższych poziomach stanowią małą porcję, 

bardzo małą porcję wszechświata w tym świecie i w tym wszechświecie. Jest to ich raj Nieba. 

Jednakże jest nadzwyczajnie ogromna liczba ludzi rasy żółtej oraz rajów buddów a także 

rajów tao. Wypełniają oni niemalże cały wszechświat. Jest tak wielu buddów tathagata, jak 

ziaren piasku w rzece Ganges, są oni ekstremalnie liczebni i nadzwyczaj ogromni. Ludzi, 

którzy mają wygląd ludzi rasy żółtej, jest szczególna obfitość. Dlatego rasy przynależą jedna 

do drugiej od góry do dołu. Jezus powiedział, że nie powinniście przekazywać nauk na 

Wschód, co znaczyło, że nauki te do nas nie należały. Jezus powiedział ludziom, aby nie 

przekazywać nauk na Wschód. W Raju Jezusa nie znalazłem żadnych ludzi  rasy orientalnej. 

Jest to bardzo smutne. Ludzie w dzisiejszych czasach nie słuchają już słów swojego Pana, a 

ludzie Orientu nie słuchają już nauk buddy. Dlatego człowiek pogmatwał wszystkie te rzeczy. 

Nie znalazłem też w przeszłości białych ludzi w raju buddy. Dlaczego to, czego dzisiaj 

nauczam jest również przekazywane ludziom z Zachodu? Jest tak dlatego, ponieważ to, czego 

nauczam, stanowi zasady wszechświata, zasady całego wszechświata. Wszyscy ci biali ludzie, 

którzy ukończą swoje kultywowanie w moim Dafa, będą mieć ten sam wygląd, jak ludzie w 

raju Jezusa, kiedy w przyszłości odniosą sukces w kultywowaniu, a forma ich kultywowania 

będzie również taka sama, jak ludzi znajdujących się tam. Taka będzie sytuacja, kiedy 

dopełnią swojego kultywowania. Żółci ludzie przybiorą fizyczną formę buddy po dopełnieniu 

swojej kultywacji. Dlatego mogę ocalić ludzi obu stron, ponieważ Fa, którego nauczam, jest 

przeogromne. Ponadto powiem wam... że nigdy wcześniej te drzwi nie były tak szeroko 

otwarte jak teraz, wszak istnieją ku temu przyczyny.  

 

Pytanie: Nauczycielu, czy mógłbyś nam powiedzieć, jak wygląda sytuacja dzieci 

mieszanych ras?  
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Mistrz: Sprawa dzieci mieszanych ras, o której wspomniałem jest boskim sekretem, 

ale nie znaczy to, że nie może być nic w związku z tym zrobione. Powiedziałem, że 

uczyniłem coś znacznie większego, w tym sensie, że mogę ocalić osobę o wymieszanej krwi, 

lecz jedynie mogę to zrobić w tym okresie czasu. Chociaż ludzie orientalni oraz ludzie 

Zachodu wszyscy żyją na tej ziemi, człowiek nie wie, że istnieje coś, co oddziela Wschód od 

Zachodu. Jest powszechnie wiadome, że orientalni ludzie wierzą w tak zwane „dziewięć”. 

Lubią dźwięk tego brzmienia, co znaczy „wiekuisty”. Osiem jest wymawiane jako Fa, co 

znaczy czynienie dobrobytu. Rzeczy te mogą odgrywać niewielką rolę na Wschodzie, tak jak 

znaki geomantyczne, mówiące o analizach krajobrazowych, itd. Lecz kiedy stosuje się je na 

Zachodzie, nie mają żadnego efektu i po prostu nie działają. Nie działa to na białych ludzi. I 

znów, tak zwana astrologia, czy niektóre zjawiska, które są uznawane przez białych ludzi, nie 

odgrywają żadnej roli w przypadku ludzi orientalnych. Niektórzy myślą, że to działa. Po 

prostu myślą, że to działa, ale faktycznie tak nie jest. Dlaczego? Ponieważ w biosferze białych 

ludzi występuje specyficzna fizyczna materia, która została uformowana w swojej własnej 

przestrzeni wymiaru, podczas, gdy biosfera orientalnych ludzi posiada specyficzną materię 

utworzoną z ich życiem. Rzeczy te mają taki obieg w życiu. Dlatego te dwie strony nie są 

takie same. Kiedy rasy są wymieszane, dziecko, które się narodzi ma wymieszaną krew. 

Jednakże pośrodku życia takiego dziecka znajduje się pewna przegroda. Jeżeli nastąpi 

rozdzielenie, osoba taka będzie fizycznie i intelektualnie niekompletna, albo będzie osobą o 

niekompletnym ciele. Nowoczesna nauka również wie, że stan ten się pogarsza z pokolenia na 

pokolenie. Tak by było. Oczywiście, jeżeli taka osoba chce kultywować, ja mogę pomóc i 

mogę się tym zająć. Jednak nie może to być zrobione dla niepraktykującego.  

 

Pytanie: Kiedy podnosiłem swoje ręce podczas wykonywania ćwiczenia, 

zauważyłem, że stają się ciepłe. Nie czułem tego podczas żadnej innej praktyki. Kiedy 

wykonywałem ćwiczenie czułem, jakbym był bodhisattwą, czułem się jedynym, który 

jest respektowany. Czy jest to prawidłowe? 

Mistrz: Kiedy wykonujesz ćwiczenia nie powinieneś dodawać do tego żadnej myśli. 

W praktyce tantrycznej osoba uważa się za buddę. Nie jest ona nią w samej istocie. Czy 

zmieniło się jej fizyczne ciało? Nie zmieniło się. Co się zmieni w przyszłości po osiągnięciu 

sukcesu w kultywowaniu? Jest to jej podświadomość. Tak jak wam powiedziałem, nauczając 

Fa ocalam ludzką świadomość osoby. Jeżeli twoja podświadomość osiągnie sukces w 

kultywowaniu, nadal będziesz podlegać sześciu ścieżkom reinkarnacji. Kiedy te dwa życia 

zostają rozdzielone, nie będziesz z niczego zdawać sobie sprawy. Jest to normalne, że twoje 

ręce odczuwają ciepło.  

 

Pytanie: Czy nie powinno się dodać odrobiny woli umysłu podczas kultywowania 

praktyki Falun Dafa?  

Mistrz: Nie powinno być żadnej aktywności umysłu. Jakakolwiek wola umysłu jest 

przywiązaniem.  

 

Pytanie: Dwa pytania. Jedno dotyczy sprawy ludzi orientalnych oraz ludzi 

Zachodu, o czym Nauczyciel wspomniał. Przypuśćmy, że wielu ludzi było pierwotnie w 

przeszłości ludźmi orientalnymi, co może być zrobione, jeżeli urodzili się na jako ludzie 

Zachodu? 
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Mistrz: Nie ma znaczenia. Występują dwie sytuacje. Jeżeli taka osoba nie przyszła z 

określonym celem, wówczas zmieni się jej ciało i my zmienimy tę osobę. Jeżeli przyszła w 

określonym celu, wtedy byłaby inna sytuacja, dotycząca innej sprawy. Ponadto, powinieneś 

być ostrożny w sposobie promowania Fa. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany i przychodzi, by 

studiować, przez to gromadzisz sobie łaskę. Jest to sprawą bezgranicznej łaski. Ale jest jedna 

sprawa. Jeżeli ktoś nie chce nauczyć się, a ty, próbujesz go do tego nakłonić, zmuszając do 

nauki, powiedziałbym, że nie jest to dobrze. Ponieważ, jeżeli osoba ta nie chce kultywować 

do poziomu buddy, budda też nie może niczego dla niego uczynić. To, co dana osoba chce 

pozyskać, lub czego pożąda, zależy od niej samej. Możesz jej powiedzieć i zaoferować słowo 

życzliwej rady, ale nie możesz na nią wpływać. Mówię wam wszystkim, że my nie zmuszamy 

nikogo, by ktoś przychodził i uczył się. Poza tym nasze instrukcje, czy nadzór nie powinny 

występować w formie administracyjnych sposobów wykonywania tej pracy w przyszłości. 

Każdy jest praktykującym. Dlatego praktykujący powinien przekonać ludzi poprzez Fa. 

Wszyscy studiują Fa. Jeżeli asystent nie czyni dobrze i zachowuje się w sposób niewłaściwy i 

kiedy widzi to praktykujący, wówczas powie, że występuje u ciebie problem z sinsing. 

Dlatego nikt nie będzie popełniać jego błędu. Dlaczego? Ponieważ każdy studiuje Fa i 

wszyscy wypełniają wymagania Fa, zamiast spełniania swoich własnych koncepcji. 

Oczywiście my również traktujemy ciebie w ten sam sposób. Jeżeli chcesz się nauczyć, 

nauczysz się. Jeżeli nie chcesz się uczyć, możesz odejść. Nikomu nie zrobimy krzywdy. Jeżeli 

powiesz: „Nie chcę już dłużej ćwiczyć”, będzie to w porządku jak przestaniesz. Jeżeli chcesz 

się uczyć i kultywować, będziemy za ciebie odpowiedzialni i zagwarantujemy to. Chociaż jest 

to nieustrukturyzowane w formie, kultywowanie do poziomu buddy jest bardzo poważną 

sprawą. Dlatego nie możemy pozwolić, by wystąpiły jakiekolwiek dewiacje wobec tak 

poważnego i ogromnego Fa. Nigdy w historii człowiek nie był nauczany tak ogromnego Fa. 

Teraz siedzisz tutaj i myślisz, że pojawiłem się tu w sposób naturalny, tak jak i ty przybyłeś 

tutaj, by usłyszeć coś, ponieważ słyszałeś, że ktoś o tym wspomniał. Pozwól, że ci powiem; 

jest bardzo prawdopodobne, że było to twoim związkiem przeznaczenia. Prawdopodobnie 

takie przeznaczenie zostało uformowane jakiś czas wcześniej. Bardzo rzadko się zdarza, by 

przyszedł ktoś bez żadnego powodu, czy przyczyny. Myślę, że jak będziecie dalej zadawać 

pytania, nie pozostanie za wiele do zapytania. Wszystkie odpowiedzi na wasze pytania 

znajdziecie w Fa.  

 

Pytanie: Pytanie dotyczy obrania i trzymania się jednej praktyki kultywowania. 

Myślę, że jeżeli niektórzy ludzie studiują Falun Dafa, mogą wmieszać też inne rzeczy, 

których się uczą. Występują również inne tradycyjne techniki...  

Mistrz: Kultywowanie do poziomu buddy jest poważną sprawą. Nie znaczy to, że nie 

możecie studiować zhouyi (prehistoryczne skrypty kultywowania) lub bagua (prehistoryczne 

skrypty kultywowania). Myślę, że czas na kultywowanie praktyki jest ograniczony. Jeżeli 

możecie wykorzystać swój czas, by pozyskać dobre zrozumienie Falun, byłoby to naprawdę 

znakomite, ponieważ nic nie jest tak wspaniałe jak Falun. Nawet założenia bagua oraz wiele 

innych technik, które są znane zwykłym ludziom w społeczeństwie, nie sięgnęły poza tę 

galaktykę. Wszechświat jest tak ogromny, że nawet nie wiecie, jak ogromny może być. Trzy 

tysiące wszechświatów jak ten nasz, zawierają jeszcze większy wszechświat i trzy tysiące 

tych większych wszechświatów tworzy jeszcze większy wszechświat. Bogowie i buddowie 

mieszczący się w tych wszechświatach są po prostu tak liczebni, że jest to nie do 

wyobrażenia. A galaktyka? Jest bardzo mała. Ci, którzy studiują Dafa, pomyślcie o tym. Tak 

przeogromne Fa jest nauczane. Myślę, że praktykujący nie potrzebuje tracić swojej energii 

(na takie rzeczy). Lecz jeżeli jesteś uczniem takiego tematu, nie mam nic przeciwko temu. 
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Jeżeli mówisz, że jest to tylko twoje hobby, myślę, że lepiej będzie, jak pozbędziesz się 

jednak tego przywiązania. Będę odpowiedzialny za ciebie, ale kultywacja do stopnia buddy 

jest bardzo poważną sprawą. Wobec tego wykorzystaj lepiej swoją energię na studiowanie Fa, 

gdyż z tego płynie bezgraniczna korzyść. Nie może być żadnego porównania z żadnym 

przedmiotem akademickim. 

Jeżeli chodzi o radzenie sobie pośród zwykłych ludzi z niższymi bytami, czy duchami, 

powiedziałbym, że powinieneś zaprzestać tego, ponieważ wszystkie one są duchami. Jeżeli 

zajmujesz  się takimi rzeczami, jak odległe to jest od naszego Fa Buddy! Ponadto, są to 

wszystko złe rzeczy. To są duchy. Jeżeli chodzi o przepowiednie, już mówiłem szczegółowo 

o tej sprawie w książce. Jeżeli ktoś chce kultywować, sprawa ta staje się poważną sprawą. 

Kiedy osoba posiada energię, jest w stanie wpływać na materię. Ponieważ sprawy zwykłych 

ludzi są zmienne, niekoniecznie coś może być tak, jak ta osoba widzi, czy tak, jak odbiera. 

Kiedy powie (na podstawie tego, co widzi), wydarzy się tak, jak powie. W takim razie 

dopuści się złego uczynku. Jako praktykujący, osoba powinna stosować się do wymagań 

wyższego standardu. Jeżeli dopuści się złego uczynku, nie będzie to zwykłą sprawą. 

Powodem, dla którego oczyszczam wasze ciała jest to, że widzę wasze pragnienie kultywacji. 

Jeżeli chcesz kultywować, powinieneś zaprzestać zajmowania się takimi sprawami i 

kultywować w sposób bardzo czysty i nieskazitelny.  

 

Pytanie: Mam duże obciążenie psychiczne. Dzisiaj mam tak wspaniałą okazję, by 

studiować Falun Dafa. Przeczytałem w Książce II, że jeżeli ktoś nie ukończy 

kultywowania w tym życiu, będzie mógł kontynuować w następnym. Jednak moim 

szczerym celem jest ukończyć kultywację. Jednak co może być zrobione, jeżeli jestem 

już osobą w starszym wieku? 

Mistrz: Osoba w zaawansowanym wieku ma taki problem. Chociaż nasza praktyka 

umożliwia osobie kultywowanie w sposób szybki, w związku z czym, czy jego ograniczony  

czas życia będzie wystarczający dla kultywowania praktyki? Mówiąc zwięźle: czas jest 

wystarczający dla każdego i dotyczy to ludzi w każdym wieku. Jednakże jest jedna uwaga. 

Przeciętni ludzie nie są w stanie prowadzić się w sposób właściwy. To, że twierdzisz, że 

jesteś w stanie prowadzić się dobrze, nie znaczy, że w rzeczywistości  będziesz  zdolny do 

tego. Ponieważ twoja kultywacja nie osiągnęło jeszcze wysokiego poziomu i twój umysł nie 

osiągnął wysokiego standardu, nie możesz prowadzić się w sposób właściwy. Nasza praktyka 

kultywuje i umysł i ciało. Podczas kultywowania praktyki twoje ciało zostanie zmienione, by 

przedłużyć ci życie. Kultywowanie umysłu i ciała znaczy, że podczas praktykowania twoje 

życie zostanie przedłużone. Mówiąc zwięźle: wraz z jednoczesnym przedłużeniem twojego 

życia w kultywowaniu praktyki, będzie teoretycznie wystarczająco dużo czasu dla ludzi 

każdego wieku. Jednak jest jedna sprawa. Wszystkie przedłużone życia muszą być użyte w 

stu procentach do kultywowania praktyki, a nie do życia pomiędzy zwykłymi ludźmi. Dlatego 

jeżeli ktoś nie jest świadomy, że jego życie ma zapożyczony czas, nie będzie też w stanie 

poprowadzić się w sposób właściwy i nie będzie spełniać w stu procentach wymagań jako 

praktykującego. W takim razie istnieje niebezpieczeństwo zakończenia życia w każdym 

momencie. Jest to sprawa, która dotyczy ludzi podeszłego wieku.  

 Jeżeli jednak ktoś naprawdę jest niezdolny do dopełnienia swojej kultywacji i nie 

podejmie odpowiedniego wysiłku, może jedynie mieć trzy następujące wyjścia. Jednym jest 

kontynuowanie kultywowania w następnym życiu. Moje Faszen będą się nim opiekowały, a 

nawet zajmą się jego reinkarnacją. Zostanie ustalona pewna aranżacja, że urodzi się w 

rodzinie, gdzie będzie mógł dostąpić pozyskanie Fa. Innym wyjściem jest, że nie chcesz już 
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więcej kultywować. Ponieważ jest tak dużo cierpienia ludzkości, udasz się tam, gdziekolwiek 

sięga poziom twojego kultywowania. Jeżeli przebijesz się przez Trzy Sfery, staniesz się 

zwykłym członkiem tego poziomu Nieba, który jest powyżej Trzech Sfer. Jeżeli nie 

przebijesz się przez Trzy Sfery, pozostaniesz wewnątrz tych Trzech Sfer, stając się bóstwem 

na tym poziomie Nieba. Jednakże będąc wewnątrz Trzech Sfer, osoba nadal będzie podlegać 

sześciu ścieżkom reinkarnacji co pięćset lub trzy tysiące lat, oprócz tego, że będzie tam 

cieszyć się szczęściem przez kilkaset lat. Jest to z kolei innym wyborem. Jeszcze inne wyjście 

jest takie, że jeżeli ktoś naprawdę kultywuje w sposób bardzo dobry, ale nie osiągnie tego 

standardu, jednak z powodu jego zrozumienia Fa, czy z powodu specjalnych zasług, może 

udać się do raju Falun, stając się zwykłym członkiem tego raju, który również znajduje się 

ponad Trzema Sferami, będąc wolnym od ponownej reinkarnacji. Jest to oczywiście bardzo 

dobre. Lecz takich ludzi jest stosunkowo mało i wymagania są raczej ścisłe. Jednakże osoba 

taka nie jest ani buddą, ani arhatem, ani bodhisattwą. Jest jedynie zwykłym członkiem raju 

Falun. W taki właśnie sposób sprawy się odbywają. W rzeczywistości dostąpiliście Fa i 

możliwość kultywowania do poziomu buddy jest już w was wszczepiona.  

 

Pytanie: Mam pytanie: jak jest określany czyjś poziom?  

Mistrz: Użyłem takiego stwierdzenia. Powiedziałem, że kiedy mądry człowiek 

usłyszy Tao, podąży za tym wytrwale. Zapożyczyłem te słowa od Lao Zi. Kiedy średnio 

mądry człowiek usłyszy Tao, będzie podążał za nim i przestawał na przemian. Kiedy 

niemądry człowiek usłyszy Tao, będzie się z tego śmiać. Co to znaczy? „Kiedy mądry 

człowiek usłyszy Tao”, znaczy to, że po usłyszeniu czegoś, co dotyczy kultywowania, osoba 

natychmiast tę praktykę podejmie, mając również w nią wiarę. Taka osoba jest rzadkością. 

Będzie się cieszyć, że ma taka okazję, kultywując aż do samego końca. To jest mądry 

człowiek. Kiedy mądry człowiek usłyszy Tao, będzie podążać za tym wytrwale. Kiedy 

średnio mądra osoba usłyszy Tao, osoba ta czasami będzie praktykować, a czasami nie. Co to 

znaczy? Kiedy ktoś widzi, że wszyscy przychodzą, żeby praktykować, ta osoba również 

podąży za tym i przekona się, że jest to całkiem dobre. Może zapomnieć o tym, kiedy jest 

zajęta, lub kiedy kłopocze się  problemami zwykłych ludzi. Inni i tak nie studiują, to i ja mogę 

przestać. Nie ma znaczenia, czy studiują, czy nie. Zwane jest to „Kiedy średnia osoba usłyszy 

Tao, będzie praktykować i przestawać”. Może osiągnąć sukces w kultywowaniu lub nie. 

Kiedy niemądra osoba usłyszy Tao, będzie się z tego śmiać. Po usłyszeniu Tao, osoba taka 

będzie się głośno śmiać. „Jakie kultywowanie praktyki? To wszystko są przesądy.” Osoba 

taka nie będzie w to wierzyć. Oczywiście nie byłaby w stanie praktykować. Tak właśnie jest. 

Jeżeli chodzi o to, jak wysoko można sięgnąć w kultywowaniu, myślę, że wszystko zależy od 

tego, ile czyjeś serce może znieść. Kiedy wyjdziesz tylko za drzwi, napotkasz problemy i 

możesz nie być w stanie ich pokonać. Kiedy w tej chwili mówię, każdy wie, że jest to dobre. 

Cała energia pochodząca z praktyki prawego Fa jest miłosierdziem i życzliwością. Dlatego, 

każdy kto tutaj siedzi, czuje się bardzo przyjemnie i z ochotą mnie słucha. W przyszłości 

będziecie kultywować w ten sposób. Kultywacja prawego Fa również odbywa się w ten 

sposób. Jednakże, kiedy wyjdziesz na zewnątrz, możesz już nie być sobą. Niektóre 

przyzwyczajenia zwykłych ludzi ujawnią się w twoim umyśle i będą bardzo intensywne. 

Możesz nie pamiętać o kultywowaniu. Nie będzie to działać.  

 

Pytanie: Nauczycielu, czy możesz powiedzieć trochę więcej na temat dzieci 

mieszanych ras? 
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Mistrz: Już mówiłem na temat dzieci mieszanych ras. Wspomniałem jedynie zjawisko 

występujące w okresie końca Fa. Jeżeli jesteś dzieckiem mieszanej rasy, nie jest to ani twoja 

wina, ani twoich rodziców. Jest to jedynie chaotyczna sytuacja spowodowana przez ludzkość, 

gdzie takie zjawiska mają miejsce. Żółci ludzie, biali ludzie i czarni ludzie mają swoje 

odpowiedniki ras w Niebiosach. Dlatego, jeżeli ktoś nie jest jego (stworzyciela tej rasy) rasy, 

ani nie należy do rasy jego ludzi, nie otoczy on takiego człowieka swoją opieką. To jest 

prawda i nie jest to czymś, co mógłbym sam sobie wymyśleć. To, o czym wam wszystkim 

tutaj mówię, jest  tajemnicą Niebios. Dzieci mieszanych ras przyszły na świat w okresie 

końca Fa. Ludzie nie są temu winni, ponieważ każdy dryfuje z nurtem i nikt nie wie jaka jest 

prawda. W taki właśnie sposób powstały. Jeżeli chcesz kultywować, mogę pomóc. Jeżeli 

chodzi o to, do którego Raju udasz się, będziemy musieli spojrzeć na twoją sytuację. Zjednam 

więcej którejkolwiek porcji, która będzie lepiej zachowana. Jednak powinieneś 

skoncentrować się na kultywowaniu i nie kłopotać się tymi sprawami. Nie ma się czego 

obawiać, kiedy już dostąpiłeś  Fa. Nie wspominałem o tych rzeczach w przeszłości, kiedy 

nauczałem Fa. Jednakże sprawa ta zostanie przedstawiona człowiekowi wcześniej, czy 

później. 

 

Pytanie: Czy nie byłoby dobrze, gdyby wszyscy ludzie przeszli na wegetarianizm? 

Mistrz: Nie. To ty tak myślisz. Niebo ustanowiło dla ludzkiego życia pewne 

standardy. Tylko żyjąc w ten sposób mogą być ludzkimi istotami. Oczywiście, mięso 

dostarcza ciału ludzkiemu więcej kalorii niż warzywa. Ale kultywowanie praktyki jest inne.  

 

Pytanie: Czy mógłbyś nam powiedzieć dlaczego występuje specyficzny standard 

dla osiągnięcia spokoju podczas praktykowania w siedzącej medytacji? Czy wpłynie to 

na osiągnięcie stanu ding (wyciszenia), jeżeli czyjaś świadomość główna myśli o sobie 

podczas kultywowania Dafa? 

Mistrz: Główna świadomość i uzyskany stan ding (stan pustki, gdzie umysł jest 

świadomy, koncentracja, wyciszenie) są dwiema różnymi sprawami. Nie jest możliwe, by 

ktoś na początku osiągnął taki spokój. Dlaczego nie można osiągnąć takiego spokoju? 

Ponieważ osoba ma za dużo przywiązań. Nie istnieje na świecie nic, o czym nie mógłbyś 

myśleć, tak jak twoje interesy, nauka, praca, konflikty z innymi, choroba dziecka, twoi obecni 

rodzice, itd. Każda rzecz spoczywa ciężarem w twoim umyśle. Proszę, pomyślcie o tym. Jak 

możecie uzyskać spokój mając na głowie tyle rzeczy? Kiedy tutaj usiądziecie, wyjdą one 

wszystkie na powierzchnię, chociaż próbujesz je uspokoić i nie myśleć o nich. Tak, że żadna 

metoda nie umożliwi ci osiągnięcia spokoju. Tak jak powiedziałem w swojej książce, że 

chociaż twierdzisz, że możesz uzyskać spokój podczas wypowiadania imienia buddy, czy 

poprzez zagłębianie się w swoje serce, czy nawet liczenie, twój umysł nadal nie jest w stanie 

osiągnąć spokoju. To są tylko środki, które nie odgrywają żadnej decydującej roli. Jedynym 

sposobem jest stopniowe stanie się obojętnym wobec własnych przywiązań, przywiązań 

zwykłych ludzi. Jeżeli potraktujesz je obojętnie, w naturalny sposób osiągniesz spokój. Kiedy 

jesteś w stanie naprawdę osiągnąć spokój, jesteś już na bardzo wysokim poziomie. Jednakże 

jest jedna sprawa. Czy ktoś byłby jak zakonnik, który niczego nie chce, który nie posiada 

żadnych materialnych rzeczy, podejmując kultywowanie praktyki w Falun Dafa? Wcale nie. 

Dostosujemy się w naszej praktyce kultywowania do sposobu życia zwykłych ludzi. 

Ponieważ przebywasz w zwykłym ludzkim społeczeństwie, nie powinieneś czuć się jako ktoś 

specjalny, nie powinieneś na zewnątrz odróżniać się od zwykłych ludzi. Dlatego kultywując   

musisz dostosować się do życia zwykłych ludzi tak, jak jest to tylko możliwe. Młodzi ludzie, 
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którzy powinni zawierać małżeństwa, powinni je zawierać. Praktyka nie wpływa na to, jaką 

pracę wykonujesz, czy jaką pozycję powinieneś zajmować. Mówimy o jednej zasadzie, gdzie 

problemy te wystąpią na każdym poziomie zwykłego ludzkiego społeczeństwa. Pozostawmy 

formalności religijne. Szkoła tao nie może wznieść się powyżej tai-dzi, podczas gdy buddyzm 

nie może wznieść się wyżej, niż jego zasady. Dlatego nie zajmujemy się tym, co zostało 

powiedziane w religiach. My mówimy o zasadach całego wszechświata.  

Powiedzieliśmy, że bez względu na to, z którego pochodzicie poziomu oraz jaki rodzaj 

pracy wykonujecie, wy wszyscy kultywujecie. Dlaczego tak jest? Zwykły pracownik na 

przykład, by zapewnić sobie ubranie i jedzenie, będzie miał konflikty z innymi ludźmi, którzy 

są koło niego, czy w miejscu jego pracy. Na podstawie tych konfliktów może nauczyć się 

bycia dobrym człowiekiem. Jeżeli chodzi o przeciętnego biurowego pracownika, on również 

może nauczyć się być dobrym człowiekiem na swoim poziomie. Występują pomiędzy nimi 

utarczki o osobisty zysk. W każdym aspekcie osoba może nauczyć się bycia dobrym 

człowiekiem pośród takich właśnie konfliktów. Jeżeli chodzi o przełożonego, może on 

nauczyć się prowadzenia biznesu na swoim poziomie oraz, w jaki sposób być dobrym 

człowiekiem w konfliktach pomiędzy przełożonym z przełożonym oraz pomiędzy innymi 

ludźmi. Taki człowiek ma swoje konflikty. To samo dotyczy prezydenta. Bycie prezydentem 

wnosi zmartwienia w pracy dla swojego kraju. Niektóre rzeczy postępują płynnie, a niektóre 

nie. Są rzeczy, które są załatwiane z sukcesem, lecz są i takie, które nie przynoszą sukcesów. 

Również pomiędzy narodami występują konflikty. Dlatego są to rzeczy, którymi się martwi. 

W taki sposób człowiek żyje. Dlatego w każdej rzeczywistości nie możesz odbić się od tego 

doczesnego świata ludzi, czy społeczeństwa. Wszyscy będziecie mieć konflikty. W 

konfliktach tych uczysz się jak być dobrym człowiekiem. Jeżeli możesz stać się dobrym 

człowiekiem, przewyższysz zwykłych ludzi. 

To, o czym mówimy, jest zasadą. Nie służy to, by usunąć od ciebie coś materialnego, 

lecz by usunąć to ludzkie przywiązanie. Bez względu na to, jak duży prowadzisz biznes, nie 

wpłynie to na twoją kultywację. Jeżeli biznes, który wykonujesz, jest duży, będziesz mógł 

zarobić więcej pieniędzy. Jakkolwiek, nie powinieneś postrzegać swoich pieniędzy, jako 

czegoś drogocennego jak własne życie, uzależniając się od żałosnych zysków. Ty nie jesteś 

taki. Możesz mieć złoty dom, ale nie trzymasz tego w swoim sercu, traktując to w lekki 

sposób. Jest to standard wymagany wobec naszych praktykujących. Bez względu na to, jak 

wysoką piastujesz pozycję, możesz czynić dobre uczynki dla innych ludzi. Jest to standard, 

którego wymagamy od praktykujących. Czyż tak nie jest? Wyszliśmy ponad religie, by 

mówić o takiej sprawie i mówimy o jej sednie. Każdy może kultywować w każdym 

środowisku. Aczkolwiek jest jedna sprawa. Kultywacja pośród zwykłych ludzi, powoduje 

bezpośrednie hartowanie serca danej osoby. Dlatego przyczyną tego, co powiedziałem, że 

prawdziwie cię ocalam, jest powód, iż ty sam zrobisz prawdziwy postęp, wytrzymując 

wszelką społeczną presję. Szczerze zrobisz postęp, dlatego taki gong powinien zostać ci dany 

i ocalimy cię.  

Podświadomość również może pozyskać gong, lecz pełni ona jedynie przez cały czas 

rolę stróża Fa. Może również odnieść sukces w kultywacji i za tobą podążyć. Chociaż 

ujawniłem dzisiaj taką rzecz, nadal nie możesz zrozumieć jej niesamowitego znaczenia. 

Powiem wam nawet, że niektórzy ludzie nadal wypowiadają się o innych sposobach 

kultywowania, mówiąc jaka jest ta praktyka, a jaka jest tamta praktyka. Nadal nie możesz 

zrozumieć znaczenia tego, co powiedziałem. W historii wszystkie sposoby kultywacji miały 

na celu ocalenie twojej podświadomości, zamiast ciebie samego. One nie ciebie zbawiają. 

Odsłoniłem mit tysiąca starożytnych wieków. Pokonałem wiele trudności w ujawnianiu tej 

sprawy. W przeszłości, bez względu na to, jak mocno kultywowałeś, nie mogłeś zostać 
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ocalony. Kogo kultywowałeś? Kultywowałeś przez całe życie i nadal musiałeś podążać 

sześcioma ścieżkami reinkarnacji. Nie wiedziałbyś nawet, kim byś się narodził w swoim 

następnym życiu. Czyż nie powiedziałbyś, że byłeś godny pożałowania? Dlaczego tak było? 

W przeszłości, ani żadne religie, ani inne praktyki kultywujące, nie ocalały twojej 

świadomości głównej, ponieważ zdawano sobie sprawę ze stopnia trudności ocalenia 

świadomości głównej, która jest zagubiona pośród iluzji. Mówię to w ten sposób, a i tak 

każdy myśli, że nie rozumie. Kiedy tylko wyjdziesz za próg, dalej będziesz się zachowywać 

tak, jak zwykle. Mając przed sobą praktyczne interesy zwykłych ludzi, osoba ponownie 

zatopi się w nie, walcząc o nie z innymi. Gwarantuję, że osoba taka w ten sposób się 

zachowa. Dlatego bogowie widzą, że ocalenie ludzi jest zbyt trudne. Jednakże to, co ja 

ocalam, jest tobą samym. Twoja podświadomość nosi takie samo imię jak ty, wszystko 

przychodzi z łona matki jednocześnie i wszystko kontroluje to ciało, przy czym ty nie zdajesz 

sobie sprawy z jej istnienia. To, co oni ocalali, było właśnie nią [podświadomością]. Chociaż 

wiedziałeś, że przemawiali do ciebie, w rzeczywistości to, co mówili [bogowie], skierowane 

było do niej [do podświadomości]. Czasami byłeś w stanie powiedzieć coś, co wypływało z 

twojej podświadomości, jednak nie pochodziło to z twojego mózgu. Jest wielu ludzi, którzy 

wykonują siedzące medytacje, lecz kiedy usiądą tak, o niczym nie będą wiedzieć, siedząc tak 

przez kilka godzin. Osoba może być bardzo zadowolona, kiedy wyjdzie już ze stanu ding: 

„Popatrz jak dobrze praktykowałem, siedziałem przez kilka godzin w transie”. Jakie to 

smutne. Czy praktykowałeś gong? Czy wiesz o tym? Cała praktyka posłużyła jedynie innym.  

W przeszłości niektóre praktyki tao nakazywały picie alkoholu, czego celem było 

znieczulenie świadomości głównej tak, by podświadomość mogła kultywować. Wielu 

taoistów pije alkohol, by spowodować takie znieczulenie. Stracą wówczas świadomość, 

głęboko zapadając w sen. W ten sposób podświadomość uda się, by praktykować. Chociaż 

wspomniałem o tym w ten sposób, to, co powiedziałem jest mitem tysiąca starożytnych 

wieków. Mieli ten sposób lub inny, ponieważ i tak wiedzieli, że człowiek nie odniósłby 

sukcesu w kultywacji. Ponieważ ktoś  dopełnił swojej kultywacji korzystając z twojego ciała, 

ty również byłeś uważany za kogoś, kto zgromadził De, przechodząc przez cierpienia. 

Ostatecznie młodość swoją oddałeś religii. Co więc może być zrobione? Być może oni 

również byli o dobrym sercu pozwalając odrodzić ci się w podświadomość w następnym 

życiu. Również w ten sposób może się to odbyć. Chociaż wiem, że taka szansa jest bardzo 

znikoma. Wówczas poproszą cię, byś kultywował, co jest również bardzo rzadkim 

zjawiskiem. Jednakże, niektórzy ludzie zostają za to wynagrodzeni powodzeniem. W jaki 

sposób ktoś jest nagradzany powodzeniem? Osoba taka może stać się urzędnikiem wysokiej 

rangi, zdobyć duże bogactwo, czy prowadzić duży biznes. Takie by było jego następne życie, 

ponieważ jakby nie było, zgromadził De oraz powodzenie. Nie sądzę, że ktokolwiek z was 

siedzących tutaj chciałby w ten sposób postąpić. Za każdym razem, kiedy mówię o tej 

sprawie, jeżeli ktoś nadal mówi mi, jaka jest ta, czy inna praktyka, czy jaka jest ta, czy inna 

religia, powiedziałbym, że jakość oświecenia tej osoby jest zbyt płytka. Każdy może 

przeczytać charakterystykę naszej Falun Dafa, gdzie wszystko jest zapisane. Ludzie nie 

zwracają na to uwagi, odrzucając jako bardzo zwykłe stwierdzenie. Jest to zasada 

wszechświata. I tak było w przeszłości.  

Być może, kiedy opuścisz to miejsce, będziesz odczuwać duży komfort fizyczny. 

Jednakże jest jedna sprawa. W trakcie kultywowania, z powrotem odczujesz dyskomfort 

swojego ciała. Dlaczego tak jest? Dzieje się tak, ponieważ masz karmę, która pochodzi z 

każdego twojego kolejnego życia i która  nie może zostać wypchnięta za jednym razem. 

Gdyby cała karma została na raz wypchnięta, osoba taka zmarła by na miejscu. Dlatego 

stopniowo wyczyścimy karmę z wnętrza ciała. Dlatego będziesz czuć duży fizyczny 
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dyskomfort po jakimś czasie, zastanawiając się „Czy to jest choroba?”. Mówię wam, to nie 

jest choroba. Jednak okaże się to niesamowicie bolesne. Niektóre są bardzo poważne i 

wyglądają na bardzo poważne. Jakkolwiek, niektórzy ludzie wiedzą o tym, ciesząc się za 

każdym razem, gdy nie czują się dobrze. Mówią, że Nauczyciel opiekuje się mną usuwając 

moje choroby oraz eliminując moją karmę. Niektórzy ludzie stają się całkiem zaniepokojeni 

nie odczuwając żadnego fizycznego dyskomfortu, czy czegoś innego. „Nauczyciel nie 

opiekuje się mną i dlaczego nie eliminuję swojej karmy?”. Jednak niektórzy nowi 

praktykujący normalnie będą uważać to za chorobę, przyjmując lekarstwa, jak tylko poczują 

się niedobrze. Myślą, że tak jest lepiej, jeżeli kultywują praktykę i przyjmują lekarstwa w tym 

samym czasie. Widzimy taką zasadę, że ponieważ szpitale nie mogą wyeliminować karmy, a 

lekarze nie są praktykującymi, dlatego nie mają takiej potężnej cnoty. Są technikami pośród 

zwykłych ludzi, którzy mogą jedynie usunąć ból  na powierzchni i pozostawić ci tę chorobę w 

głębszym wymiarze. Lekarstwo przyjmuje się, by stłumić je [choroby] wewnątrz twojego 

ciała i służy jedynie akumulowaniu ich. Ktoś może powierzchownie nie odczuwać bólu, 

jednak i tak zostaje on zdeponowany na głębszym poziomie ciała. Przeprowadzanie operacji 

również na tym polega. Na przykład wyobraźcie sobie, że ktoś ma cystę, która zostaje 

usunięta. Zostaje tylko wycięta materia na samej powierzchni, podczas gdy prawdziwy 

powód choroby znajduje się w innym wymiarze, który nie był nawet dotknięty. Dlatego tak 

poważna karma chorobowa ponownie ujawni się. Niektóre choroby wydają się być zaleczone, 

nie ukazując się ponownie w tym życiu. Jednak powrócą ponownie w następnym życiu. 

Ponieważ zostały one jedynie stłumione do głębszego poziomu, powrócą wcześniej, czy 

później. Czyjaś karma i tak będzie musiała zostać spłacona i to jest zasadą. To, co tutaj 

robimy, jest wypychaniem wszystkich waszych brudnych rzeczy z oryginalnego źródła 

waszego życia. Jakkolwiek, nikt nie czyni takiej rzeczy. Tylko kiedy kultywujesz, taka rzecz 

zostanie dla ciebie zrobiona, lecz każdy musi dobrze prowadzić swój sinsing i kiedy nie czuje 

się dobrze, nie powinien myśleć: „O, znów jestem chory”. Jeżeli myślisz w ten sposób biorąc 

lekarstwo, kiedy ujawni się twoja choroba, nie będziemy interweniować, ponieważ 

kultywacja i praktykowanie zależy od jakości oświecenia, a nie od regulacji nakazów. Nie 

powiedzieliśmy, że nie możesz przyjmować lekarstw, kiedy nie czujesz się dobrze. Nie 

powiedzieliśmy tego.  

Niektórzy ludzie nie traktują siebie jako praktykujących. Wykonują tylko ćwiczenia 

bez studiowania Fa. Będą robić, co będą chcieć. Chociaż widzisz ich ćwiczących, moje 

Faszen nie zaopiekują się nimi. Jeżeli nikt się nimi nie zajmuje, nadal są zwykłymi ludźmi i 

mogą zachorować. Jeżeli ustalimy taki zakaz zabraniający ci przyjmowania lekarstwa, a ty nie 

jesteś w stanie prowadzić się według standardu praktykującego i pozostajesz zwykłą osobą, 

będziesz twierdzić, że Li Hongdży nie pozwala przyjmować lekarstw, kiedy zachorujesz. 

Dlatego nie mówię, czy masz przyjmować lekarstwa, czy nie. Powinieneś zdecydować sam za 

siebie. W zasadzie jest to dla ciebie test. Jeżeli nie możesz siebie traktować jako 

praktykującego, nadal będziesz mieć choroby. Taka jest zasada, o której tutaj właśnie 

wspominamy. Dlatego wszystkim wam powiedziałem, że jeżeli chcecie praktykować 

kultywowanie w przyszłości, fizyczny dyskomfort, którego doświadczycie, będzie 

najprawdopodobniej wypychaną karmą z waszych poprzednich żyć. Wielu ludzi było 

urodzonych dziesięciokrotnie, czy stukrotnie. W każdym życiu było wiele chorób i wszystko 

musi zostać usunięte. Większość karmy zostanie przejęta z innego wymiaru i jej porcja musi 

zostać dla was usunięta. Jednak nie wszystko może być usunięte z innego wymiaru, ponieważ 

musicie trochę pocierpieć. Jeżeli osoba nie cierpi, znaczy to, że nie spłaca złych rzeczy, 

których się dopuściła. Pewnego dnia, kiedy odniesiesz sukces w  kultywacji, znajdując się na 

miejscu buddy, poczujesz się raczej nieswojo, będąc tam. Inni również będą się dziwić: „Jak 

on się tutaj dostał?” Czy to jest w porządku? Dlatego musisz przejść przez pewną formę bólu. 
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Podczas przechodzenia tego bólu, podniesiesz jakość swojego oświecenia. Czy potraktujesz 

to jako chorobę, czy potraktujesz to jako eliminowanie karmy praktykującego? 


