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Prawdziwa natura odkryta  

  

Solidnie kultywujcie Dafa, wola niezachwiana 

Wznoszenie poziomów jest tym co fundamentalne 

W obliczu prób prawdziwa natura osoby jest odkrywana 

Osiągnij Doskonałość, stając się Buddą, Tao lub Bogiem 

 

Li Hongdży 

8 maj 1999 r. 

 
 

 

Kilka moich przemyśleń 

 

Ostatnio ogłoszono w mediach, że Chiny starają się o moją ekstradycję z powrotem do Chin 

w zamian za zmniejszenie nadwyżki handlowej o 500 milionów amerykańskich dolarów. 

Chciałbym powiedzieć kilka słów o tym. Ja jedynie uczę ludzi być dobrymi. Jednocześnie 

bezwarunkowo pomagam ludziom pozbyć się ich chorób i problemów zdrowotnych, i 

umożliwiam im osiągnąć wyższe sfery umysłu. Nie pobieram jakichkolwiek opłat ani nie 

proszę o rzeczy materialne jako nagrodę. Wszystko to miało pozytywny wpływ na 

społeczeństwo i jego ludzi, i , na dużą skalę, skierowało serca ludzi ku dobroci i wzniosło ich 

poziom moralny. Zastanawiam się czy to dlatego starają się o moją ekstradycję. Czy chcą 

abym powrócił do Chin aby więcej ludzi mogło uzyskać Fa i kultywować swoje serca? Jeżeli 

tak jest, to proszę, niech kraj nie traci 500 milionów amerykańskich dolarów aby zawrzeć 

układ – mogę sam wrócić. 

Jednak słyszałem, że zwykle ludzie, którzy są poddawani ekstradycji, są 

zbrodniarzami wojennymi, wrogami publicznymi lub przestępcami. Skoro tak, zastanawiam 

się do której z powyższych kategorii pasowałbym. 

W rzeczywistości stale nauczam ludzi aby zachowywali się z Prawdą, Życzliwością i 

Cierpliwością w roli ich przewodnich zasad. Zatem, naturalnie, także dawałem przykład. 

Kiedy uczniowie Falun Gong i ja byliśmy bez powodu krytykowani i niesprawiedliwie 

traktowani, zawsze okazywaliśmy otwartość umysłu z wielką dobrocią i wielką cierpliwością, 

i cicho znieśliśmy wszystko aby dać rządowi wystarczająco czasu aby poznał jacy jesteśmy. 

Lecz ta cierpliwość absolutnie nie jest objawem tego, że uczniowie Falun Gong i ja boimy się 

czegokolwiek. Powinniście wiedzieć, że kiedy osoba poznaje prawdę i prawdziwe znaczenie 

życia, nie będzie żałować poświęcenia życia dla niego. Nie mylcie naszej litości czy naszej 

wielkiej cierpliwości ze strachem, aby z powodu tego wzmacniać wasze lekkomyślne 

działania. To są faktycznie ludzie, którzy się przebudzili, są kultywującymi, którzy poznali 

prawdziwe znaczenie życia. Ani nie określajcie kultywujących Falun Gong jako angażujących 

się w „przesądy‖. Jest tak wiele rzeczy, które istoty ludzkie i nauka jeszcze muszą zrozumieć. 

Czy religie także nie istnieją z powodu wiary w wyższe istoty? Właściwie, prawdziwe religie 

i starożytne wiary w Bogów, które umożliwiły moralności ludzkiego społeczeństwa przetrwać 

kilka tysięcy lat, są tym co zezwoliło na istnienie dzisiejszej ludzkości – do czego zaliczasz 

się ty, ja, kolejna osoba, i tak dalej. Gdyby nie one, ludzkość dawno temu popełniłaby 

grzechy, które prowadziłyby do katastrof, ludzkie linie rodowe prawdopodobnie dawno temu 

by wyginęły i nie byłoby tego co jest dzisiaj. Prawda jest taka, że moralność jest niezmiernie 

ważna dla ludzkości. Jeżeli człowiek nie ceni cnoty, jest w stanie robić wszelkie złe rzeczy, 
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co jest okropnie niebezpieczne dla ludzkości. Tyle mogę powiedzieć ludziom. Właściwie, 

moją intencją nie jest robienie czegoś dla społeczeństwa i w żadnym wypadku nie chcę się 

angażować w zwykłe ludzkie sprawy, tym bardziej nie pożądam czyjejś władzy politycznej. 

Nie wszyscy uważają władzę za tak ważną. Czy ludzie nie mają powiedzenia: „Każdy dąży 

do czegoś innego‖? Jedynie pragnę pozwolić tym, którzy mogą kultywować, uzyskać Fa i 

nauczyć ich jak prawdziwie polepszać swój sinsing, to znaczy, polepszyć swój standard 

moralny. Poza tym, nie wszyscy przyjdą uczyć się Falun Gong i poza tym, to co robię nie 

może mieć żadnego powiązania z polityką. Niezależnie od tego, kultywujący których serca 

skierowały się ku dobroci i których moralność się poprawiła są pożyteczni dla każdego kraju 

czy narodu. Jak mogłoby coś co pomaga ludziom wydobrzeć i pozostać zdrowymi, i co 

wznosi poziom moralny ludzi, być nazywane „religią zła‖? Każdy praktykujący Falun Gong 

jest członkiem społeczeństwa i każdy ma swoją własną pracę czy zajęcie. Tylko tyle, że 

chodzą do parku robić ćwiczenia Falun Gong przez pół godziny czy godzinę każdego ranka i 

potem idą do pracy. Nie mamy różnych warunków, których ludzie musieliby się słuchać, 

jakie mają religie, ani nie mamy świątyń, kościołów, czy rytuałów religijnych. Ludzie mogą 

przyjść się nauczyć lub odejść kiedy chcą i nie mamy żadnych list członkowskich. Jak można 

to nazwać religią? Co do „zła‖, czy nauczanie ludzi aby być dobrymi, nie pobieranie 

pieniędzy od ludzi i robienie rzeczy umożliwiające ludziom wyzdrowieć i pomóc im pozostać 

zdrowymi, mogłoby być sklasyfikowane jako „złe‖? Albo, czy coś jest „złe‖ tylko ponieważ 

jest poza zakresem teorii partii komunistycznej? Poza tym, wiem, że religia zła jest religią zła 

i nie jest to coś co określa rząd. Czy religia zła powinna być nazywana „prawą‖ jeżeli jest w 

zgodzie z wyobrażeniami pewnych ludzi w rządzie? I czy prawa powinna być nazywana „złą‖ 

jeżeli nie zgadza się z ich osobistymi wyobrażeniami? 

Właściwie, doskonale wiem dlaczego niektórzy ludzie uparli się aby przeciwstawiać 

się Falun Gong. Tak jak ogłaszają to media, jest zbyt dużo ludzi praktykujących Falun Gong. 

Sto milionów ludzi jest w istocie niemałą liczbą. Lecz dlaczego posiadanie dużej liczby 

dobrych ludzi powinno powodować strach? Czy nie jest prawdą, że im więcej jest dobrych 

ludzi, tym lepiej, a im mniej złych ludzi, tym lepiej? Ja, Li Hongdży, bezwarunkowo 

pomagam kultywującym polepszać swoją moralność i zyskać zdrowie, co sprowadza 

stabilność społeczną i pozwala ludziom lepiej służyć społeczeństwu z ich zdrowymi ciałami. 

Czy nie przynosi to korzyści dla ludzi u władzy? Te rzeczy faktycznie zostały prawdziwie 

osiągnięte. Dlaczego zamiast podziękowania mi, chcą przeciwstawić tak wiele jak 100 

milionów ludzi przeciw rządowi? Jaki rząd mógłby być tak enigmatyczny? Ponadto, kto 

wśród tych 100 milionów nie ma rodziny, dzieci, krewnych i przyjaciół? Czy jest to kwestią 

zaledwie 100 milionów ludzi? Więc liczba ludzi przeciw której występują jest jeszcze 

większa. Co stało się z „przywódcami mojego ukochanego kraju‖? Jeżeli moim życiem, 

życiem Li Hongdży, mogę rozwiać obawy tych dobrych ludzi, natychmiast powrócę i 

pozwolę im robić co zechcą. Po co „ryzykować ogólne potępienie‖, marnować siłę roboczą i 

fundusze, i używać polityki i pieniędzy aby dążyć do układu, który narusza prawa człowieka? 

Z drugiej strony, Stany Zjednoczone były liderami w szanowaniu praw człowieka. Więc czy 

rząd Stanów Zjednoczonych zdradziłby prawa człowieka aby zawrzeć taką umowę? Poza 

tym, jestem na karcie stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych, jestem stałym mieszkańcem, 

który żyje pod jurysdykcją prawa USA. 

Nie mam zamiaru wskazywać palcem na nikogo w szczególności. Tylko po prostu to 

co oni robią nie ma dla mnie zbyt wiele sensu. Po co zrzec się dobrej okazji aby zyskać opinię 

publiczną i zamiast tego przeciwstawić jakieś 100 milionów ludzi przeciw rządowi? 
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Mówi się, że wiele ludzi udało się do Zhongnanhai
1
, i że pewni ludzie byli tym 

zszokowani i rozwścieczeni. W rzeczywistości, liczba ludzi którzy przyszli nie była wcale 

duża. Pomyślcie o tym: jest 100 milionów ludzi ćwiczących Falun Gong, a tylko trochę ponad 

dziesięć tysięcy przyszło – czy możesz powiedzieć, że to dużo? Nie było potrzeby 

mobilizować ludzi: z ponad 100 milionami ludzi, jeżeli jedna osoba chciała pójść, tak samo 

zrobiła druga, bardzo szybko było ich ponad dziesięć tysięcy. Nie mieli sloganów ani 

transparentów, nie zachowywali się nieodpowiednio, tym bardziej nie byli przeciwko 

rządowi. Oni zaledwie chcieli zgłosić sytuację rządowi. Co jest w tym nieodpowiedniego? 

Niech was zapytam: czy jacykolwiek „protestujący‖ zachowywaliby się tak dobrze jak oni? 

Czy nie jesteś poruszony nawet trochę kiedy to widzisz? Jednak upierasz się aby znaleźć 

jakąś winę w Falun Gong. Lecz podejście próbowania wyeliminowania Falun Gong podczas 

lekceważenia wszystkich jego zalet jest krokiem naprawdę do tyłu. Falun Gong nie jest 

okropne, jak pewni ludzie sobie wyobrazili. Wręcz przynosi liczne korzyści i w ogóle nie 

szkodzi społeczeństwu. Jednocześnie, tracenie przychylności ludzi jest tym co 

najstraszniejsze. Mówiąc szczerze, uczniowie Falun Gong są także istotami ludzkimi, które są 

w procesie kultywowania siebie i wciąż mają ludzkie umysły. W tej sytuacji, gdzie są 

niesprawiedliwie traktowani, nie jestem pewien ile dłużej są w stanie to wytrzymać i to jest 

tym czym jestem najbardziej zatroskany.  

 

Li Hongdży 

2 czerwiec 1999 r. 

 

 
 

 

Pozycja 

 

Próby, przez jakie przechodzi kultywujący, są czymś czego codzienna osoba nie mogłaby 

wytrzymać. Dlatego tak niewielu ludzi w historii było w stanie osiągnąć sukces w kultywacji 

i osiągnąć Doskonałość. Istoty ludzkie są tylko istotami ludzkimi. W krytycznych chwilach 

trudno im odrzucić swoje ludzkie schematy myślowe, lecz zawsze próbują znaleźć wymówki 

aby przekonać siebie samych. Wspaniały kultywujący, z drugiej strony, jest w stanie odrzucić 

swoje Ja i nawet wszystkie swoje zwykłe ludzkie myśli wśród kluczowych prób. Gratuluję 

tym kultywującym Dafa, którzy mogą przejść przez próby decydujące o Doskonałości. 

Wieczność w której wasze istoty nigdy nie giną i nawet wasze przyszłe poziomy są 

ustanawiane przez was samych. Potężna cnota pochodzi z waszej własnej kultywacji. Bądźcie 

pilni! Jest to najwspanialszy i największy przywilej. 

 

Li Hongdży 

13 czerwiec 1999 r. 

                                                 
1
 Zhongnanhai (dżong-nan-haj)— zespół budynków chińskiego rządu, znajdujący się w Pekinie; znajduje się 

obok Biura Apelowego Rady Państwa. Jest to nawiązanie do apelu z dnia 25 kwietnia 1999 r. 

 

* Uwaga: Ten i inne wszystkie inne przypisy zostały wstawione przez tłumacza i nie stanowią części 

oryginalnego tekstu. 
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Stabilność 

 

Rzeczy, które wydarzyły się ostatnimi czasy wyrządziły już poważne krzywdy wielu uczniom 

Dafa. Jednocześnie splamiły poważnie oblicze kraju. Co do informacji, które uczniowie mają, 

na temat tego jak pewne regiony czy pewne wydziały bezpośrednio lub potajemnie zakłócały 

i przeszkadzały w ćwiczeniach uczniów Falun Gong i co do sytuacji, w których pewni ludzie 

posłużyli się swoją władzą aby wzniecić incydent Falun Gong, aby ustawić dużą część ludzi i 

rządu w opozycji do siebie nawzajem i tym samym zyskać politycznie, uczniowie mogą 

zgłaszać te przypadki poprzez normalne kanały różnym poziomom rządu czy przywódcom 

kraju. 

Lecz jesteśmy kultywującymi. Nie angażujcie się w politykę i nie pozwólcie 

wydarzeniom, które miały niedawno miejsce, przeszkodzić wam. Uspokójcie umysły, 

wznówcie normalne ćwiczenia i studiowanie Fa, bądźcie pilni i solidnie kultywujcie, i ciągle 

siebie polepszajcie. 

 

Li Hongdży 

13 czerwiec 1999 r. 

 

 

 

Wpis dla rosyjskiej wersji książki Falun Dafa 

 

Ceńcie to! 

Przysięgi bogów są wypełniane; 

Ceńcie to! 

To jest to czego szukaliście; 

Ceńcie to! 

Fa jest wprost przed wami; 

 

Li Hongdży 

10 lipiec 1999 r. 

 

 

 

Dalsze komentarze o przesądach 

 

Przesądy (mi xin) były raczej zwykłym terminem zanim pewni ludzie w Chinach, którzy 

zajmują się polityką, powiększyli to w termin z zabójczą siłą. Właściwie, przesądność o której 

rozpowiadają się ci politycy nie jest przesądnością, lecz polityczną etykietą, sloganem 

politycznym. Jest terminem politycznym używanym konkretnie podczas atakowania innych. 

Kiedy tylko na coś nakleja się tą wielką etykietę, staje się przeciwstawne do nauki i może 

zatem być bezczelnie atakowane. 

Faktem jest, że ludzie którzy przeszli przez wszelkiego rodzaju kampanie polityczne, 

są bardzo uważni. Zwykli w coś wierzyć, doświadczyli zawodu, ślepo podziwiali coś lub 

kogoś i poprzez swoje doświadczenia dostali nauczkę. Szczególnie podczas Rewolucji 
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Kulturalnej doznali niezapomnianego ciosu w swoje dusze. Czy jest w ogóle możliwe abyś 

sprawił, żeby ci ludzie lekkomyślnie uwierzyli w cokolwiek? Ludzie dzisiaj są bardziej zdolni 

niż kiedykolwiek do rozróżniania czy coś jest prawdą czy jakimś tak zwanym „przesądem‖, 

jak zostało to sfabrykowane przez ludzi zajmujących się polityką. 

Czy coś jest nauką czy przesądem nie jest postanawiane przez polityków. Zamiast 

tego, powinno to być ocenione przez naukowców. Lecz ci tak zwani „naukowcy‖, którzy są 

używani do celów politycznych, faktycznie też są postaciami politycznymi. Niemożliwym 

jest dla takich ludzi wyciąganie uczciwych i naukowych wniosków z prawdziwie naukowego 

i neutralnego punktu widzenia. Więc zasadniczo nie mogą być uważani za naukowców. 

Mogą, co najwyżej, zaledwie działać jako pałka, trzymana w rękach polityków i używana do 

uderzania w ludzi. 

Zrozumienie Prawdy wszechświata przez uczniów kultywacji Dafa jest wzniesieniem, 

które wynika z racjonalnego zrozumienia i doświadczenia. Jest daremnym dla ludzkich istot 

obalanie – niezależnie jakie jest ich stanowisko – zasad Fa, które przekracza wszystkie teorie 

ludzkiego społeczeństwa. W szczególności w czasie, kiedy moralność ludzkiego 

społeczeństwa jest na skraju całkowitego upadku, to wielki wszechświat ponownie okazał 

łaskę ludzkim istotom i dał im tą ostateczną szansę. Jest to nadzieją ludzkości, którą powinna 

cenić i niezmiernie miłować. Jednak z powodu samolubnych zachcianek, ludzie podkopują tą 

ostatnią szansę jaką wszechświat dał ludzkości, rozwścieczając Niebo i Ziemię. Ignoranccy 

ludzie nawet nazywają te liczne katastrofy „naturalnymi zjawiskami‖. Wszechświat nie 

istnieje dla ludzkości. Ludzie są zaledwie manifestacją istnienia istot najniższego poziomu. 

Jeżeli ludzkość nie spełnia już wymagań istnienia na tym poziomie wszechświata, to może 

tylko być wyeliminowana przez historię kosmosu. 

Ludzkości! Przebudź się! Przysięgi Bogów w historii są wypełniane. Dafa osądza 

wszystkie istoty. Jaką ścieżkę osoba podejmuje w swoim życiu jest jej własnym wyborem. 

Jedna myśl osoby, może określić jej przyszłość. 

Ceń i miłuj to: Fa – zasady  kosmosu – są  tuż przed tobą. 

 

Li Hongdży 

13 czerwiec 1999 r. 
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Serce, które wie 

 

Z Nauczycielem prowadzącym podróż, Fa ocala wszystkie istoty, 

Jeden żagiel podniesiony wysoko, sto milionów żagli podąża, 

Z przywiązaniami pozostawionymi z tyłu, odciążone łodzie płyną prędko, 

Z zaabsorbowanym ludzkim sercem, przepłynięcie oceanu okazuje się trudne. 

Wiatr i chmury nagle się zmieniają, a niebiosa zdają się rozpadać, 

Góry się trzęsą, morza pienią, a dzikie fale przewalają. 

Podążaj blisko za Nauczycielem, solidnie kultywując Dafa, 

Ze zbyt silnymi przywiązaniami, traci się orientację. 

Niektórzy uciekają ratować swoje życie, opuszczając przewrócone łodzie i podarte żagle, 

Kiedy muł i piasek są całkowicie odsiane, złoto lśni. 

Wielkie mowy nic nie znaczą gdy chodzi o życie i śmierć, 

Czyny ujawniają co jest prawdziwe. 

Kiedy dzień osiągnięcia Doskonałości nadchodzi, 

Wielkie odkrycie prawdy pozostawi świat w zdumieniu. 

 

Li Hongdży 

12 wrzesień 1999 r. 

 

(opublikowane 22 maja 2000 r.) 

 

 

 

Ku Doskonałości 
 

Studiowanie Fa z przywiązaniami nie jest prawdziwą kultywacją. Lecz w toku kultywacji 

osoba może stopniowo stać się świadoma swoich podstawowych przywiązań, pozbyć się ich i 

zatem spełnić wymagania dla kultywującego. Co więc jest podstawowym przywiązaniem? 

Istoty ludzkie nabywają wiele schematów myślowych i są, w wyniku tego, kierowani tymi 

schematami myślowymi do dążenia do tego czego pragną. Lecz kiedy osoba przychodzi na 

ten świat, to jej karmiczne aranżacje określają tok jej życia i to co zostanie zyskane i utracone 

w nim. Jak schematy myślowe osoby mogłyby określać każdy etap jej życia? Więc te tak 

zwane „piękne sny i marzenia‖ stają się dążeniami, które nigdy nie mogą być spełnione, 

pomimo bolesnych przywiązań. 

Dafa ma bezgraniczne wewnętrzne znaczenia i stworzyło wszystko na każdym 

poziomie wszechświata, wliczając, oczywiście, wszystko pośród ludzkości. Zatem, za 

wyjątkiem tych marnych ludzi, którzy byli wykorzystywani przez złowrogie, stare, złe siły – 

które same są eliminowane – aby prześladować Fa, ludzie są w stanie widzieć Fa w rzeczach, 

które uważają za dobre. Niektórzy naprawdę widzą zasady Fa Dafa, podczas gdy wielu 

innych uczniów odnalazło ze swoimi ludzkimi schematami myślowymi różne pożądania i 

pragnienia w Dafa, i, zmuszeni przez te ludzkie przywiązania, przyszli aby kultywować w 

Dafa. 

Niektórzy ludzie myślą, że Dafa jest w zgodzie z ich własnym zrozumieniem nauki. 

Niektórzy myślą, że zgadza się z ich własnym kodeksem postępowania. Niektórzy myślą, że 
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przemawia do ich własnego niezadowolenia polityką. Niektórzy ludzie myślą, że Dafa może 

ocalić zdegenerowaną moralność ludzi. Niektórzy ludzie myślą, że Dafa może wyleczyć ich 

choroby. Niektórzy ludzie myślą, że Dafa i Mistrz są prawi, i tak dalej. Nie jest 

nieprawidłowym dla istot ludzkich na tym świecie pożądać piękne marzenia i pragnienia z 

tymi przywiązaniami. Lecz kultywujący zdecydowanie nie powinien być taki. Możesz zacząć 

na drodze Dafa z tymi myślami, lecz w toku kultywacji musisz traktować siebie jako 

kultywującego. W toku kultywacji, poprzez czytanie książek, studiowanie Fa i pilnego 

robienia postępów, powinieneś jasno rozpoznać jakie były twoje myśli kiedy po raz pierwszy 

przyszedłeś do Dafa. Po kultywowaniu przez okres czasu, czy twoje myśli są wciąż takie 

same? Czy kontynuujesz na drodze z powodu tych ludzkich przywiązań? Jeżeli tak, nie 

możesz być liczony jako mój uczeń. Oznacza to, że nie pozbyłeś się swoich podstawowych 

przywiązań i że nie jesteś w stanie zrozumieć Fa z Fa. Ci, którzy zostali wyeliminowani 

podczas złych prób, które Dafa napotkało w Chinach, wszyscy są ludźmi, którzy nie pozbyli 

się tych przywiązań. Jednocześnie, mieli negatywny wpływ na Dafa. 

Pomimo tego i sytuacji, w której duża liczba uczniów, którzy są prawdziwymi 

kultywującymi doznają poważnych trudności, czas zakończenia był wielokrotnie odwlekany, 

tak aby poczekać aż ci ludzie rozpoznają swoje własne podstawowe przywiązania. Jest tak, 

ponieważ wielu wśród nich ma przeznaczenie i potencjał aby osiągnąć Doskonałość. 

Czy wiecie, że jedną z największych wymówek, jaką stare złe siły używają obecnie 

aby prześladować Dafa, jest to, że wasze podstawowe przywiązania pozostają ukryte? Więc 

aby zidentyfikować tych ludzi, trudności uczyniono jeszcze bardziej surowe. Jeżeli jesteś 

przywiązany do zgodności Dafa z nauką ludzi, manipulują nikczemnymi istotami ludzkimi 

aby szerzyć kłamstwa, że Dafa jest „przesądne‖. Jeżeli jesteś przywiązany do mocy Dafa aby 

leczyć choroby, manipulują nikczemnymi istotami ludzkimi aby szczerzyć kłamstwa, że Dafa 

zabrania ludziom przyjmowania lekarstw, i że doprowadziło to do 1400 śmierci. Nawet jeżeli 

mówisz, że Dafa nie angażuje się w politykę, sprawiają, że nikczemne istoty ludzkie szerzą 

kłamstwa, że Dafa i Li Hongdży mają zagraniczne siły polityczne za nimi, i tak dalej. Jeżeli 

mówisz, że Dafa nie pobiera opłat, mówią, że Mistrz starał się zgromadzić majątek w 

nieuczciwy sposób. Do czegokolwiek jesteś przywiązany, sprawią, że źli ludzie wymyślą o 

tym kłamstwa. Nawet jeżeli obawiasz się, że Dafa jest uszkadzane, fabrykują artykuły 

rzekomo napisane przez Mistrza. Pomyślcie o tym: Ta ogromna próba teraz jest dokładnie po 

to aby zobaczyć jak Dafa sobie radzi i jak uczniowie się zachowują podczas nieobecności 

Mistrza. Jak Mistrz mógłby mówić otwarcie? Jak mógłbym znowu powiedzieć wam co robić? 

Dodatkowo, manipulują nikczemnymi ludźmi aby testowali Dafa i jego uczniów, 

przeprowadzając ich przez wszechstronną i destruktywną próbę, która celuje we wszystkie 

ludzkie myśli i przywiązania. Gdybyście prawdziwie byli w stanie pozbyć się tych 

podstawowych ludzkich przywiązań w waszej kultywacji, ta ostatnia trudność nie byłaby tak 

okrutna. 

Nawet teraz niektórzy wciąż nie mogą skoncentrować się kiedy chodzi o czytanie 

książek. Ci z was, którzy pracują dla Dafa, w szczególności, nie powinni używać żadnych 

pretekstów aby ukryć wasze nie czytanie książek czy nie studiowanie Fa. Nawet jeżeli 

pracujesz dla mnie, twojego Mistrza, wciąż musisz każdego dnia studiować Fa ze spokojnym 

umysłem i rzetelnie siebie kultywować. Kiedy twój umysł błądzi wszędzie dookoła kiedy 

czytasz, niezliczeni Buddowie, Tao i Bogowie w książce widzą twój śmieszny i żałosny 

umysł, i widzą karmę w twoich myślach kontrolującą ciebie, co jest czymś wstrętnym. Lecz 

trzymasz się złudzenia i nie udaje ci się obudzić. Niektórzy wolontariusze przez długi czas nie 

czytają czy studiują Fa. Jak mogliby wykonywać pracę Dafa dobrze? Nieświadomie 

ponieśliście wiele strat, które ciężko naprawić. Przeszłe lekcje powinny uczynić was bardziej 

dojrzałymi. Jedynym sposobem aby zapobiec przed wykorzystywaniem przez złe, stare siły 

luk w waszych umysłach jest dobre wykorzystywanie waszego czasu aby studiować Fa.  
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To, co obecnie się odsłania, zostało zaaranżowane dawno temu w historii. Ci 

uczniowie, którzy wystąpili aby dawać świadectwo Fa w obliczu presji, są wspaniali. Kiedy 

pytałem ostatnią grupę wysokopoziomowych istot, które mają być właśnie wyeliminowane, 

dlaczego wymyślały kłamstwa o mnie i o Dafa, odpowiedziały: „Nie ma innego sposobu. 

Droga, którą wybrałeś jest tak prawa. Jak inaczej Dafa i twoi uczniowie mogliby być 

przetestowani?‖. Ci, którzy szkodzą Dafa, są zaledwie garstką złych sił. Wszystko co robią, to 

posługiwanie się tymi złymi istotami, które oni także uważają, że powinny zostać 

wyeliminowane. Niezmierni i niepoliczalni Buddowie, Tao i Bogowie w kosmosie i istoty w 

nawet większych kosmicznych ciałach wszystkie oglądają wszystko na tej malutkiej drobinie 

kurzu we wszechświecie. Dafa już dopełniło wszystko we wszechświecie. Potężna cnota jest 

wspaniała i wieczna. Ci uczniowie, którzy przeszli przez wszechstronne i najbardziej 

rygorystyczne próby, położyli twarde jak skała fundamenty dla Dafa na tym świecie, ukazali 

w ludzkim świecie prawdziwą manifestację Dafa i jednocześnie doprowadzili do 

Doskonałości swoje własne wspaniałe pozycje. Zło zostanie niedługo całkowicie 

wyeliminowane, ci nikczemni w ludzkim świecie otrzymają należną spłatę i nie będzie można 

pozwolić dłużej na takie grzechy. Uczniowie czekają na osiągnięcie Doskonałości, i nie mogę 

dłużej czekać. Zachowanie każdego, dobre czy złe, całkowicie odzwierciedla rezultat jaki 

uzyska. Czujące istoty, wasze przyszłe pozycje wybierane są przez was samych. 
 

Li Hongdży 

16 czerwiec 2000 r. 

 

 

 

Do konferencji Fa na Tajwanie 

 

Najpierw chciałbym pozdrowić wszystkich tajwańskich uczniów Dafa – witam wszystkich! 
 

Chciałbym także życzyć waszej konferencji Fa całkowitego sukcesu! 
 

Mam nadzieję, że poprzez tę konferencję będziecie w stanie odkryć swoje niedociągnięcia i 

stać się bardziej pilnymi, i że uczynicie tę konferencję Fa świętą konferencją, na której 

porównacie jak studiowaliście i kultywowaliście, i ukażecie prawe Fa ludziom świata. 

 

Li Hongdży 

25 czerwiec 2000 r. 
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W odniesieniu do przepowiedni 

Uczniowie: Co obecnie ukazuje się w Chinach było wcześniej zaaranżowane w historii i 

wielu ludzi w historii przepowiedziało to. Wybrali nie opisywanie tej kwestii bezpośrednio, 

tak aby zarówno dostosować się do złudzonego sposobu istnienia świata i aby ostrzec jego 

ludzi. Zatem, codzienni ludzi są tylko w stanie zrozumieć znaczenie przepowiedni po tym jak 

historia już się wydarzy. 

Na przykład, odnosząc się do tego co obecnie dzieje się w Chinach, Francuz, 

Nostradamus, setki lat temu oznajmił następująco w swojej księdze przepowiedni, Centurie: 
 

W roku 1999, siódmym miesiącu, 

Z nieba nadejdzie Wielki Król Terroru, 

Aby wskrzesić wielkiego króla Angolmois, 

Przed i potem Mars panuje w imieniu przynoszenia ludziom szczęścia.
2
 

 

Co powiedział o „roku 1999, siódmym miesiącu, Z nieba nadejdzie ... Terroru, aby wskrzesić 

... króla...‖ odnosi się dokładnie do kilku ludzi z ukrytymi zamiarami w Centralnym 

Komitecie KPCh posługujących się swoją władzą aby rozpocząć wszechstronne, okrutne 

tłumienie Dafa i uczniów Dafa. Aresztują i biją ludzi, wysyłają ich do obozów pracy, skazują 

na więzienie i niszczą książki; użyli wojska, policji, tajnych agentów i środków 

dyplomatycznych; i użyli wszystkich stacji radiowych, telewizyjnych i prasy aby szerzyć 

kłamstwa i przeprowadzać prześladowania w nikczemny sposób. Przytłaczająca skala tego 

zdaje się grozić strąceniem niebios, podczas gdy ich niegodziwość rozprzestrzeniła się po 

całym świecie. Ze zwyrodniałymi schematami myślowymi, stare siły zaaranżowały to dla 

celów „sprawdzenia‖ Dafa w niszczycielski sposób. Proces rektyfikacji Fa przez Mistrza 

wśród ludzi jest, tak jak Bogowie to widzą, po prostu jak proces wskrzeszania. 

Co do zdania „przed i potem Mars panuje‖, ma to powiedzieć, że [Karol] Marks rządzi 

światem przed i po roku 1999. Właściwie, nie tylko te społeczeństwa rządzone przez podłą 

partię komunistyczną praktykują Marksizm. System ubezpieczeń społecznych i pokrewne 

przyjęte przez rozwinięte państwa świata są także nikczemnymi komunistycznymi rzeczami 

wewnątrz kapitalizmu. Wyglądają one na wolne społeczeństwa, lecz wydaje się, że w 

rzeczywistości cały świat praktykuje komunizm. Ludzie którzy przybywają do rozwiniętych 

krajów na Zachodzie z państw rządzonych przez złych komunistów dzielą jedno wrażenie: 

„Wydaje się jakby tutaj był komunizm, z tą różnicą, że nie popiera się tutaj brutalnej 

rewolucji‖. 

Odnosząc się do ostatniej części, „w imieniu przynoszenia ludziom szczęścia‖ odnosi 

się to do idei podłej partii komunistycznej uwolnienia całej ludzkości, jak i do 

podtrzymywania ubezpieczeń społecznych Zachodniego społeczeństwa poprzez wysokie 

opodatkowanie. 

Ponieważ ta kwestia jest wciąż w procesie finalizowania, odszyfrowuję tylko te kilka 

zdań. W rzeczywistości, przepowiednie dotyczące tego okresu czasu krążyły w wielu 

stuleciach. Powyższe kilka uwag jest tylko dla odniesienia. 
 

Li Hongdży 

28 czerwiec 2000 r. 

                                                 
2
 Z Centurii X, Quatrain 72 w dziele Nostradamusa. 
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Używając wedle woli 
 

Nigdy nie lubiłem gramatyki i słów wystandaryzowanych przez nowoczesny język chiński, 

które mają spłycone znaczenia. Dlatego często gdy nauczam Fa nie posługuję się 

wystandaryzowaną gramatyką i słowami! Niektórzy nie rozumieją tego. Prawda jest taka, że 

słowa, których znaczenia zostały zmienione przez nowoczesnych ludzi mają już zawarte w 

sobie schematy nowoczesnych ludzi. W szczególności słowa, które zawierają elementy 

ateizmu i polityki, są niemożliwe do użycia podczas nauczania Fa. Aby umożliwić uczniom 

zrozumienie, robię co mogę aby posługiwać się gramatyką i słowami nowoczesnego języka 

chińskiego. 

Jak Fa wszechświata mogłoby być ustandaryzowane przez ludzką kulturę? Tak długo 

jak mogę jasno tłumaczyć zasady Fa, unieważniam więzy ludzkiej kultury, łamię te zasady i 

ograniczenia, i używam języka wedle woli. Aby jasno wyrazić Dafa, stosuję język jak chcę. 

Na przykład, czasem moje zdania są bardzo długie i powtarzam słowa aby podkreślić i 

pogłębić znaczenie tych zdań. Niemniej jednak, i tak bardzo trudno jest używać ludzkiego 

języka aby wyrazić wysoko-poziomowe, dogłębne zasady Fa. Kiedy chodzi o słowa, 

zasadniczo używam ich wedle woli. Na przykład, często piszę „stopień‖( - cheng du) 

jako „stopień dokonania‖ ( - cheng du), ponieważ czuję, że to słowo powinno być 

używane aby wyrazić stopień w jakim coś jest dokonane. Lubię pisać „prawdę kwestii‖ 

( - zhen xiang) jako „prawdziwe oblicze‖ ( - zhen xiang), ponieważ czuję, że to 

słowo powinno być używane aby wyrazić jakie rzeczy naprawdę są. Lubię pisać „absolutny‖ 

( - jue) jako „stanowczy‖ ( - jue), ponieważ czuję, że to słowo ma większą wagę. 

Używam „niezmierny‖ ( - hong) zamiast „ogromny‖ ( - hong), ponieważ jest to bardziej 

odpowiednie dla opisywania Wielkiego Fa wszechświata, i tak dalej. Nie lubię także 

standaryzować zdań używając prostych znaków przestankowych. Kiedy piszę, często używam 

przecinków aż do końca. Ważne jest dla mnie tylko wewnętrzne znaczenie Fa i gdy chodzi o 

ludzką standaryzację, nie mam poczucia zobowiązania. Ludzka kultura jest nadana ludziom 

przez Bogów, lecz nowoczesny język chiński został zmieniony przez wypaczone myślenie 

nowoczesnych ludzi, z jego potępianiem teizmu i jego politycznymi pojęciami. Fa przyniesie 

ludzkości wszystko nowe i prawe, i nie będzie pod wpływem czegokolwiek co stare, 

oszukańcze czy wypaczone. Ukończyłem liceum i celem mojego nie udania się na studia było 

to, aby zapobiec przed uformowaniem się w moim umyśle wszelkich rodzajów pojęć, 

twierdzeń, definicji, praw naukowych, ludzkich teorii i różnych ustandaryzowanych rzeczy. 

Te ludzkie rzeczy absolutnie nie mogą być wmieszane w Wielkie Fa wszechświata podczas 

jego nauczania, ponieważ spowodowałoby to, że ludzkie schematy myślowe przeszkadzałyby 

Fa. 

Dafa jest Fa wszechświata i Dafa stworzyło wszystkie istoty we wszechświecie. Dafa 

utworzyło środowiska życia i standardy dla istot na różnych poziomach wszechświata, i 

stworzyło dla istot na różnych poziomach różne formy mądrości, wliczając kulturę ludzkości. 

Celem rozprzestrzeniania wszędzie Dafa jest rektyfikowanie Fa we wszechświecie i 

jednocześnie to, aby uczniowie Dafa w ludzkim świecie osiągnęli Doskonałość. Dafa tworzy 

także nową ludzkość i sprowadzi ludzkości również nową kulturę. 

 

Li Hongdży 

28 czerwiec 2000 r. 
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Wypędźcie interferencje 

 

Uczniowie: Dafa, którego was nauczyłem jest jedyną rzeczą, która może zapewnić wasze 

osiągnięcie Doskonałości poprzez ulepszanie siebie w kultywacji. Jeżeli ktoś, nie będąc w 

stanie złamać swoich zwykłych ludzkich przywiązań, sprowadzi na siebie złe istoty, które 

przyjmują mój obraz i mówią mu co robić stosownie do jego przywiązań, tak aby wyrządzać 

szkody dla Fa, ta osoba jest w skrajnym niebezpieczeństwie. Jeżeli się nie obudzi, stanie się 

potworem, który uszkadza Fa. 

Moje Ciała Prawa (Faszen) są ucieleśnieniem mądrości mojego umysłu i mojej 

energii, i ich myślenie absolutnie nie różni się od mojego. Nie powiedziałem słowa, kiedy 

Dafa i jego uczniowie napotkali na tą prześladowczą, złą próbę. To dokładnie tak jakbyście 

pisali egzamin wejściowy na studia: w czasie egzaminu, czy nauczyciel mógłby znowu ci 

mówić, na miejscu, jak odpowiedzieć na pytania? Zatem, jeżeli nie mówiłem podczas tej 

próby, dlaczego posługiwałbym się formą moich Faszen aby bezpośrednio mówić wam co 

robić? 

Ostatnio nieszczęśniczka z Hongkongu, która straciła zmysły i mając stworzone 

demony w swoim umyśle, poważnie przeszkadzała Dafa mówiąc absurdalne rzeczy, o tym jak 

moje Faszen mówiło jej co robić. Powodowała nawet szkody posługując się telefonem jaki do 

niej wykonałem i ciągle dopuszczała się złych rzeczy. Nieważne jakie absurdalne rzeczy 

mówi w imieniu rzekomego Faszen, nie mam takich uczniów. Jeżeli są ludzie, którzy chcą 

podążyć za nią aby sprowadzić zamieszanie do Fa, mogą z nią iść – to czego chcę to 

uczniowie, którzy kultywują w prawy i szlachetny sposób, wspaniali Bogowie, którzy są 

niewzruszeni i solidni, jak diament. 

Uczniowie: Musicie mieć jasne umysły w tej obecnej uroczystej chwili. To ja 

nauczyłem was Fa. Moje Faszen są zaledwie obrazem moich myśli, podczas gdy ja jestem 

główną istotą. Czy ktoś kto nawet nie uznaje mnie [jako Mistrza] wciąż może być uczniem 

Dafa? W dodatku, są uczniowie, którzy nie powinni rozwijać samozadowolenia tylko z 

powodu, że myślą, że uczynili rzeczy rektyfikacji Fa dla Dafa. Obecnie wszyscy ci, którzy są 

irracjonalni i mówią bezrozumnie, są w niebezpieczeństwie – jest to dla nich śmiertelne. Co 

ważniejsze, wszyscy z was powinni ignorować to co ten sabotażysta w Hongkongu wzniecił i 

nie dawać jej posłuchu. To nie tak, że Mistrz nie jest litościwy: przez kilka lat waszej 

kultywacji nie tylko zniosłem niesamowicie wiele dla was, lecz także, wraz z tym, ciągle 

dawałem wam wskazówki dla waszego polepszania, pilnowałem waszego bezpieczeństwa i 

uregulowałem długi jakie byliście winni na różnych poziomach, tak abyście mogli osiągnąć 

Doskonałość – nie są to rzeczy, które po prostu każdy może zrobić ani nie mogą być 

uczynione dla codziennych ludzi. Ale po prostu ci ludzie są zbyt irracjonalni i nie wiedzą jak 

cenić Dafa i okazji aby kultywować. 

Kiedy nauczałem Fa, powiedziałem wam wcześniej wszystko o problemach jakie 

mogą wydarzyć się podczas tego nikczemnego i niszczycielskiego testu. Faktycznie trudno 

jest tym, którzy nie kultywowali prawdziwie, przejść go. Teraz widzicie czemu często 

mówiłem wam abyście więcej czytali książkę, prawda?! Fa może zerwać wszystkie 

przywiązania, Fa może zniszczyć wszelkie zło, Fa może roztrzaskać wszelkie kłamstwa i Fa 

może wzmocnić prawe myśli. 

Ci irracjonalni nędznicy są teraz manipulowani przez tajnych agentów. Co do tych, 

których przywiązania poprowadziły do podążania z tymi ludźmi, nawet jeżeli są w stanie się 

obudzić, będzie bardzo trudno w przyszłości im mieć jakąkolwiek okazję aby kultywować. 

Dafa jest podniosłe, a kultywacja jest poważną sprawą. Osoba – nieważne kim jest – musi 



 13 

sama zapłacić za wszystkie złe rzeczy, których dopuściła się na świecie. Nie chcę widzieć jak 

jakikolwiek uczeń upada, lecz także zdecydowanie nie chcę niekompetentnych uczniów. 

 

Li Hongdży 

5 lipiec 2000 r. 

 

 

 

Zawiadomienie 

 

Wszystkie stowarzyszenia Dafa: 
 

Na pewno nie jest nieprawidłowym wyjaśnić fakty dotyczące naszej sytuacji chińskiemu 

rządowi w pokojowy sposób. Jako kultywujący jednak, powinniśmy absolutnie nie 

przyjmować nadgorliwego podejścia czy mowy. Przez ostatni rok wyjaśnialiście prawdę i 

apelowaliście do rządu i ludzi świata z dobrą wolą, i czyniliście to w prawy sposób. 
 

Cieszy mnie widok uczniów (wspaniałych istot), którzy zostali wykuci przez kultywację 

Dafa. Mam także nadzieję, że w przyszłości, podczas wyjaśniania prawdy i apelowania do 

rządu, nie zlekceważą w żaden sposób wagi studiowania Fa, ponieważ wszyscy z nich muszą 

postępować w kierunku Doskonałości. Bardzo uważnie obserwuję wszystko co uczniowie 

robią i stan ich kultywacji. Mam nadzieję, że wszyscy z was nawet jeszcze lepiej będą 

obchodzić się ze wszystkim.  

 

Li Hongdży 

20 lipiec 2000 r. 

 

 

 

Racjonalność 

 

Wśród trudności, jest bardzo trudno uczniowi zobaczyć przyczynę sprawy; lecz nie jest tak, 

że jest to niemożliwe. Kiedy uspokaja swój umysł i ocenia rzeczy za pomocą Dafa, będzie w 

stanie zobaczyć naturę sprawy. Niektórzy uczniowie sugerują, że najlepszą kultywacją jest 

zostać umieszczonym w areszcie czy obozie pracy, czy zostać skazanym na więzienie aby 

dawać świadectwo Fa. Uczniowie, tak nie jest. Występowanie aby dawać świadectwo Fa 

używając wielu różnych podejść jest wspaniałym czynem, lecz to absolutnie nie znaczy, że 

musicie zostać zaaresztowani przez zło. Jeżeli taka by była sytuacja, dlaczego ci uczniowie, 

którzy występują aby apelować, mieliby domagać się wypuszczenia wszystkich tych 

niewinnych uczniów, którzy zostali aresztowani, uwięzieni, wysłani do obozów pracy czy 

skazani na więzienie. Bycie aresztowanym nie jest celem. Dawanie świadectwa Dafa jest tym 

co jest prawdziwie wspaniałe i to po to aby dawać świadectwo Dafa apelujecie. Ponieważ 

apelujecie, powinniście próbować odnieść sukces w dawaniu świadectwa Fa – to jest 

prawdziwy cel apelowania. Kiedy złe osoby pytają czy praktykujesz Falun Gong, możesz ich 

ignorować lub użyć innych metod aby odeprzeć ich pytania. Nie pozwalajcie dobrowolnie aby 

zło was zabrało. 
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Obecnie wciąż jest trochę uczniów, którzy twierdzą, że moje Faszen powiedziały im 

co mają robić i dlatego popadają w skrajność. Powiedziałem przy wielu okazjach, że tylko 

fałszywe Faszen bezpośrednio mówią uczniom co robić. Co więcej, fałszywe Faszen 

pojawiają się tylko, gdy uczeń jest silnie przywiązany do czegoś. Jest tak ponieważ celem 

starych sił jest powodowanie szkód. Gdy uczeń ma silne przywiązanie, jego zachowanie jest, 

mówiąc ściśle, fundamentalną manifestacją jego demonicznej natury i czymś sprowadzonym 

przez emocje; nie jest racjonalne. Zło jest wtedy w stanie się pojawić. Od teraz, strzeżcie się, 

ci którzy twierdzą, że moje Faszen bezpośrednio im powiedziały co robić, odnoszą się w 

rzeczywistości do fałszywych Faszen. 

Wasze obecne zachowanie jako uczniowie Dafa jest wspaniałe. Wszystko to jest 

waszą dobrocią (Szan), która się ukazuje i jest to tym czego złe siły boją się najbardziej, 

ponieważ ci którzy atakują dobroć muszą być źli. Postępowanie jakie przyjmują w 

prześladowaniach Dafa i jego uczniów są skrajnie złe i haniebne, i boją się, że zostaną 

ujawnione. Musicie powiedzieć ludziom świata o ich niegodziwości – to jest także ocalaniem 

ludzi. Podczas eliminowania zła, doskonalicie siebie i wzmacniacie objawienie Fa na świecie. 

Czy wiedzieliście, że wszystko co obecnie robicie ustanowiło już najwspanialszą, potężną 

wieczną cnotę dla Dafa i kultywujących Dafa? Kiedy ta karta historii zostanie zamknięta, 

ludzie którzy pozostaną, zobaczą waszą wspaniałość, a przyszli Bogowie będą na zawsze 

pamiętać ten wspaniały okres historii. Dawajcie świadectwo Fa z racjonalnością, wyjaśniajcie 

prawdę
3
 z mądrością, szerzcie Fa i ocalajcie ludzi z miłosierdziem – to jest ustanawianiem 

potężnej cnoty Oświeconej Istoty.  

 

Li Hongdży 

9 sierpień 2000 r. 

 

 

 

Wyeliminujcie swoje ostatnie przywiązanie(a) 

 

Dafa i uczniowie Dafa doświadczyli najgorszej, najbardziej przepełnionej złem, 

niszczycielskiej próby – czegoś nigdy wcześniej nie widzianego w historii. Dafa i jej 

uczniowie, którzy prawdziwie zachowali się jak najbardziej wspaniali kultywujący prawej 

ścieżki kultywacji, przeszli przez tę próbę. W ludzkim świecie, wszystkie osoby, organizacje i 

grupy czynią rzeczy w ludzkim świecie aby osiągnąć coś na tym świecie. Jednak uczniowie 

Dafa pozbywają się wszystkich zwykłych ludzkich przywiązań – wliczając przywiązanie do 

ich ludzkich żyć – aby osiągnąć sfery wyższych istot. Dlatego byliśmy w stanie przejść przez 

najgorsze, najbardziej przepełnione złem i najbardziej niegodziwe prześladowania w ludzkiej 

historii. To jest tym czego ci źli nikczemnicy nie mogli się spodziewać. 

Ponieważ jesteście kompetentnymi, prawdziwymi kultywującymi, którzy spełnili 

wymagania, nie możecie być zastraszeni przez stratę pieniędzy czy korzyści materialne; i są 

to rzeczy, które kultywujący i tak musi porzucić. Co więcej, ci kultywujący mogą nawet 

porzucić życie i śmierć: jak mogliby się bać groźby śmierci? Chociaż kilku zepsutych ludzi 

wciąż czyni zło, te najgorsze istoty, które są na wysokich poziomach kosmicznego ciała, 

zostały już całkowicie wyeliminowane w procesie rektyfikacji wszechświata przez Fa. Te złe 

osoby, które są na najbardziej powierzchniowym poziomie, poziomie ludzkości, wkrótce będą 

                                                 
3
 Chińskie wyrażenie tłumaczone tutaj jako prawda, zhen xiang, odnosi się tutaj do istoty kwestii lub prawdy czy 

faktów sytuacji, odmiennie od abstrakcyjnej prawdy czy w znaczeniu filozoficznym. 
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musiały zapłacić za wszystkie ich grzechy, podczas gdy będą całkowicie eliminowane gdy Fa 

będzie rektyfikować ludzki świat. 

Ostatnimi czasy w Chinach kontynentalnych pewni tajni agenci, którzy twierdzą, że są 

uczniami Dafa, przedostali się do obozów pracy i innych miejsc gdzie przetrzymywani są 

uczniowie, aby czynić szkody. Oszukują uczniów twierdząc, że oni [tajni agenci] już 

osiągnęli Doskonałość i stosują inne metody. Mówią uczniom, że ci osiągnęli już 

Doskonałość i już nie muszą ćwiczyć, że uczniowie powinni dostosować się do codziennych 

ludzi tak bardzo jak to możliwe, że uczniowie powinni oddać swoje książki i tak dalej. Tymi 

bzdurami oszukali pewnych uczniów, którzy, wśród trudności, nie chcą pozostać w ludzkim 

świecie i chcą osiągnąć Doskonałość tak szybko jak to możliwe. W Fa powiedziałem wam 

aby dostosowywać się do codziennych ludzi tak bardzo jak to możliwe podczas 

kultywowania. Nigdy nie powiedziałem, że powinniście dostosowywać się do codziennych 

ludzi [samym w sobie]. Jeżeli nie różnisz się od codziennej osoby, czy wciąż jesteś 

kultywującym? Uczniowie Dafa – przyszli Buddowie, Tao i Bogowie – jak możecie pozwalać 

tym złym, absurdalnym błaznom aby wykorzystywali jakiekolwiek luki? 

Jest to w rzeczywistości czas na odrzucenie waszych ostatnich przywiązań. Jako 

kultywujący już wiecie, że powinniście odpuścić, i w swoich działaniach odpuściliście, 

wszystkie doczesne przywiązania (wliczając przywiązanie do ludzkiego ciała) i przeszliście 

przez proces porzucania życia i śmierci. Zatem czy bycie przywiązanym do osiągnięcia 

Doskonałości nie jest przywiązaniem? Czy nie jest to także przywiązaniem zrodzonym z 

ludzkiej skłonności do dążenia do czegoś? Czy Budda byłby przywiązany do osiągnięcia 

Doskonałości? W rzeczywistości ci kultywujący, którzy prawdziwie zbliżają się do 

Doskonałości nie mają tego przywiązania. W nauczaniu Fa mówiłem o zasadzie, gdzie 

szkolny uczeń, który dobrze wykonuje swoje szkolne zadania, zostanie naturalnie przyjęty na 

studia, podczas gdy uczeń, który jest przywiązany do bycia przyjętym na studia, lecz nie 

wykonuje dobrze swoich szkolnych zadań, nie zostanie przyjęty. Nie jest złym dla 

kultywującego pragnąć osiągnąć Doskonałość, lecz twój umysł powinien być skupiony na Fa. 

Ciągle kultywując mimowolnie spełnisz standard dla Doskonałości. Ci uczniowie Dafa, 

którzy nie są w stanie znieść cierpienia, szczególnie prawdopodobnie będą mieli myśli o 

opuszczaniu ludzkiego świata i osiągnięcia niedługo Doskonałości. To pozwala złu 

wykorzystać ich luki. Przeszliście już przez najtrudniejszy okres. Zatem jeśli chodzi o wasze 

ostatnie przywiązanie, to musicie się upewnić, że je odrzucicie. Wiem wszystko o cierpieniu 

moich uczniów. Prawda jest taka, że cenię was bardziej niż wy cenicie siebie! Wszelkie zło 

we wszechświecie jest eliminowane z niebywałą szybkością.  

Przez ostatni rok, własna karma uczniów, niedostateczne rozumienie Fa, niemożność 

porzucenia przywiązań wśród trudności, nieumiejętność obchodzenia się z rzeczami 

posługując się prawymi myślami wśród bolesnych prób, i tak dalej, są głównymi powodami 

eskalacji prześladowań przez zło i są prawdziwymi fundamentalnymi wymówkami, którymi 

zło posługuje się aby szkodzić Fa. Jednak mimo to, jak wiele osoba kultywująca zniesie w 

kultywacji, tyle zyska gdy osiągnie Doskonałość. Czy wciąż pamiętacie ten czas kiedy 

nauczałem Fa i uczeń zapytał czy kultywujący może kultywować do Poziomu
 
Osiągnięcia

4
 

wyższego niż tego na którym jego życie pierwotnie powstało? Jeżeli kultywujący może 

porzucić myśl o życiu i śmieci w każdych warunkach, zło na pewno będzie się go bało. Jeżeli 

każdy uczeń jest w stanie to zrobić, zło samo z siebie przestanie istnieć. Wszyscy jesteście już 

świadomi zasady wzajemnego generowania i wzajemnego powstrzymywania. Jeżeli się nie 

boicie, czynnik, który sprawiałby, że się boicie przestanie istnieć. Nie można tego sobie 

narzucić, lecz jest osiągnięte poprzez prawdziwe i spokojne odpuszczenie tego. Kiedykolwiek 

widzę was cierpiących, Mistrz jest nawet bardziej zmartwiony niż wy; kiedykolwiek nie 

                                                 
4
 To wyrażenie jest czasem tłumaczone jako „Pozycja Owocu‖. 
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stawiacie dobrze kroku, to naprawdę boli mnie serce. Wszystko co zło zrobiło faktycznie 

celowało w przywiązania i obawy, których nie porzuciliście. Jesteście przyszłymi 

Oświeconymi Istotami, które stają się Buddami, Tao i Bogami, i nie jesteście zaniepokojeni 

stratami i zyskami tego świata. Więc powinniście być w stanie porzucić wszystko. Jeżeli nie 

bylibyście przywiązani teraz do osiągnięcia Doskonałości, to zło nie byłoby w stanie 

wykorzystać tej ostatniej luki. 

Gdy ci nędznicy pozujący jako uczniowie Dafa próbują was zachwiać, zwykle mówią 

wam, że sami są uczniami, że osiągnęli Doskonałość i inne nonsensy. Jest czymś 

nadzwyczajnym, że jesteście w stanie porzucić życie i śmierć, lecz nie powinniście 

wykształcać przywiązania do osiągnięcia Doskonałości. Byłoby to zaniedbaniem! Jest to 

także luką, którą zło wykorzystuje. Ponieważ mówią, że już osiągnęli Doskonałość, poproście 

ich aby wzlecieli w niebo wszystkim to pokazać, lub poproście ich aby wyrecytowali wers z 

Dżuan Falun, jako próbę. Osoba, która osiągnęła Doskonałość jest Buddą, Tao lub Bogiem z 

bezkresnym blaskiem i będzie miała wspaniałe oblicze Boga, mając wszystkie boskie moce 

Fa Buddy – nie będzie już miała ludzkiego wyglądu. Jak mogłyby te liche błazny, które udają 

się do obozów pracy i zachowują się tajemniczo, oszukiwać uczniów Dafa? Chociaż udało im 

się znaleźć kilkudziesięciu oszustów – odpadków ludzkości – przybierających tą haniebną 

rolę, tylko posiadając niewzruszone serce będziesz w stanie obejść się ze wszystkimi 

sytuacjami. 

Obecnie zło w ciele kosmicznym zostało całkowicie wyeliminowane, a Fa skończyło 

rektyfikowanie Trzech Sfer. Nadal przebijany jest tylko najbardziej powierzchniowy poziom 

powłoki materii. Dzieje się to z dużą szybkością i zbliża się do nikczemników w ludzkim 

świecie i do tych podłych morderców, którzy bili na śmierć lub ranili uczniów Dafa 

(przyszłych Buddów, Tao i Bogów). 

Wyeliminujcie wasze ostatnie przywiązanie(a). Wszystko co osiągnęliście przez 

kultywację i praktykowanie ustanowiło już wasz nieskończenie wspaniały i święty, przyszły 

Poziom Owocu. Czyńcie każdy krok dobrze i nie plamcie tego co już uzyskaliście. Pozwólcie 

części was, która została w pełni wykultywowana świecić z jeszcze czystszym blaskiem. 

 

Li Hongdży 

12 sierpień 2000 r. 
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Komentarz I 

 

„To zrozumienie jest bardzo dobre. W odniesieniu do manifestacji karmy myślowej, szkód 

jakie złe siły nam wyrządziły, i naszego wyjaśniania prawdy ludziom, czynnie eliminujemy 

demony zamiast tolerowania czy pasywnego znoszenia; lecz nasze myśli i czyny muszą być 

miłosierne.‖  

 

Li Hongdży 

5 październik 2000 r. 

 

Adnotacja: Jest to komentarz do artykułu „Eliminujcie demoniczną naturę”, który został 

napisany przez ucznia Dafa i opublikowany 30 września 2000 r. na angielskiej stronie 

internetowej Clearwisdom. 

 

 

 

Zduście zło 

 

Chińskie obozy reedukacji poprzez pracę są mrocznymi siedliskami złych sił. Większość 

strażników dyscyplinarnych to mniejsze duchy reinkarnowane z piekła. Co do ludzi, którzy 

zostali „zreformowani‖, było zaaranżowane w historii, że będą prześladować Fa w ten sposób. 

Nieważne jak dobrze się zachowywali, gdy byli aresztowani czy bici, wszystko to było 

ustawianiem sceny na ich wyskok dzisiaj aby prześladować Fa i dezorientować uczniów. 

Mam nadzieję, że uczniowie nie słuchają i nie wierzą w ich przepełnione złem kłamstwa. 

Miało to miejsce, ponieważ celowo pozwalam im się ujawnić, aby pozwolić wam wszystkim 

jasno ich rozpoznać i aby usunąć te ukryte złośliwe nowotwory spośród uczniów. Wszyscy 

uczniowie, którzy dziś wyjaśniają prawdę celem dania świadectwa Dafa spisali się naprawdę 

dobrze. W pełni to uznaję. To co zrobili jest całkowicie prawidłowe – nie ma co do tego 

wątpliwości. Mam nadzieję, że wszyscy pozostaną trzeźwo myślący. 

 

Li Hongdży 

22 październik 2000 r. w San Francisco 

 

 

 

 

Poza granice Cierpliwości 

 

Znoszenie czegoś cierpliwie (Ren) nie jest tchórzostwem, tym bardziej nie jest poddawaniem 

się przeciwnościom losu. Cierpliwość uczniów Dafa jest czymś szlachetnym. Jest 

manifestacją wspaniałej, niezniszczalnej i podobnej do diamentu solidności istot. Jest 

tolerancją w celu podtrzymywania prawdy. Oraz jest łaską ku, i ocalaniem, istot które wciąż 

mają ludzką naturę i prawe myśli. Znoszenie czegoś cierpliwie absolutnie nie jest 

nieograniczonym popuszczaniem wodzy, które pozwala tym złym istotom, które nie mają już 

wcale ludzkiej natury czy prawych myśli czynić zło bez ograniczeń. Z Cierpliwością, osoba 

może porzucić wszystko dla Prawdy. Lecz znoszenie czegoś cierpliwie nie oznacza 
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tolerowania złych istot – które nie mają już ludzkiej natury czy prawych myśli – ignorujących 

zarówno ludzkie jak i boskie prawa podczas gdy deprawują czujące istoty i istnienie Dafa na 

różnych poziomach, i tym bardziej nie oznacza ignorowania okropnych zbrodni. Dżen, Szan, 

Ren jest Fa! Jest także manifestacją Wielkiego Fa wszechświata na różnych poziomach. 

Absolutnie nie jest jakąś ludzką teorią czy wiodącą zasadą dla zwykłego ludzkiego życia, za 

jakie przyjmują je istoty ludzkie. Jeżeli zło osiągnęło już punkt, gdzie jest nie do uratowania i 

poza możliwością zachowania, to można użyć różnych środków na różnych poziomach aby je 

zatrzymać i wyeliminować. 

Wychodzenie poza granice Cierpliwości jest zawarte w zasadach Fa. Tylko po prostu 

dlatego, że w kultywacji uczniowie Dafa mają do przejścia testy, ich sinsing musi zostać 

ulepszony i muszą porzucić wszystkie przywiązania wśród zwykłych ludzi, Mistrz nie mówił 

o wychodzeniu poza granice Cierpliwości. Raz powiedziane, mogłoby stworzyć przeszkody 

dla uczniów, którzy są w procesie kultywacji. W szczególności, mogłoby to sprawić, że nie 

będą w stanie poprawnie obchodzić się ze sobą wśród tego testu zła wobec Dafa. Jednak, 

sposób w jaki złe istoty obecnie się zachowują pokazuje, że są już całkowicie bez ludzkiej 

natury i bez prawych myśli. Takie prześladowania Fa przez zło nie mogą być zatem dłużej 

znoszone cierpliwie.  

Całkowite eliminowanie zła jest dla rektyfikacji Fa, i nie jest kwestią osobistej 

kultywacji. W osobistej kultywacji nie ma zwykle „wychodzenia poza granice Cierpliwości‖. 

 

Li Hongdży 

1 styczeń 2001 r. 

 

 

 

List gratulacyjny 

 

Do osób odpowiedzialnych za konferencję Falun Dafa w Hongkongu: 
 

Mistrz życzy konferencji Fa całkowitego sukcesu! Jednocześnie, chciałbym podziękować 

rządowi i ludziom z Hongkongu, którzy udzielili pomocy i zapewnili warunki, które 

umożliwiają nam z powodzeniem zorganizować tę konferencję Fa. 
 

Aby odpłacić się urzędnikom rządowym i ludziom z Hongkongu za ich wsparcie, na pewno 

przekażemy wspaniałość Falun Dafa ludziom z Hongkongu. 
 

Mam nadzieję, że nasze konferencje Fa będą przeprowadzane coraz lepiej. Podczas 

prześladowań powinniśmy pomagać ludziom świata zobaczyć prawdziwą sytuację i pomóc 

większej ilości ludzi uzyskać Fa, ocalając ludzi świata. 

 

Li Hongdży 

14 styczeń 2001 r. 
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Do konferencji Fa na Florydzie 

 

Do osób odpowiedzialnych za konferencję Fa na Florydzie: 
 

Witajcie! Konferencja Fa na Florydzie jest pierwszą dużą konferencją Fa organizowaną po 

angielsku. Jest to wspaniałe. Mam nadzieję, że ta konferencja zostanie przeprowadzona z 

sukcesem. Mam nadzieję, że dzielenie się tym czego się nauczyliście prawdziwie umożliwi 

wszystkim się polepszyć i jednocześnie ukazać prawdziwe oblicze Dafa, i pozwoli większej 

ilości ludzi poznać prawdę o Dafa, tym samym pozwalając ludziom z przeznaczeniem 

uzyskać Fa. 
 

Ponownie, chciałbym życzyć tej konferencji Dafa całkowitego sukcesu! 

 

Li Hongdży 

27 styczeń 2001 r. 

 

 

 

Rektyfikując olbrzymi firmament 

 

Ile dłużej zło może być nieokiełznane? 

Wola każdej istoty jest w pełni ujawniana. 

Kto mógłby być poza tą katastrofą? 

Patrząc z uśmiechem na Bogów zachowujących się nierozsądnie.
5
 

 

Li Hongdży 

 

Osiemnastego dnia pierwszego miesiąca, roku Xin Si w kalendarzu księżycowym (10 luty 

2001 r.) 

 

 

Nacisk nie może zmienić ludzkich serc 

 

Stabilne, prawe myśli kultywującego przewyższają wszystkie ludzkie zrozumienia, 

przewyższają wszelkie ludzkie myślenie i nie mogą być nigdy w pełni zrozumiane przez 

codziennych ludzi. Jednocześnie, nie mogą zostać zmienione przez codziennych ludzi, 

ponieważ ludzie nie są w stanie zmienić Oświeconych Istot. 

Zło wykorzystało władzę w rękach złych ludzi aby tworzyć zamieszanie przez blisko 

dwa lata, posługując się najbardziej niegodziwymi działaniami w ludzkiej historii – tak 

starożytnej jak i nowoczesnej, Chińskiej czy obcej – i wykorzystując wszystkie najbardziej 

przepełnione złem środki aby prześladować Dafa i jego kultywujących. Jego celem jest użycie 

nacisku aby zmienić serca kultywujących Dafa i sprawić, że porzucą swoją kultywację. Jest to 

daremne. Nigdy w historii ktoś kto prześladował tych posiadających prawą wiarę nie odniósł 

                                                 
5
 Chińskie wyrażenie użyte tutaj przetłumaczone jako ‖nierozsądnie‖, chi, może być użyte do opisania kogoś, 

którego rozum jest zamroczony (zamącony), z powodu zaabsorbowania czymś. 
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sukcesu. Wszystko to jest jedynie aby posłużyć się działaniami zła, aby umocnić Dafa i 

usunąć podstawowe przywiązania kultywujących, tak aby uwolnić kultywujących od kajdan 

człowieczeństwa i karmy. Wszyscy ci, którzy zostali wyeliminowani nie są prawdziwymi 

kultywującymi. Chociaż zło może tymczasowo szaleć w tym okresie czasu kiedy jest 

używane, ostatecznie skończy w całkowitej hańbie, ponieważ w procesie rektyfikacji Fa są 

one istotami skazanymi na eliminacje. Przez ponad rok, zło wykorzystywało złych ludzi, 

którzy byli wykorzystywani jako narzędzia i którzy stosują wszelkiego rodzaju przyrządy i 

metody tortur aby okrutnie bić i torturować kultywujących Dafa. Chociaż wielu ludzi zostało 

pobitych na śmierć, pobitych do kalectwa, czy wysłanych do szpitali psychiatrycznych, wciąż 

nie zmieniło to solidnych, prawych myśli prawdziwych kultywujących. [Źli ludzie] tworzą 

fałszywe pisma, nie pozwalają uczniom spać, zmyślają zarzuty, wrabiają praktykujących, 

szerzą kłamstwa i tak dalej. Będąc poważnie zastraszonymi, oszukanymi i wielce 

naciskanymi przez wszystkie te haniebne środki, niektórzy uczniowie napisali rzeczy jak te 

tak zwane „gwarancje zaprzestania praktykowania‖ czy „oświadczenia skruchy‖, gdy nie byli 

przy zdrowych zmysłach, i zmuszeni. Żadne z tych nie były szczerymi wyrażeniami z serc 

uczniów – zostały dokonane wbrew ich woli. Chociaż mieli przywiązania i zostali chwilowo 

wykorzystani przez zło i zrobili coś czego kultywujący nie powinien czynić, to na 

kultywującego powinno się patrzeć w całości. Nie uznaję żadnych z tych rzeczy. Gdy wracają 

do zmysłów, natychmiast ponownie zaczną robić to co uczeń Dafa powinien robić w tym 

czasie i w międzyczasie ogłoszą jako nieważne wszystko co powiedzieli i napisali gdy nie 

byli przy zdrowych zmysłach z powodu silnych prześladowań i oświadczą, że są 

zdeterminowani w kultywacji. Duża liczba deklaracji od uczniów z całego kraju pojawia się 

codziennie. Ostatnia nadzieja próby zmiany prawych myśli uczniów Dafa poprzez nacisk i 

oszukiwanie została całkowicie strzaskana. Zło nie ma już żadnego sposobu zmiany 

determinacji, którą uczniowie Dafa wykształcili z ich prawdziwego zrozumienia Fa poprzez 

kultywację i z ich natury Buddy po wzniesieniu ich benti
6
 w rzeczywistej kultywacji. W tej 

sytuacji, działania zła całkowicie zamieniły się w dawanie upustu osobistej złości przez 

złośliwych ludzi, posługujących się władzą w swoich rękach i stosujących najbardziej 

niegodziwe środki.  

Ponieważ, jedyne pozostałe zło w trwającej rektyfikacji Fa widziało niewzruszoną, 

solidną wiarę uczniów Dafa, oszalało i całkowicie straciło zmysły. Chociaż uczniowie Dafa 

nie angażują się w politykę i nie cenią władzy zwykłych ludzi, prześladowania przez zło w 

Chinach – które ignoruje wszystkie tego konsekwencje – sprawią, że ludzie całkowicie 

przestaną ufać rządzącej partii i jej reżimowi, i że przestaną słuchać rządu. Szerząca kłamstwa 

maszyna propagandy nie będzie dłużej w stanie posługiwać się demagogią. Tak jest, 

ponieważ jednocześnie zło, które prześladuje Dafa, także zaaranżowało, że podczas tej 

kampanii sama obecna głowa partii jest używana do zniszczenia partii i jej reżimu od 

wewnątrz partii – to jest tym czego ci manipulowani i ludzie świata nie widzą jasno. Wtedy 

konsekwencje ich osobistych rozżaleń stają się nieuchronne i nie mogą zostać ominięte. I w 

tych prześladowaniach ludzie świata będą widzieli wyraźniej wszystko co zło uczyniło; 

uczniowie Dafa staną się bardziej racjonalni i trzeźwiej myślący, i z determinacją i 

dojrzewaniem w kultywacji będą poruszać się ku wspaniałej Doskonałości. 

 

Li Hongdży 

4 marzec 2001 r.  

                                                 
6
 benti — „własne-ciało‖, „pierwotne-ciało‖, lub „prawdziwa istota‖. 
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Wiadomość 

 

Do osób kierujących Europejską Konferencją Fa i wszystkich uczestników: 
 

Pozdrawiam Was! 
 

Nie ważne jak złe są stare siły, które wykorzystały zło i zaaranżowały tą złowrogą tak zwaną 

próbę, ostatecznie zostaną wyeliminowane podczas rektyfikacji Fa. Wszystko co uczniowie 

Dafa obecnie robią to opieranie się prześladowaniom Dafa i jego uczniów. Wyjaśnianie 

prawdy w tym samym czasie co demaskowanie zła ogranicza zło i osłabia prześladowania; a 

demaskowanie zła jest jednocześnie oczyszczaniem umysłów ludzi z trucizny kłamstw i 

oszustw zła – jest to ocalaniem ludzi. Jest to największą łaską, ponieważ w przyszłości kilka 

miliardów ludzi ma uzyskać Fa, a jeżeli umysły ludzi zawierają myśli, które przeciwstawiają 

się Dafa, gdy te złe przedstawienie się zakończy, duża liczba istot ludzkich zacznie być 

eliminowana, a ludzie, którzy mają więzy przeznaczenia aby uzyskać Fa czy nawet większa 

liczba niewinnych ludzi może zostać wyeliminowana. Dlatego, wszystko co obecnie robimy 

jest wspaniałe, miłosierne i doskonali koniec naszej ścieżki. Dawanie świadectwa Dafa i 

demaskowanie zła w zwykłym ludzkim społeczeństwie wydaje się przypominać pracę w 

zwykłym ludzkim społeczeństwie. Lecz tak nie jest. Codzienni ludzie robią wszystko dla 

własnego interesu, podczas gdy to co my robimy ma na celu ochranianie Dafa. To jest tym co 

uczeń Dafa powinien robić i jest pozbawione wszelkich samolubnych elementów. Jest święte, 

jest wspaniałe, i jest to ustanawianiem wspaniałej wszechmocnej cnoty Oświeconej Istoty w 

obliczu prawdziwego zła – starych sił.  

 

Jako uczeń Dafa, aby wykonywać dobrze rzeczy rektyfikacji Fa i aby dobrze udoskonalić 

wszystko co twoje, musisz dużo studiować Fa. Nie ważne jak zajęty jesteś, nie możesz 

opuścić studiowania Fa. To jest tym co może najlepiej zapewnić twoje osiągnięcie 

Doskonałości. Pomimo małej ilości czasu i bycia pośród wielu trudności wciąż robisz to co 

powinieneś robić. Jest to wspaniałe i jest ustanawianiem twojej własnej wszechmocnej cnoty, 

ponieważ wyłaniasz się spośród trudności, nacisków i problemów.  

 

Jeszcze raz życzę konferencji Fa całkowitego sukcesu! 

 

Li Hongdży 

19 marzec 2001 r. 

 

 

 

Sugestia 
 

Niektórzy z ludzi, którzy uzyskali Fa i na tej ludzkiej powierzchni poznali znaczenie Fa, mieli 

swoje życia przedłużone poprzez Fa; niektórzy z nich uzyskali wszelkiego rodzaju korzyści, 

takie jak dobre zdrowie, zgodę w rodzinie, pośrednie korzyści dla ich krewnych czy 

przyjaciół, zmniejszenie ich karmy, a nawet Mistrza znoszącego za nich rzeczy. W innych 

wymiarach, ich fizyczne ciała są przemieniane w ciała Bogów. Pomimo tego, gdy Dafa ma 

doprowadzić ciebie do Doskonałości, ty nie jesteś w stanie wystąpić z człowieczeństwa i gdy 

zło prześladuje Dafa nie jesteś w stanie powstać i dać świadectwa Dafa. Ci, którzy tylko chcą 

brać od Dafa i nic nie dawać dla Dafa są, w oczach Bogów, najgorszymi istotami. Co więcej, 
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to Fa jest tym co podstawowe w kosmosie, więc ci ludzie, którzy wciąż nie są w stanie dziś 

wystąpić do przodu, zostaną wyeliminowani po tym jak ta trudność się zakończy. Wielu z 

nich jest ludźmi mającymi silne więzy przeznaczenia. Dlatego Mistrz czekał i czeka. Także 

do tego się zaliczają ci, którzy, podczas tego okresu, dobrowolnie wspierali zło w 

prześladowaniu Fa po byciu rzekomo „zreformowanymi‖. Ci ludzie mają względnie duże 

ilości karmy i mają fundamentalne przywiązania do [rzeczy] ludzi, więc wśród absurdalnych 

kłamstw podczas rzekomego „reformowania‖, dla swoich przywiązań i aby usprawiedliwić 

swoje zachowanie, zgodzili się z kłamstwami i chętnie przyjęli złe „oświecenie‖, udając że 

nie chcieli tego. Jeżeli taka osoba potem idzie i oszukuje innych uczniów, popełnia grzech 

szkodzenia Fa. Wszyscy, którzy zostali rzekomo „zreformowani‖ są ludźmi, którzy nie mogli 

wyzbyć się swoich przywiązań do [rzeczy] ludzi i którzy wystąpili do przodu myśląc, że 

może im się poszczęści. 

Czy wiedzieliście, że wcale nie uznaję tej złej próby, którą złe siły zaaranżowały? 

Powodem, dlaczego złe istoty w niskopoziomowych wymiarach ośmielają się być tak 

okrutne, jest to, że istoty na końcowym, najwyższym poziomie kosmosu, którymi jeszcze się 

nie zajęto, stworzyły rodzaj zasłony. Dopóki ta zasłona nie jest całkowicie zniszczona w 

rektyfikacji Fa, istoty w niskopoziomowych wymiarach i złe istoty na świecie nie będą w 

stanie zobaczyć prawdziwej sytuacji, a więc ośmielają się z ignorancji popełniać zbrodnicze 

czyny. Wśród rektyfikacji Fa, te wysokopoziomowe istoty są w ostatnim etapie bycia 

eliminowanymi. Gdy zostanie to przełamane, wszystkie złe istoty na świecie zostaną strącone 

do piekła w momencie gdy Fa zacznie rektyfikować ludzki świat i przez całą wieczność będą 

płacić za grzechy, które popełniły prześladując Dafa. Jest także trochę ludzi twierdzących, że 

osiągnęli Doskonałość, mówiąc nonsensy takie jak: „Nie ma potrzeby już więcej ćwiczyć‖, 

czy: „Nie ma potrzeby już więcej studiować‖. Jeżeli osiągnąłeś Doskonałość, to wzleć w 

niebo i ukaż nam podniosłe oblicze Buddy. Jeżeli już więcej nie musisz ćwiczyć, czy jesteś 

wciąż moim uczniem? Kultywujący nie może przestać kultywować nawet w ostatniej chwili 

tuż przed osiągnięciem Doskonałości. Ci ludzie nie są demonami, lecz robią to, co robią 

demony. To nie tak, że Mistrz nie jest miłosierny – w rektyfikacji Fa wszystkie istoty 

wybierają swoją własną ścieżkę. Ci z was, którzy twierdzicie, że osiągnęliście Doskonałość, 

czy macie wszystkie wspaniałe moce Fa Boga czy Buddy?  

Jest także trochę ludzi, którzy ze złymi intencjami mówią: „Prawdziwy Mistrz jest w 

niebiosach‖, „Musimy odejść od Mistrza w ludzkim świecie‖ i „pomóc Mistrzowi rozwiązać‖ 

tak zwane „węzły przywiązane do jego ciała‖. Jest tylko jeden Li Hongdży. Nie mam żadnego 

pomocniczego ducha pierwotnego ani nie mam żadnych z tych trzech dusz i siedmiu duchów, 

które zwykli ludzie mają. Jestem główną istotą. Ciała wewnątrz mojego benti, od większych 

do mniejszych, które są złożone z cząstek różnych poziomów i które są w różnych 

wymiarach, wszystkie są kierowane przez moją główną istotę w ludzkim świecie i podążają 

za myślami mojej głównej istoty w ludzkim świecie. Moje Faszen są konkretnymi 

manifestacjami mojej mądrości. Moje Ciała Gong są złożone z mojego bezgranicznie 

ogromnego gong. Nieuznawanie Mistrza w ludzkim świecie, jest nieuznawaniem siebie jako 

ucznia Dafa. Wtedy taka osoba, nie jest nawet kultywującym, a tym bardziej nie ma powodu 

aby mówić o osiągnięciu Doskonałości. Ludzie przyszłości wciąż muszą uzyskać Fa. Jest 

kilka miliardów ludzi na tym świecie, którzy czekają aby uzyskać Fa, po tym jak złe 

przedstawienie zostanie całkowicie wyeliminowane, gdy Fa zacznie rektyfikować ludzki 

świat. A to czego będą używali i co studiowali będzie tym Dżuan Falun. Grzechy popełnione 

przez zarówno zło jak i złych ludzi, którzy niszczą książki są tak wielkie, że nie będzie 

możliwe nigdy ich w pełni spłacić. Ci, którzy na różnych poziomach kierują złem i 

manipulują złymi ludźmi aby prześladowali Dafa i jego uczniów, wszyscy mają zapewnione 

dla siebie nieskończone płacenie za wszystko co zrobili, poprzez cierpienie gdy będą 

niszczeni warstwa po warstwie. Ci którzy dobrowolnie podpisują „oświadczenie o 
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zreformowaniu‖, lub obiecują na piśmie, że nie będą praktykowali, pod pretekstem tak 

zwanego „porzucenia przywiązania do osiągnięcia Doskonałości‖ czy „porzucania ludzkich 

wyobrażeń‖, ukrywają swoje prawdziwe przywiązania. Nawet atakują i oczerniają stronę 

internetową Clearwisdom, która pozytywnie mówi o Dafa. Stare siły myślą, że uczeń Dafa, 

który podczas tego okresu z powodu przywiązań składa pisemną obietnicę, że nie będzie już 

kultywował Dafa, ustalił tym swoją przyszłość. Jeżeli to prawdziwie nie pochodziło z jego 

serca i było wynikiem zastraszenia, i jeżeli ponownie przyłączy się do rektyfikacji Fa, to 

napotka większe trudności do przejścia, stanowiące dla niego próby. Nawet pomimo, że 

Mistrz nie uznaje aranżacji starych sił, to konsekwencje są przerażające gdy przeszedłeś na 

przeciwną stronę i twoje dziesiątki tysięcy lat czekania zostaną natychmiast zrujnowane. Ci 

którzy szerzą złe „oświecenie‖ pod przebraniem uczniów Dafa robią, niezależnie od tego czy 

wcześniej byli uczniami, to co czynią demony szkodzące Dafa. 

W rzeczywistości nikt nie może uszkodzić Dafa. Ci, którzy nie przeszli przez 

trudności, są ludźmi. Gdy istoty ludzkie nie są już wystarczająco dobre, zostaną stworzone na 

nowo, i będzie stanowić to nieubłaganą ich zagładę. Chcę robić wszystko co mogę aby ocalić 

ludzi świata i wszystkie istoty. [Lecz ci] ludzie nie są w stanie temu podołać i z własnego 

wyboru „oświecają się‖ na złej ścieżce aby ukryć swoje przywiązania. Jeżeli nie chcesz 

przyszłości, to będę musiał z ciebie zrezygnować. Nie jestem do niczego przywiązany. 

Jako uczniowie Dafa, to co powinniście robić w obecnej sytuacji, to wyjaśniać prawdę 

ludziom świata i demaskować zło, tym samym chroniąc Dafa. Wasze własne polepszanie i 

osiąganie Doskonałości są częścią tego procesu. Osoby zajmujące się tak zwanym zadaniem 

„reformowania‖, także są ludźmi, którzy zostali oszukani. Dlaczego by nie odwrócić sytuacji, 

zdemaskować zło i wyjaśnić im fakty? Sugeruję aby wszyscy uczniowie, których oni próbują 

siłą reformować (poza tymi, którzy nie zostali zabrani na reformowanie), demaskowali zło i 

wyjaśnili prawdę tym, którzy zajmują się zadaniem reformowania, i powiedzieli im o związku 

przyczyny i skutku „dobro i zło zawsze mają konsekwencje‖. To zło obawia się ludzi 

znających prawdziwą sytuację, a nie uczniowie Dafa. 

 

Li Hongdży 

10 kwiecień 2001 r. 

 

 

 

Prawe myśli uczniów Dafa są potężne 

 

Złe istoty są niszczone w dużych ilościach w Trzech Sferach i ludzkim świecie. Zobaczyły 

już, że spotka je porażka, więc podejmują ostatnie próby nawet jeszcze bardziej szalenie. 

Najpoważniej prześladowani uczniowie, to dokładnie ci, którzy skrywają przywiązania. Im 

bardziej strachliwi są wewnątrz, tym bardziej zło szczególnie prześladuje takich uczniów. I 

ogólna sytuacja, która się pojawiła, w której Dafa jest prześladowane w ludzkim świecie, jest 

spowodowana przez występowanie na dużą skalę poważnych prześladowań tych uczniów z 

powodu ich przywiązań. Ponieważ nie mogli odrzucić swoich przywiązań zostali rzekomo 

„zreformowani‖, a to poprowadziło ich do robienia rzeczy, które pomagają złu, czyniąc 

sytuację ciężką. 

Dlaczego miałbyś ty, uczeń Dafa, obawiać się tych złych podczas znoszenia 

prześladowań? Sednem sprawy jest to, że masz przywiązania. Jeżeli nie, nie znoś pasywnie i 

staw czoła złym ludziom zawsze z prawymi myślami. Nieważne jaka sytuacja, nie 
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współpracujcie z żądaniami zła, rozkazami czy tym do czego was podpuszcza. Jeżeli każdy 

będzie tak postępował, to środowisko nie będzie mogło być takie. 

W rzeczywistości, niektórzy uczniowie i istoty w różnych sferach, które są w stanie 

posługiwać się ich nadnaturalnymi zdolnościami w różnych wymiarach, posługiwały się ich 

nadnaturalnymi zdolnościami i mocą gong (gongli) aby wziąć udział w eliminowaniu złych 

istot, które szkodzą Dafa. Kiedy niektórzy uczniowie Dafa widzą złe istoty, wysyłają Falun i 

boskie moce Dafa aby wyeliminować zło. Są także uczniowie, którzy ustanowili pewne czasy 

kiedy mordercy świata i napastnicy, którzy biją ludzi otrzymają odpłatę. Skutecznie 

wyeliminowali złe czynniki i pohamowali złych ludzi. W rzeczywistości każdy uczeń Dafa 

ma zdolności. Tylko po prostu te zdolności nie ukazują się w powierzchniowym wymiarze, 

więc myślą, że nie mają nadnaturalnych zdolności. Lecz niezależnie od tego czy mogą 

ukazywać się w powierzchniowym wymiarze czy nie, kiedy ukażą się Prawdziwe Myśli 

osoby, są bardzo potężne. Ponieważ kultywujemy w prawym Fa, powinniśmy troszczyć się i 

ocalać istoty i ludzi świata, którzy są dobrzy. Więc powinniśmy działać z dobrocią we 

wszystkim co robimy. Ale usuwanie złych istot, które manipulują ludźmi do szkodzenia 

ludzkości jest także chronieniem ludzkości i czujących istot. Dafa daleko się rozprzestrzenia, 

ocalając wszystkie czujące istoty. Chociaż te złe istoty, które są całkowicie nie do uratowania 

nie mogą zostać ocalone, wciąż nie można pozwolić im bez końca czynić zło i tym samym 

prześladować Dafa i jego uczniów, i ludzi na świecie. Eliminowanie zła jest zatem 

dokonywaniem rektyfikacji Fa i jest także ocalaniem ludzi świata i czujących istot. 

 

Li Hongdży 

24 kwiecień 2001 r. 

 

 

 

Wspaniałość uczniów 

 

Uczniowie Dafa są wspaniali, ponieważ to co kultywujecie jest ostatecznym Wielkim Fa 

wszechświata, ponieważ dajecie świadectwo Dafa z prawymi myślami i ponieważ nie 

upadliście podczas wielkiej trudności. Czynienie rektyfikacji Fa przez uczniów Dafa jest bez 

precedensu w historii. We wspaniałych, wielkich wyczynach dawania świadectwa Fa z 

rozsądkiem, wyjaśniania prawdy z mądrością i rozpowszechniania Fa oraz ocalania ludzi z 

miłosierdziem, ścieżka osiągania Doskonałości każdego ucznia Dafa jest udoskonalana. W 

tym wielkim momencie w historii każdy pewny krok jest wspaniałym świadectwem 

historycznym i jest nieporównywalnie wspaniałą wszechmocną cnotą. Wszystko to jest 

zapisywane w historii wszechświata. Wspaniałe Fa i wspaniała epoka wykuwają 

najwspanialsze Oświecone Istoty. 

 

Li Hongdży 

13 maj 2001 r. 
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Przysięgi Bogów są wypełniane 

 

Ludzkości, nie uważaj Falun Gong za nieznaczące, tylko ponieważ ma nazwę czikung
7
. W 

czasach starożytnych, wszystkie różne szkoły myśli i wszystkie fachy i zawody w ludzkim 

świecie były nazywane „Tao.‖ Jednak, Laodzy mówił ludziom, że Tao które naucza jest inne, 

mówiąc że „Możecie nazywać Tao [którego nauczam] Tao, lecz nie jest to zwykłym Tao; 

możecie dać idei, której nauczam zwykłą nazwę, lecz nie jest to zwykła idea‖. Kiedy Budda 

Śakjamuni nauczał swojego Fa dwa i pół tysiąca lat temu, było osiem religii przekazywanych 

w tym samym czasie. Fa Buddy, prawdziwe Tao, było wśród nich. 

Człowiek zawsze myśli, że kiedy Bóg lub Budda się pojawi, to wstrząśnie to ziemią, 

że kiedy będzie ocalał ludzi jego obraz Buddy się okazale manifestuje, i że machnięciem 

swojej ręki zniszczy tych złych, którzy osłabiają ocalanie ludzi. Jeżeli tak w rzeczywistości by 

było, to czy nie lepiej żeby Budda bezpośrednio z niebios zabierał ludzi do góry? Powinniście 

wiedzieć, że ludzie którzy mają być ocaleni muszą spłacić, poprzez ciężką kultywację, 

wszystkie grzechy i karmę, które wytworzyli w przeszłości czyniąc złe rzeczy, muszą pozbyć 

się swoich ludzkich przywiązań i wszystkich innych złych rzeczy które noszą, i jednocześnie 

muszą oczyścić swoje zachowanie i myślenie. Tylko wtedy mogą zostać ocaleni. Jeżeli Budda 

miałby okazale się zamanifestować, nawet najbardziej złe osoby by stosowały się tego co by 

Budda powiedział. Czy byłaby wtedy wciąż szansa do kultywowania? Nawet jeżeli osoba by 

kultywowała, to by się nie liczyło, ponieważ kultywujący musi usunąć swoje grzechy i karmę 

podczas ciężkiej kultywacji, i po byciu oczyszczonym, poruszać się w kierunku 

Doskonałości. 

W rzeczywistości, kiedy wszyscy codzienni ludzie widzą obraz Boga czy Buddy 

okazale się manifestujący, jest pewne, że coś ważnego się odsłania w ludzkim świecie i jest to 

bardzo prawdopodobnie czas, gdy na ludzkość za grzechy spadnie należna zapłata. Czy to 

Budda, Tao czy Bóg, gdy ocala ludzi na świecie, na pewno musi zejść do świata i kroczyć po 

ziemi z ludzkim obliczem, i posługiwać się ludzkim językiem aby ukazywać zasady Fa. Co 

więcej, kiedy Oświecona Istota schodzi do świata, jest to zwykle w czasie, kiedy moralność 

ludzi stacza się z dnia na dzień, kiedy grzechy i karma ludzi są ogromne, lub kiedy moralność 

ludzi jest zdegenerowana. Kiedy ocaleni uzyskają Fa i odejdą, odpadki ludzkości i 

zdegenerowany świat, które są pozostawiane, zostaną wyeliminowane. 

 

Li Hongdży 

13 maj 2001 r. 

                                                 
7
 Chiński znak dla „gong‖ używany w dwusylabowym wyrażeniu „czikung‖ jest taki sam jak „Gong‖ w nazwie 

„Falun Gong‖. Czikung jest uważany przez wielu ludzi w Chinach jako ruch zdrowotny i zatem nie jest uważany 

za bardzo poważny czy ważny. 
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Żadnej polityki 

 

„Polityka‖ jest terminem nowoczesnego, wypaczonego społeczeństwa. Prawdziwe ludzkie 

społeczeństwa w historii nie posiadały tego terminu czy tego co obejmuje polityka. Gdy 

polityka pojawiła się w ludzkim społeczeństwie, społeczeństwo zaczęło się już wypaczać, i 

polityka także zaatakowała wartości moralne. W dodatku, dokładnym powodem dla którego 

ludzie wchodzą w politykę jest ich pragnienie wyrobienia sobie imienia i dla samolubnych 

korzyści. Po prostu wtedy wartości moralne ludzkiego społeczeństwa były wciąż całkiem 

silne i ludzie, którzy żyli wtedy wszyscy byli w tym środowisku, więc ci którzy byli w 

polityce po prostu nie wydawali się tak niegodziwi jak ludzie dziś w polityce. Więc, polityka 

była brudna od jej pojawienia się. Lecz jest prawdą, że w kręgach politycznych jest trochę 

uczciwych osób, które są przejęte krajem i ludźmi, chociaż są tylko kroplą w morzu. 

Lecz co do tych uczciwych osób stawiających opór, które są przeciwko złym reżimom 

rujnującym kraj i rujnującym ludzi, ludzie także uważają, że są polityczni, ponieważ mają 

wyraźne stanowiska polityczne. Chociaż ludzie myślą, że stanowiska tych osób są uczciwe, 

działalność polityczna jest, w końcu, produktem wypaczonego społeczeństwa. Gdyby 

dzisiejsze ludzkie społeczeństwo tak się nie wypaczyło, polityka by się nie pojawiła. 

Kultywacja uczniów Dafa przewyższa to co ludzkie, oni są kultywującymi, którzy 

uchwycili prawdy w wyższych sferach i to co rozumieją przewyższa sferę codziennych ludzi. 

Jakiekolwiek zrozumienie poniżej sfery wyższych zasad Fa nie jest już Prawdą wszechświata. 

Każdy uczeń Dafa jasno to rozumie w swojej kultywacji, więc tym bardziej nie powinien 

mieszać polityki codziennych ludzi do rektyfikacji Fa. Trudności jakie uczniowie Dafa znoszą 

są rzeczami wśród rektyfikacji Fa i w kultywacji. Demaskowanie zła i wyjaśnianie prawdy 

ludziom tego świata ma na celu jedynie ukazanie im prześladowania jakie Dafa i uczniowie 

znieśli, i jego ostatecznym celem jest ocalanie ludzi tego świata, usunięcie trucizny z 

umysłów czujących istot, którą zło je zalało i aby uratować je od niebezpieczeństwa bycia 

wyeliminowanymi w przyszłości z powodu ich wrogości wobec Dafa. Jest to 

odzwierciedleniem wielkiego miłosierdzia uczniów Dafa w ocalaniu czujących istot nawet 

podczas znoszenia prześladowań. Z drugiej strony, jak Bogowie i Buddowie mogliby 

angażować się w ludzką politykę? Tym mniej Bogowie i Buddowie zatwierdziliby politykę, 

która pojawia się w wypaczonym ludzkim społeczeństwie. 

Ludzkie społeczeństwo jest dobrym miejscem na kultywację, ponieważ wszystko tutaj 

może prowadzić do przywiązań. Dokładnie dlatego, osoba która jest w stanie wyjść z tego i 

pozbyć się wszystkich jej przywiązań do ludzkiego społeczeństwa jest wspaniała i jest w 

stanie osiągnąć Doskonałość. 

 

Li Hongdży 

4 czerwiec 2001 r.  
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Komentarz II 

 

Ten artykuł jest bardzo dobrze napisany. Odnosi się do konkretnych kwestii, szczególnie do 

tych związanych z obecną sytuacją. Mam nadzieję, że wszyscy będą w stanie właściwie 

odnieść się do tego co omówił. 

 

Li Hongdży 

5 czerwiec 2001 r. 

 

Adnotacja: Jest to komentarz do artykułu „Nie zapomnij o kultywacji wśród rektyfikacji Fa 

podczas eliminowania zła”, który został napisany przez ucznia Dafa i opublikowany 6 

czerwca, 2001 r. na stronie internetowej Clearwisdom. 
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Dwie pozycje rąk do wysyłania prawych myśli 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzymanie wzniesionej jednej dłoni Pozycja rąk lotosu 

 
 

法 正 乾 坤  法 正 天 地  

邪 恶 全 灭  现 世 现 报  

(zapis pinyin) (zapis pinyin a) 
 

fă zhèng qián kūn fă zhèng tiān dì 

xié è quán miè xiàn shì xiàn bào 

 

(wymowa) (wymowa) 
 

fa dżyng ćien kun  fa dżyng tjen di 

śie y ćłen mje śien szy śien bał 

 

12 czerwiec 2001 r. 

 

 

Uwagi tłumacza:  

 

1) Ogólnie formuły powinny być zawsze wymawiane używając oryginalnych słów/dźwięków aby miały 

odpowiedni efekt. 
 

2) Ogólne znaczenie pierwszej formuły to „Fa (Fa) rektyfikuje (zheng) kosmos (qian kun); zło (xie e) jest 

całkowicie (quan) eliminowane (mie).‖ Druga część może także być przetłumaczona jako „niszczenie 

wszelkiego zła.‖ 
 

3) Ogólne znaczenie drugiej formuły to „Fa (Fa) rektyfikuje (zheng) Niebo (tian) i Ziemię (di); natychmiastowa 

( xian... xian) spłata (bao) w tym życiu (shi).‖ 
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Czym są nadnaturalne zdolności? 

 

Nadnaturalne zdolności są także nazywane boskimi mocami. Współcześni ludzie nazywają je 

nadzwyczajnymi zdolnościami. Nadnaturalne zdolności są w rzeczywistości wrodzonymi 

zdolnościami istoty. Im wyższy poziom istoty, tym pełniej jej wrodzone zdolności mogą 

działać, i odwrotnie, im niższy poziom istoty, tym trudniej jest działać jej wrodzonym 

zdolnościom, lub w pełni działać. Podstawowym powodem jest to, że w tym kosmosie, od 

najwyższego poziomu do najniższego poziomu, im niżej, tym większą proporcję materii mają 

istoty i wszystko w ich poszczególnych sferach, tym większe są ziarenka cząstek i tym więcej 

ciężaru noszą istoty – im niżej, tym bardziej ograniczane są wrodzone umiejętności 

(nadnaturalne zdolności) istot przez samą materię, a im silniejsze to ograniczanie, tym mniej 

skuteczne są te zdolności. Dlatego im niższy poziom, tym mniej zdolności. Gdy dochodzi to 

do ludzkiego wymiaru, wszystkie wrodzone zdolności istot są już ukryte, ich wrodzone 

zdolności (nadnaturalne zdolności) nie mogą działać. Więc, jeżeli ludzie robią coś czy chcą 

coś dostać, muszą polegać wyłącznie na działaniu ich materialnych ciał aby uzyskać to co 

chcą. Człowiek nie może widzieć prawdziwej sytuacji wszechświata, ponieważ jest 

całkowicie zakopany w materii. Dlatego jest powiedziane, że ludzki wymiar jest wymiarem 

złudzenia. 

Co do kultywującego, im do wyższego poziomu kultywuje, tym większe jego 

zdolności. Jest tak ponieważ, przez im więcej poziomów kosmosu się przebija, tym mniej i 

lżejsza jest waga materii na jego istocie, tym silniejsze są jego wrodzone umiejętności 

(nadnaturalne zdolności) i tym większa ich liczba, i tym bardziej wszechstronne są jego 

zdolności, które są uwalniane. Nauczałem w Fa, że w kultywacji Dafa nadnaturalne zdolności 

osoby są rozwijane w najszerszym zakresie, ponieważ uczniowie Dafa mają kultywować do 

wyższych poziomów – im do wyższego poziomu osoba się przebija, tym bardziej jest 

uwalniana z materii i będzie zatem w pełni demonstrować swoje wrodzone zdolności 

(nadnaturalne zdolności). Uczniowie Dafa już w pełni wykorzystują swoje nadnaturalne 

zdolności w rektyfikacji Fa. Na przykład, podczas zajmowania się rektyfikacją Fa, kiedy 

prawe myśli są bardzo czyste, ich nadnaturalne zdolności są całkowicie wykorzystywane. 

Ponadto, z prawymi myślami wielu uczniów jest w stanie dowolnie je używać – cokolwiek 

chcą użyć, prawie zawsze to mają. Na przykład, aby zatrzymać tych nikczemnych 

złoczyńców, którzy prześladują uczniów Dafa, po prostu muszą powiedzieć, „stój‖, albo 

„zostań tam i się nie ruszaj‖ lub wskazać ku grupie złoczyńców i wtedy zdecydowanie nie 

będą w stanie się poruszać; później tylko muszą pomyśleć „uwolnić‖ i zostanie to zdjęte. 

Faktycznie, możecie użyć waszej woli aby rozkazywać tym złym, którzy nie mają ludzkiej 

natury – takim jak ci złoczyńcy, którzy są gorsi niż bestie, którzy biją ludzi na śmierć albo 

gwałcą uczennice Dafa – jak i tych głównych złych. Nikczemni złoczyńcy zrobią cokolwiek 

im każecie. 

Poziom istoty jest określany przez jej sinsing. To jest, kiedy używacie nadnaturalnych 

zdolności wasze prawe myśli muszą być silne. Nieodpowiedni stan umysłu – taki jak 

obawianie się zła, wahanie w myślach kiedy używacie nadnaturalnych zdolności, czy 

wątpienie czy zadziałają – mogą wpłynąć lub zakłócić rezultat nadnaturalnych zdolności. 

Doskonałość jest zakończeniem kultywacji ucznia Dafa, podczas gdy rektyfikacja Fa 

jest misją ucznia Dafa. Dla ucznia Dafa, Doskonałość jest tylko kwestią czasu powrotu, 

natomiast rektyfikacja Fa ma być pozostawiona przyszłości. Przyszłość kosmosu, którą istoty 

na różnych poziomach faktycznie widziały nie istnieje i jest iluzją. Obecnie, każdy dzień 

ludzkości jest aranżowany wedle potrzeb Dafa; dokonania uczniów Dafa w ludzkim świecie 

mają być pozostawione historii. W różnych historycznych czasach przyszłości, jeżeli w 

kosmosie nastąpi uszkodzenie Dafa lub kiedy istoty sprawują się inaczej, to w jaki sposób 
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Dafa zrektyfikuje Fa i uczyni wszystko doskonałym i niezniszczalnym jest niezmiernie 

ważne. Wszystko co uczniowie Dafa obecnie robią tworzy przyszłość, i obecnie wszystko w 

Trzech Sferach istnieje dla Dafa. Kiedy Dafa udoskonali wszystko pośród trudności, wszelkie 

zło, które prześladuje Dafa się zakończy. 

 

Li Hongdży 

14 czerwiec 2001 r. 

  

 

 

Do wszystkich uczniów na Nordyckiej Konferencji Fa 

 

Wszyscy uczniowie na Nordyckiej Konferencji Fa: 
 

Dla uczniów Dafa, osiągnięcie Doskonałości jest zakończeniem kultywacji, a rektyfikacja Fa 

jest wielką odpowiedzialnością, którą historia was obdarzyła podczas okresu rektyfikacji Fa. 

Zatem podczas obecnego procesu wyjaśniania prawdy i demaskowania zła, wszystko co 

robimy ucieleśnia Dafa. Czy wyjaśniamy prawdę, demaskujemy zło czy bierzemy udział w 

innych działaniach Dafa, włączając nasze konferencje Fa, powinniśmy demonstrować 

miłosierdzie uczniów Dafa jak i dobroć, którą wydobywa kultywacja rektyfikacji Fa. 

Chciałbym życzyć konferencji Fa całkowitego sukcesu. 
 

Tymczasem, mam nadzieję, że uczniowie w Europie mogą być bardziej jak uczniowie w 

Ameryce Północnej – każdy uczeń powinien, w dodatku do uczestniczenia w działaniach 

grupowych, w swoim codziennym życiu, w pełni podjąć inicjatywę ucznia Dafa, ustanowić 

swoją własną potężną cnotę w procesie wyjaśniania prawdy i dobrze się spisywać na swojej 

własnej ścieżce ucznia Dafa. Zatem w wyjaśnianiu prawdy, nie czekajcie, nie polegajcie na 

innych, i nie liczcie jedynie na zmiany w zewnętrznych czynnikach. Każdy z nas stwarza 

historię dla przyszłości, dlatego wszyscy nie tylko biorą udział w działaniach grupowych, lecz 

także podejmują inicjatywę aby szukać rzeczy do robienia. Dopóki coś jest dobre dla Dafa, 

powinniście podjąć inicjatywę aby to robić, podjąć inicjatywę aby pracować nad tym. Każda 

osoba z jaką wejdziesz w kontakt w społeczeństwie jest osobą do wyjaśnienia prawdy i to co 

się przejawia w wyjaśnianiu prawdy jest miłosierdziem uczniów Dafa i ich ocalaniem ludzi 

świata. Mam nadzieję, że każdy uczeń Dafa w pełni podejmie inicjatywę i w pełni odegra 

swoją rolę jako uczeń Dafa. Jeszcze raz, chciałbym życzyć konferencji Fa całkowitego 

sukcesu.  

 

Bądźcie czujni: nieważne jak zajęci jesteście, nie możecie zaniedbywać studiowania Fa. To 

fundamentalnie zapewnia, że poruszacie się w kierunku Doskonałości i wykonujecie dobrze 

zadania Dafa. 

 

Li Hongdży 

17 czerwiec 2001 r. 
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Dafa jest niezniszczalne 

 

Dlaczego uczniowie Dafa są bezlitośnie torturowani przez zło? Ponieważ trwają w swojej 

prawej wierze w Dafa, i dlatego że są cząsteczkami Dafa. Dlaczego rektyfikacja Fa musiała 

zostać dokonana? Ponieważ istoty w kosmosie już nie spełniają standardu. Jako uczeń Dafa, 

twoje silne prawe myśli są absolutnie niezachwiane, ponieważ twoja odnowiona istota jest 

utworzona dokładnie pośród rektyfikacji Fa. Lecz stare, złe siły w kosmosie, aby uzyskać 

wszystko co chciały, bezpośrednio wzięły udział w prześladowaniu Dafa, uczniów Dafa i 

czujących istot poprzez ciągłe używanie aranżacji zła, które zostały przez nie wymyślone, ale 

które nie odpowiadają prawdziwym zasadom Fa wszechświata, i wykorzystały one 

nieusunięte schematy myślowe, które znajdują się w ludzkiej powierzchni uczniów Dafa i 

karmie uczniów Dafa, aby zachwiać ich prawe myśli. W wyniku tego niektórzy uczniowie nie 

byli w stanie wytrzymać pośród cierpień prześladowań i uczynili to czego uczeń Dafa 

absolutnie nie powinien i nie może robić. Jest to hańbą dla Dafa. 

Mistrz chce ocalić wszystkie czujące istoty. Lecz złe siły prawdziwie dopuszczają się 

grzechów wobec Dafa, używając czujących istot, z ostatecznym celem zniszczenia ich. Gdy 

uczeń Dafa zrobił coś czego nie powinien robić, jeżeli nie jest w stanie prawdziwie 

uświadomić sobie powagi sprawy i odkupić straty jakie przyniósł Dafa, wszystko i te miliony 

po milionach lat oczekiwania zostanie wypełnione według przysiąg złożonych przed historią. 

Jako uczeń Dafa, wszystko twoje jest tworzone przez Dafa i jest najbardziej prawe, i może 

być tylko tak, że to [ty] rektyfikujesz wszystko to co nie jest prawe. Jak mógłbyś kłaniać się 

złu? Jak mógłbyś obiecać coś złu? Nawet jeżeli prawdziwie nie pochodzi z twojego serca, to 

jest to wciąż poddawaniem się złu. To jest także złym zachowaniem dla ludzi i Bogowie 

absolutnie by nie zrobili takiej rzeczy. Nawet jeżeli kultywujący Dafa prawdziwie porzuca 

ludzką skórę podczas prześladowań, to co na niego czeka to wciąż jest osiągnięcie 

Doskonałości. Jednocześnie, żadne przywiązanie czy strach nie mogłyby w żaden sposób 

umożliwić ci osiągnięcia Doskonałości. I każde przywiązanie pochodzące od strachu jest 

samo w sobie barierą, która uniemożliwia ci osiągnięcie Doskonałości, i jest także 

czynnikiem w twoim byciu „zreformowanym‖ ku złej stronie i w twojej zdradzie.  

Mogę wam powiedzieć, wszystkie naturalne i spowodowane przez człowieka 

katastrofy, które wydarzyły się w Chinach są już ostrzeżeniami za grzechy, jakich istoty tam 

się dopuściły wobec Dafa. Jeżeli nie uświadomią sobie tego, to zaczną się prawdziwe 

katastrofy. Wszyscy źli ludzie, którzy zgrzeszyli wobec Dafa, szczególnie ci, którzy nie są już 

użyteczni w przepełnionej złem tak zwanej „próbie‖ uczniów Dafa, już zaczęli otrzymywać 

kary za swoje zło. Od teraz, to będzie się działo na dużą skalę. Jednak, te najbardziej złe 

istoty, będą używane do samego końca, ponieważ dalej są uczniowie Dafa występujący do 

przodu i złe stare siły potrzebują używać je aby dalej sprawdzać uczniów Dafa. Dlatego 

najnikczemniejsi złoczyńcy wciąż nieokiełznanie czynią zło. 

Uczeń Dafa całkowicie przeciwstawia się wszystkiemu zaaranżowanemu przez złe 

stare siły. Dokładnie wyjaśniajcie prawdę, eliminujcie zło prawymi myślami, ocalcie 

wszystkie istoty i chrońcie Fa z determinacją, ponieważ jesteście częścią Dafa, niezniszczalni; 

rektyfikujcie wszystko co nie jest prawe. Ci, którzy są „zreformowani‖ i ci, którzy są ocalani 

mogą być tylko istotami, które są oszukiwane przez zło. Ci, którzy zostają eliminowani są 

złymi istotami i złymi starymi siłami. Ci, którzy osiągają Doskonałość poprzez to wszystko są 

uczniami Dafa; i poprzez to wszystko wszechmocna cnota Dafa jest ustanawiana. 

 

Li Hongdży 

23 czerwiec 2001 r. 
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Rozszyfrowując ostanie trzy strofy wiersza Kwitnące Śliwy
8
 

 

Ósma Sprawy świata są jak partia szachów, której końcowa faza nadchodzi wcześnie 

Pracując razem ze wspólnymi celami, lecz wielka katastrofa przybywa 

Lampart umarł, lecz skóra wciąż pozostaje 

Najlepszy krajobraz jesienny jest w Chang’an 
 

Dziewiąta Ognisty smok powstaje z hibernacji i nastaje smutek Bramy Yan 

Pierwotny cenny kamień napotyka na trudności, a Zhao wycofuje się 

Z dziedzińcem przepięknych kwiatów, wiosna ma jej mistrza 

Wichura trwa dalej przez noc, lecz nie ma powodu do zmartwienia 
 

Dziesiąta Kropki kwiatów śliwy zwiastują nadejście wiosny w Niebie i na Ziemi 

Jeżeli chcesz wiedzieć co się stanie, spytaj Bo i Fu o przyczyny 

Spokojne dni naturalnie przybędą na ten świat 

Tworząc swój dom gdziekolwiek jest, kto jest gospodarzem, a kto jest gościem 

 

“Sprawy świata są jak partia szachów, której końcowa faza nadchodzi wcześnie” 

Objaśnienie: Sprawy na świecie zawsze były jak partia szachów, z nikczemnym 

międzynarodowym przymierzem państw komunistycznych po jednej stronie i wolnymi 

społeczeństwami jako druga strona. Dziesięć lat temu, partia już doszła do punktu przegranej 

strony nikczemnych komunistycznych reżimów. 
 

“Pracując razem ze wspólnymi celami, lecz wielka katastrofa przybywa” 

Objaśnienie: Nikczemne międzynarodowe przymierze komunistycznych reżimów całkowicie 

się rozpadło. Dziewięćdziesiąt procent jego państw opuściło zły komunizm. A to prawdziwie 

oznaczało nieuniknioną katastrofę dla złej partii komunistycznej. 
 

“Lampart umarł, lecz skóra wciąż pozostaje” 

Objaśnienie: Związek Radziecki był jak lampart. Wrogi system komunistyczny się rozpadł, 

lecz na powierzchni jego skóra pozostaje, a chiński rząd ją odziedziczył. [Możesz tak 

powiedzieć], ponieważ dzisiejsi Chińczycy także już nie wierzą w komunizm i to zaledwie ci 

trzymający władzę w Chinach chcą posłużyć się formą wrogiej komunistycznej partii aby 

utrzymać ich reżim. 
 

―Najlepszy jesienny krajobraz jest w Chang’an‖ 

Objaśnienie: Obecni władcy Chin sami nie wierzą w KPCh. Ich konkretnym celem jest 

posłużenie się powierzchowną formą wrogiej KPCh aby utrzymać władzę. Dlatego robią 

wszystko co się da aby zamaskować fałszywą, tak zwaną „wspaniałą sytuację‖. Nieważne jak 

piękny jest „najlepszy jesienny krajobraz‖ (który jest także ostatnią chwilą partii), krajobraz 

jesienny naturalnie nie trwa długo. Chang’an
9
 także odnosi się do stolicy Chin, a tutaj odnosi 

się ogólnie do Chin. 
 

                                                 
8
 Starożytny, dobrze znany chiński wiersz powszechnie uważany za przepowiednię. 

9
 Chang’an (wym. czang - an) — była stolica Chin 
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“Ognisty smok powstaje z hibernacji i nastaje smutek Bramy Yan
10

‖ 

Objaśnienie: W najniższym wymiarze niebios
11

, zła KPCh manifestuje się jako zły czerwony 

smok. Ten wers nawiązuje do wydarzeń z dnia „4 czerwca‖
12

, w których studenci i wielu 

innych zostali zmasakrowani na Placu Tiananmen po apelowaniu do rządu. 
 

―Pierwotny cenny kamień napotyka na trudności, a Zhao wycofuje się‖ 

Objaśnienie: „Pierwotny cenny kamień‖ jest ogólnym odniesieniem do Chin, które mają 

historię pięciu tysięcy lat. Napotkały na te trudności. W wyniku tego Zhao Ziyang
13

 został 

zaatakowany i wyparty. 
 

―Z dziedzińcem przepięknych kwiatów, wiosna ma jej mistrza‖ 

Objaśnienie: Przed 20 lipca, 1999r. uczniowie Falun Dafa byli wszędzie w Chinach, 

rozprzestrzenieni po całym kraju, nosząc znaczki Falun Dafa, a plakaty symbolu Falun z Dafa 

mogły być widziane wszędzie – wyglądały jak przepiękne kwiaty. „Wiosna ma jej mistrza” 

oznacza, że wiosną pewnego roku, prześladowani uczniowie Dafa spotkają ich Mistrza w 

otwarty i godny sposób. 
 

―Wichura trwa dalej przez noc, lecz nie ma powodu do zmartwienia‖ 

Objaśnienie: W świetle historii, prześladowania uczniów Dafa są, niezależnie jak 

nieokiełznane staje się zło, niczym czym można by się martwić, tak jak całonocna wichura – 

świt nastąpi jak tylko zakończy się wichura. 
 

―Kropki kwiatów śliwy zwiastują nadejście wiosny w Niebie i na Ziemi‖ 

Objaśnienie: Uczniowie Dafa, którzy przeszli przez test ostrej zimy, są na całym świecie i w 

całych Chinach, jak kwiaty śliwy, które stawiają czoła zimnie i śniegowi, mówią o nadejściu 

wiosny. To jest moment kiedy Fa rektyfikuje ludzki świat. 
 

―Jeżeli chcesz wiedzieć co się stanie, spytaj Bo i Fu o przyczyny‖ 

Objaśnienie: „Bo‖ i „Fu‖ są dwoma wróżebnymi wyrażeniami. Kiedy „Bo‖ osiąga skrajność, 

„Fu‖ na pewno się wydarzy; to także oznacza, że rzeczy się odwracają kiedy osiągają 

skrajność. Historia jest jak obracające się (dżuan) koło (lun) i na pewno będą konsekwencje 

tego co przedtem się wydarzyło. Cała ludzka historia została zaaranżowana dla tej rektyfikacji 

Fa. 
 

―Spokojne dni naturalnie przybędą na ten świat‖ 

Objaśnienie: Po przejściu przez wszelkie rodzaje prób zła, uczniowie Dafa kierują się ku 

wspaniałej przyszłości, podczas gdy zło wymiera. 
 

―Tworząc swój dom gdziekolwiek jest, kto jest gospodarzem, a kto jest gościem‖ 

Objaśnienie: Od kiedy Mistrz pojawił się publicznie w 1992 r. aby przekazywać Fa, spędził 

wiele swojego czasu podróżując daleko aby przekazywać Fa, i wszystkie miejsca w których 

przebywał stawały się jak jego dom. Druga cześć wersu, „kto jest gospodarzem, a kto jest 

gościem‖ nawiązuje do pytania kto jest [naprawdę] gospodarzem, a kto jest [naprawdę] 

                                                 
10

 Yan (wym. jen) — starożytne określenie czasem odnoszące się do Pekinu 
11

 W chińskiej kulturze „niebo‖ odnosi się do jakiegokolwiek wymiaru lub poziomu ponad poziomem ludzi. 
12

 Nawiązanie do studenckiego demokratycznego powstania w Pekinie w 1989 r. 
13

 Zhao Ziyang (wym. dżao dzy-jang) — Premier i Sekretarz Generalny KPCh odsunięty po Masakrze na Placu 

Tiananmen. 
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gościem – kto na scenie historii odgrywa pomocniczą rolę, a kto główną. Nawet ta ludzka 

cywilizacja została zbudowana dla Dafa, stworzona dla Dafa. 

 

- Ustnie przekazane przez Mistrza dnia 3 lipca 2001 r. bez wcześniejszego przygotowania, 

zapisane przez uczniów i opublikowane za aprobatą Mistrza. 

 

 

 

Rektyfikacja Fa i kultywacja 

 

Ten artykuł omawia z dużą jasnością kwestię tego jak zajmować się rektyfikacją Fa i 

kultywacją. Podczas rektyfikacji Fa, uczniowie Dafa mają inną sytuację niż kiedy w 

przeszłości zajmowano się osobistą kultywacja. W obliczu bezpodstawnego krzywdzenia, w 

obliczu prześladowań Dafa i w obliczu narzucanej na nas niesprawiedliwości nie możemy 

zajmować się ze sprawami czy bezwarunkowo akceptować rzeczy jak przedtem w osobistej 

kultywacji, ponieważ uczniowie Dafa są teraz w okresie rektyfikacji Fa. Jeżeli problem nie 

jest spowodowany przez nasze własne przywiązania czy pomyłki, wtedy to musi być zło, 

które przeszkadza albo robi złe rzeczy.  

 

Lecz my wciąż kultywujemy i wciąż mamy pewne ostatnie zwykłe ludzkie 

przywiązania. Kiedy pojawia się problem, musimy najpierw siebie obserwować aby zobaczyć 

czy sprawy mają się prawidłowo czy źle z naszej strony. Jeżeli ustalimy, że to są zakłócenia 

czy coś szkodzącego, gdy zajmujemy się konkretnym problemem, powinniśmy zrobić co 

możemy aby być spokojnymi i miłymi wobec tych ludzi, którzy są na powierzchni, ponieważ 

kiedy zło wykorzystuje ludzi, zwykle sami nie są tego świadomi (jednak ludzie, którzy są 

wykorzystywani są zwykle ludźmi, których myśli są złe albo ludźmi, którym pojawiają się złe 

myśli). Co do przeszkadzania przez zło w innych wymiarach, musimy poważnie je 

wyeliminować prawymi myślami. 

 

Li Hongdży 

8 lipiec 2001 r. 

 

Uwaga: Ten artykuł jest Fa nauczanym przez Mistrza w świetle artykułu „Czym jest 

prawdziwe dobro”, który został opublikowany 8 lipca 2001 r. na stronie internetowej 

PureInsight. 
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Wpływ prawych myśli 

 

Nowy wszechświat jest nieporównywalnie wspaniały i nieskończenie masywny wśród 

rektyfikacji Fa, ponieważ cały kolosalny firmament jest złożony z dziesiątek milionów 

nieporównywalnie masywnych systemów kosmicznych, a ogromna większość tych 

ogromnych systemów kosmicznych, które zostały rektyfikowane przez Fa, już wkroczyła w 

nową historię. Jednak obecnie, miejsca, w których zło jest w stanie robić złe rzeczy są 

miejscami, które nie zostały dosięgnięte przez ogromną przemieniającą siłę rektyfikacji Fa. Są 

to dokładnie te miejsca, gdzie prawe myśli uczniów Dafa mają wpływ, nawet mimo że stan 

rzeczy w tych miejscach jest także niezmiernie skomplikowany i zdegenerowany. 

Przed rektyfikacją Fa, stare siły wepchnęły część najniższego poziomu każdego z 

dziesiątek milionów tych odległych systemów kosmicznych do Trzech Sfer centralnego 

systemu wszechświata, gdzie my jesteśmy. Pozornie, to było aby zapobiec ominięciu ich 

przez rektyfikację Fa i aby ukazać, że wzięli udział w rektyfikacji Fa, kiedy w rzeczywistości 

posługiwali się rektyfikacją Fa aby osiągnąć swoje samolubne cele. Ponieważ miejsca na 

wyższych poziomach ogromnego kosmicznego firmamentu są oczyszczane, niszczone albo 

niezmiernie szybko asymilowane przez ogromną siłę rektyfikacji Fa, w każdej minucie są 

niezliczone ogromne wszechświaty, które są zmiatane przez siłę rektyfikacji Fa i jednocześnie 

szybko rektyfikowane przez Fa. Lecz, te niezliczone wszechświaty tworzą ciała kosmiczne, a 

niezliczone gigantyczne ciała kosmiczne tworzą systemy kosmiczne. Zatem, ponieważ 

najniższe poziomy, które są połączone do tych kosmicznych systemów są wciśnięte do 

naszych Trzech Sfer, mimo że ich wymiary się pomniejszyły po tym jak zostały tu wepchane, 

czas i wewnętrzna struktura ich się nie zmieniły. Dlatego, kiedy cały ogromny system, który 

jest złożony z niezliczonych wszechświatów i niezliczonych ciał kosmicznych, został 

całkowicie zrektyfikowany przez Fa, tylko jeden z segmentów uformowanych przez części 

które zostały wciśnięte do naszych Trzech Sfer może zostać wyeliminowany. Lecz prędkość 

rektyfikacji Fa jest ogromna, szybko przebijając się przez warstwę po warstwie. Ponieważ 

ogromny kosmiczny firmament jest tak gigantyczny, nieważne jak szybko jest to robione czy 

jak bardzo to przewyższa wszystkie czasy i wymiary, wciąż wymaga to procesu. To już jest 

tak szybko jak to możliwe, pomijając poddawanie rzeczy eksplozji i odtwarzanie ich, w 

którym to wypadku nie byłoby potrzeby rektyfikacji Fa. Więc te niezliczone obce systemy 

uformowały dziesiątki milionów segmentów wymiarowych w Trzech Sferach, które stały się 

różnymi sferami mocy, tym samym ukrywając wiele złych istot. Niektóre istoty i przedmioty 

zostały podzielone na wiele warstw, prawie z cząstkami każdej warstwy rozdzielonymi na 

oddzielną warstwę. Trzy Sfery już przedtem miały niezliczone wymiary. Teraz dziesiątki 

milionów niezliczonych wymiarów jak ten zostało dodanych. To uczyniło rektyfikację Fa 

trudniejszą, a sytuację bardziej skomplikowaną. Czasem złe istoty były wyraźnie 

eliminowane, gdy uczniowie Dafa wysyłali prawe myśli, lecz później odkrywano, że nadal 

istnieją w niektórych z segmentów i dalej robią złe rzeczy. Z tego powodu niektóre złe istoty 

mogą zostać wyeliminowane za jednym razem, gdy uczniowie Dafa wysyłają prawe myśli, 

podczas gdy inne nie mogą zostać łatwo wyeliminowane za jednym razem i nawet potrzeba 

wielu razy aby je wyeliminować. Taka jest sytuacja z tymi głównymi złymi w Chinach. Lecz 

nieważne jak jest to trudne, musicie wytrwale eliminować zło z prawymi myślami, ponieważ 

podczas eliminowania zła, uczniowie Dafa ustanawiają swoje wspaniałe wszechmocne cnoty 

w rektyfikacji Fa. Efekt jaki mieliście eliminując zło z prawymi myślami jest prawdziwie 

znaczący. Wielka liczba złych istot została wyeliminowana, a niektóre zostały częściowo 

wyeliminowane. To wytrąciło z nich życie, zniszczyło zło w wielu wymiarach jeszcze nie 

dosięgniętych przez rektyfikację Fa i odegrało efekt eliminowania i przerażania złych osób. 

Niezależnie jak skomplikowane są wymiary czy jak nieujarzmione jest zło, są to tylko 
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przejawy przed nadejściem nieporównywalnie ogromnej siły rektyfikacji Fa. Gdy siła 

rektyfikacji Fa nadejdzie, wszystko natychmiast się zakończy. 

Poprosiłem uczniów o wysyłanie prawych myśli, ponieważ te tak zwane złe istoty są 

w rzeczywistości niczym. Lecz ponieważ stare siły wykorzystały miłosierdzie uczniów Dafa, 

złe istoty które są chronione przez stare siły celowo ich prześladowały, więc to co uczniowie 

Dafa znoszą już nie jest ich własną karmą, lecz czymś czego nie powinni znosić będąc 

prześladowanymi przez złe istoty. Lecz te złe istoty są niezwykle niegodziwe i ohydne, i nie 

są warte odgrywania jakiejkolwiek roli w rektyfikacji Fa. Aby pomniejszyć prześladowania 

Dafa i uczniów Dafa, poprosiłem uczniów aby wysyłali prawe myśli aby usunęli szkody, 

które te istoty celowo czynią rektyfikacji Fa, tym samym zmniejszając to czego uczniowie 

Dafa nie powinni znosić podczas prześladowań i jednocześnie, ocalając wszystkie czujące 

istoty i doprowadzając do doskonałości raje uczniów Dafa. 

 

Li Hongdży 

16 lipiec 2001 r. 

 

 

 

O „Godności Dafa” 

 

Koncepty w artykule tego ucznia są doskonałe. To jest w jaki sposób rektyfikacja Fa jest 

odmienna od osobistej kultywacji. Jednocześnie, ukazuje solidną podstawę zbudowaną z 

osobistej kultywacji tego ucznia. Jeżeli jesteś bez Dobroci (Szan), którą ma uczeń Dafa, 

wtedy nie jesteś kultywującym. Jeżeli uczeń Dafa nie może dawać świadectwa Fa, to nie jest 

uczniem Dafa. Podczas demaskowania zła, ocalacie również wszystkie czujące istoty i 

doprowadzacie do Doskonałości wasze własne raje. 

 

Li Hongdży 

17 lipiec 2001 r. 

 

Adnotacja: Jest to komentarz do artykułu „Godność Dafa”, który został napisany przez 

ucznia Dafa i opublikowany 17 lipca 2001 r. na stronie internetowej Minghui. Jego wersja 

angielska ukazała się dnia 25 lipca 2001 r. na angielskiej wersji strony (Clearwisdom). 
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Dafa obejmuje wszystko 

 

Ludzkie społeczeństwo jest także poziomem stworzonym przez Dafa, więc wewnątrz tego 

poziomu na pewno będą standardy istnienia, które Fa ma na tym poziomie dla czujących istot, 

jak i zasady dla ludzkiego zachowania na tym poziomie. Jednak, Trzy Sfery są odwrotnością 

wszystkiego w kosmosie, więc zasady Fa także dały istotom na tym poziomie odwrócone 

zasady odpowiednie dla istnienia zwykłych ludzi, takie jak podbijanie świata siłą wojskową, 

zwycięzca rządzący państwem, zdobywanie jedzenia przez zabijanie, silni będący bohaterami 

i tak dalej. Wraz z pojęciami dobrej osoby, złej osoby, wojny, itp. wszystkie te rzeczy dały 

początek zasadom zwykłych ludzi i ludzkim zrozumieniom. Wszystkie te są mylne kiedy są 

oceniane przez prawe zasady Fa na wysokich poziomach w kosmosie. Więc, kultywujący 

musi porzucić wszystkie wyobrażenia i zasady codziennych ludzi i tylko wtedy może 

kultywować do wysokiego poziomu i wydostać się z Trzech Sfer, odwrotności kosmosu. Lecz 

jeżeli codzienni ludzie także odwrócą wszystkie te zrozumienia i posłużą się prawymi 

zasadami Fa wysokich poziomów w kosmosie aby ustalać wymagania dla [ludzkości] i 

oceniać ludzkość lub wszystko w Trzech Sferach, to Trzy Sfery byłyby rządzone przez prawe 

zasady Fa, ludzkie społeczeństwo przestałoby istnieć i także by więcej tam nie było 

warunków do ludzkiego życia; byłby to świat Bogów i wraz z tym, ludzkie iluzje i okazja dla 

ludzi aby kultywować by zniknęły. To nie może nastąpić, ponieważ śmieci 

wysokopoziomowych istot muszą spaść, a ludzkie społeczeństwo jest wysypiskiem śmieci 

kosmosu. Aby istoty tutaj istniały, musi być sposób istnienia dla tego poziomu, który jest 

także wymaganiami i warunkami dla istnienia, które Dafa stworzyło dla czujących istot tutaj. 

W wysokopoziomowych ciałach kosmicznych, raje i życia Wielkich Oświeconych 

Istot są narodzone z prawych zasad Fa lub są utworzone w drodze doskonalenia się poprzez 

kultywowanie według prawych zasad Fa. Wszystko co ich jest zgodne z prawymi zasadami 

Fa. Oświecona Istota jest także Królem swojego raju, lecz nie rządzi w sposób w jaki ludzie 

myślą o rządzeniu – ona życzliwie opiekuje się wszystkimi czującymi istotami w jej raju 

według prawych zasad Fa Dżen-Szan-Ren. Tymczasem ludzkie podbijanie świata siłą 

militarną i silni będący bohaterami są zasadami, które Dafa wszechświata ma dla tego 

ludzkiego poziomu. Ponieważ Trzy Sfery są odwrócone, więc podobnie są także odwrócone 

zrozumienia ludzi, kiedy zostają porównane z prawymi zasadami Fa wszechświata. Zatem 

takie brutalne zachowania – „podbijanie świata siłą militarną, silni będący bohaterami‖ – stały 

się prawymi ludzkimi zasadami. Ponieważ Bogowie kontrolują wszystko pośród ludzkości, i 

wojny, silni, i zwycięstwo, i przegrana są celami, które Bogowie chcą osiągnąć, silni i 

bohaterowie są także naznaczani przez Bogów jako „bohaterowie‖ i „silni‖, oraz cieszą się 

ludzkimi zaszczytami, które są także nagrodami dla ludzi. Tylko kultywujący, którzy 

kultywują prawe Fa powinni przebić się przez te zasady. Więc jak kultywujący Dafa, 

kultywujący w zwykłym ludzkim społeczeństwie, powinien obchodzić się ze wszystkimi 

rzeczami, które napotyka? Jeżeli Dafa jest kultywowane w zwykłym ludzkim społeczeństwie 

i liczba kultywujących jest wielka, muszą maksymalnie dostosować się do zwyczajów 

zwykłego ludzkiego społeczeństwa podczas kultywowania; nie robienie tego zmieniłoby 

zwykłe ludzkie społeczeństwo. Jednak, nawet mimo że zrozumieliście z zasad Fa, których 

nauczałem was, że powinniście kultywować podczas maksymalnego dostosowywania się do 

zwykłego ludzkiego społeczeństwa, kiedy natrafiacie na pewne konkretne kwestie, wciąż nie 

macie jasnego zrozumienia wielu rzeczy, takich jak kwestia bycia żołnierzem. Żołnierze idą 

walczyć, a walka wymaga treningu. To w czym są trenowani są sposobami zabijania ludzi i w 

prawdziwych walkach oni zabijają ludzi. Musicie zrozumieć, że jest to niewłaściwe wedle 

prawych zasad Fa, lecz nie jest niewłaściwe wedle zasad codziennych ludzi, inaczej ludzkie 

zasady byłyby prawymi zasadami Fa. Bez cierpienia ludzie nie byliby w stanie eliminować 
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karmy, którą wytworzyli wśród ludzi. Jeżeli ludzie by nie zabijali, ludzie nie mieliby mięsa 

do jedzenia; a ludzie muszą jeść mięso. Więc ludzie tworzą karmę w procesie zdobywania 

jedzenia, lecz jedzenie mięsa jest tylko jednym sposobem w jaki tworzą karmę. Przez po 

prostu życie na tym świecie ludzie tworzą karmę – jest to tylko kwestią tego jak wiele. Lecz 

w ludzkim świecie są także czynniki, które umożliwiają spłatę karmy, takie jak choroby, 

klęski żywiołowe i wojny. Bolesna śmierć osoby na wojnie może wyeliminować karmę dla tej 

istoty, może wyeliminować grzechy i w jej następnej inkarnacji nie będzie miała karmy i 

będzie cieszyć się dobrym życiem. Dobroć codziennej osoby nie manifestuje się w jej nie 

tworzeniu karmy podczas pozyskiwania jedzenia na przeżycie, lecz raczej manifestuje się w 

nie zapamiętywaniu krzywd innych, nie żywieniu uraz, nie stawaniu się zazdrosną, nie 

szukaniu celowo zemsty, nie zabijaniu ludzi, nie zabieraniu niewinnego życia w sposób 

irracjonalny i nie krzywdzeniu celowo życia. Jeżeli czyjeś zdobywanie pożywienia jest 

zaledwie dla przeżycia, tworzy karmę lecz nie jest winny. A wojny są zaaranżowane przez 

Bogów. Lecz jeżeli ktoś odbiera niewinne życie z jakiegoś innego powodu, to ani kosmosu 

prawe zasady Fa ani ludzkie zasady na to nie pozwolą. Z takimi wykroczeniami, Bogowie 

posłużą się ludźmi aby ukarać tych, którzy irracjonalnie odbierają życie. Jeżeli duża istota jest 

zabita przez kogoś, to grzechy i karma tej osoby stają się ogromne, szczególnie kiedy to istota 

ludzka jest zabita. Więc, kiedy ktoś wytworzył taką karmę musi ją spłacić. Co do 

kultywujących, kiedy boleśnie hartują się w ciężkiej kultywacji, oni także spłacają karmę, 

którą wytworzyli w przeszłości. Grzechy i karma z umysłowego cierpienia istoty mogą być 

spłacone przez trudności i ból kultywacji. Lecz co do bardzo prawdziwie okropnej sytuacji, w 

której są istoty, ich bolesne cierpienia i ich straty materialne po tym jak są zabite, kultywujący 

będzie musiał, w procesie doprowadzania do doskonałości wszystkiego co jego, ocalić te 

istoty lub odpłacić im błogosławieństwami używając owoców swojej kultywacji. Zatem z tej 

perspektywy, odszkodowanie jakie zabite istoty otrzymują daleko wykracza poza to co by 

otrzymały wśród ludzi. I to zatem załatwia wrogie więzy przeznaczenia życzliwymi 

rozwiązaniami. Z drugiej strony, jeżeli kultywujący nie może osiągnąć Prawego Owocu i nie 

osiągnie sukcesu w kultywacji, w przyszłości będzie musiał zapłacić własnym życiem, 

poprzez okropną karę, za wszystkie istoty, które zabił. Zatem pierwszym warunkiem jest to, 

że kultywujący musi być w stanie osiągnąć Doskonałość. Co do tych, którzy nie mogą 

osiągnąć Doskonałości, jeżeli odbiorą życie twierdząc „Uwalniam ich z czyśćca‖, będą w 

rzeczywistości podwójnie winni. Obecnie są praktykujący Dafa, którzy są żołnierzami. Bycie 

żołnierzem jest także ludzkim zawodem. Szczególnie, że rządy niektórych krajów, wymagają 

od mężczyzn w pewnym wieku aby służyli w wojsku. Ponieważ kultywujecie wśród 

codziennych ludzi, możecie, chyba że macie szczególny powód, w tej sytuacji współgrać w 

najwyższym stopniu z tym czego wymaga od was zwykłe ludzkie społeczeństwo. Nie muszą 

koniecznie nastąpić wojny gdy będziesz żołnierzem. Nie ma dobroci (Szan) w krzykach 

bojowych krzyczanych przez żołnierzy podczas ich treningu, więc uczeń Dafa może po prostu 

myśleć o nich jako skierowanych ku złu które prześladuje uczniów Dafa. Jeżeli naprawdę 

wybuchnie wojna, uczniowie Dafa nie koniecznie będą musieli iść na front, ponieważ Mistrz 

się nimi opiekuje. Jeżeli naprawdę udałbyś się na front, to może to jest jak związek 

karmiczny, w którym mistrz Milarepy
14

 sprawił tak, aby dopuścił się on złych uczynków, aby 

uzyskać dobre rezultaty. Oczywiście, omawiam tutaj zasady Fa, normalnie to się nie wydarzy. 

Lecz Fa jest wszechmogące i ze wszystkim doskonale wszystko obejmuje. I w końcu, 

kultywujący mają Mistrza, który się nimi opiekuje. Wszystko co ty, kultywujący, napotykasz 

jest powiązane z twoją kultywacją i osiągnięciem Doskonałości, inaczej te rzeczy absolutnie 

by nie istniały. Wykonywanie twojej pracy dobrze w zwykłym ludzkim społeczeństwie nie 

                                                 
14

 Milarepa — Założyciel Białego Odłamu Buddyzmu Tybetańskiego  
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jest tylko dla kultywacji czy aby ukazać dobroć uczniów Dafa wśród codziennych ludzi, lecz 

także aby chronić zasady Fa, które Dafa stworzyło dla zwykłego ludzkiego społeczeństwa. 

Stabilna praca także zapobiega wstrzymywaniu kultywującego, z powodu problemów 

z jedzeniem i schronieniem, czy przeżyciem, w jego kultywacji, w jego wyjaśnianiu prawdy i 

ocalaniu ludzi świata. W każdym zawodzie świata osoba może kultywować i w każdym są 

także ludzie z więzami przeznaczenia czekający aby uzyskać Fa. 

 

Li Hongdży 

30 lipiec 2001 r. 

 

 

 

Uczniowie Dafa okresu rektyfikacji Fa 

 

Uczeń Dafa, który nie może osiągnąć efektu chronienia i podtrzymywania Dafa nie może 

osiągnąć Doskonałości, ponieważ wasza kultywacja różni się od tych z przeszłości i 

przyszłości. W tym jest wspaniałość ucznia Dafa. Ponieważ Mistrz zniósł za was prawie 

wszystko w historii, to podczas okresu rektyfikacji Fa, uczniowie nie mogą odejść dopóki 

rektyfikacja Fa się nie zakończy. Więc twoje osiągnięcie standardu dla twojego własnego 

osiągnięcia Doskonałości podczas toku twojej kultywacji staje się ważnym procesem. Jeżeli 

wszystko w historii nie byłoby dla ciebie zniesione, byłoby zasadniczo niemożliwe dla ciebie 

aby kultywować i praktykować; jeżeli wszystko nie byłoby zniesione dla czujących istot w 

kosmosie, rozpadłyby się z przemijaniem historii; jeżeli wszystko nie byłoby zniesione dla 

ludzi świata, nie mieliby okazji wciąż żyć dziś na tym świecie. W toku prehistorii, wszystko 

co wasze było tworzone, przez cały czas, wedle tego jak wspaniali uczniowie mieli być w 

okresie rektyfikacji Fa. Zatem zostało zaplanowane, że gdy osiągniecie standard dla zwykłego 

osiągnięcia Doskonałości, wciąż będziecie mieli, w ludzkim świecie, wszelkie zwykłe ludzkie 

myśli i karmę. Celem jest to, że podczas zajmowania się sprawami rektyfikacji Fa 

wprowadzacie, poprzez wasze wyjaśnianie prawdy i dla doprowadzenia do doskonałości 

waszych rajów, istoty które można ocalić. Podczas gdy doprowadzacie do doskonałości wasze 

własne raje, jednocześnie eliminujecie swoją ostatnią karmę, stopniowo pozbywając się 

waszych ludzkich myśli i prawdziwie występując z człowieczeństwa. Najbardziej 

fundamentalne jest to, że musicie wszyscy wciąż utworzyć wasze wielkie wszechmocne cnoty 

w procesie rozbijania prześladowań starych sił i powrócić do waszych najwyższych pozycji. 

Zatem nie jest to kwestią osiągnięcia Doskonałości w zwykłych sferach, ani nie jest to 

osiągalne w zwykłym osiągnięciu Doskonałości. Może wydawać się, że zrobiliście co 

powinniście dla Dafa, kiedy w rzeczywistości robicie to dla waszego kompletnego osiągnięcia 

Doskonałości i powrotu. Jeżeli podczas tego okresu nie możecie się dobrze spisać w tym co 

powinniście robić, ten etap osiągania Doskonałości może być tylko procesem kultywacji i nie 

może zasadniczo być prawdziwym i ostatecznym osiągnięciem Doskonałości ucznia Dafa 

okresu rektyfikacji Fa. Jeżeli podczas prześladowań przez zło uczeń Dafa nie może dobrze się 

spisywać albo się leni, jest bardzo prawdopodobne, że wszystkie jego wcześniejsze wysiłki 

będą na nic. 

Właściwie, jest kilku uczniów, którzy zawsze niechętnie robili rzeczy, które są dla 

niszczenia zła i wyjaśniania prawdy – tak jakby to było robieniem czegoś dla Mistrza, czy 

jakby to było robieniem czegoś dodatkowego dla Dafa. Jak tylko usłyszałeś jak 

powiedziałem, że osiągnąłeś standard dla osiągnięcia Doskonałości, poczułeś jakby wielki 

ciężar został zdjęty, leniłeś się i nie chciałeś już nic robić, zamiast wziąć to co Mistrz 
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powiedział ci – coś tak świętego – za motywację do bycia jeszcze pilniejszym. Jeżeli wciąż 

nie rozumiecie jasno kim jest uczeń rektyfikacji Fa, to nie będziecie w stanie wystąpić do 

przodu w obecnej trudności i będziecie prowadzeni przez pogoń ludzkiego świata za 

komfortem aby „oświecić‖ się na ścieżce zła. Serce Mistrza zawsze bolało z powodu tych, 

którzy upadli, a większość została zrujnowana przez to dążenie. Czy wiecie, że uczniowie 

rektyfikacji Fa, którzy nie są w stanie przejść przez okres rektyfikacji Fa, nie będą mieli innej 

szansy aby kultywować, ponieważ w toku historii już dano wam wszystkie najlepsze rzeczy. 

Dziś prawie nie mieliście trudności w osobistej kultywacji i nie proszono was abyście sami 

znosili te ogromne grzechy, które popełniliście w czasie waszych wielu żywotów. 

Tymczasem, umożliwiłem wam wznoszenie waszych poziomów w najszybszy sposób, 

zachowałem wszystko co dobre z waszej przeszłości, uzupełniłem rzeczy tym co lepsze na 

każdym poziomie dla was, zawsze dawałem wam w kultywacji wszystkie najwspanialsze 

rzeczy z każdej sfery i uczyniłem możliwym dla was powrót po osiągnięciu Doskonałości do 

waszych najwyższych pozycji sfer. To są rzeczy, które można wam ujawnić. Jest więcej, 

czego nie możecie teraz wiedzieć. Uczniowie Dafa są wspaniali, ponieważ jesteście tutaj w 

tym samym czasie co okres rektyfikacji Fa Mistrza i jesteście w stanie chronić i 

podtrzymywać Dafa. Jeżeli to co robicie, nie jest już godne ucznia Dafa, pomyślcie o tym, 

jeżeli pod największym miłosierdziem od zarania Nieba i Ziemi i pod nieskończoną łaską 

Buddy, wciąż nie możecie się dobrze spisywać, jak mogłaby istnieć kolejna szansa? 

Kultywacja i rektyfikacja Fa są poważne. To czy jesteście w stanie cenić ten okres czasu, w 

rzeczywistości jest kwestią tego czy możecie być odpowiedzialni wobec siebie. Ten okres 

czasu nie potrwa długo, lecz może wykuć potężną cnotę wspaniałych Oświeconych Istot, 

Buddów, Tao i Bogów na różnych poziomach, i nawet Panów różnych poziomów. Może 

także zniszczyć w ciągu nocy kultywującego, który osiągnął naprawdę wysoki poziom, lecz 

który stał się mniej rygorystyczny wobec siebie. Uczniowie bądźcie pilni! Wszystko co jest 

najwspanialsze i najcudowniejsze jest rozwijane w procesie waszego dawania świadectwa 

Dafa. Wasze przysięgi staną się testamentami waszej przyszłości. 

 

Li Hongdży 

15 sierpień 2001 r. 

 

 

Również w kilku słowach 

 

Artykuł „Dobrzy ludzie‖ nie używa wielu słów, lecz obrazuje podstawową zasadę. 

Niezniszczalna prawa wiara w Prawdę kosmosu tworzy życzliwe, twarde jak skała, podobne 

do diamentu ciała uczniów Dafa, przeraża wszelkie zło, a światło Prawdy jakie emanuje 

sprawia, że nieprawe czynniki w myślach wszystkich istot rozpadają się. Jakkolwiek silne są 

prawe myśli, tak wielka jest ta moc. Uczniowie Dafa prawdziwie występują ze zwykłej 

ludzkości. 

 

Li Hongdży 

8 wrzesień 2001 r. 

 

Adnotacja: Jest to komentarz do artykułu „W kilku słowach: dobrzy ludzie”, który został 

napisany przez ucznia Dafa i opublikowany 8 września 2001 r. na stronie internetowej 

PureInsight. 
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Ścieżka 

 

Studiowanie Fa i kultywowanie są własną sprawą osoby. Lecz często zdarza się całkiem spora 

liczba uczniów, którzy stale biorą innych ludzi za wzorce do naśladowania – patrzą na to jak 

inni robią rzeczy i idą za ich przykładem. Jest to rodzaj słabego zachowania rozwiniętego 

wśród codziennych ludzi. Kultywujący nie ma wzorców do naśladowania. Ścieżka jaką każda 

osoba ma podążać jest inna, ponieważ podstawa każdej osoby jest inna, rozmiary różnych 

przywiązań są różne, właściwości ich istot są różne, ich prace wśród codziennych ludzi są 

różne, ich środowiska rodzinne są różne i tak dalej. Te czynniki sprawiają, że ścieżka 

kultywacji każdej osoby jest inna, że to jak pozbywają się swoich przywiązań jest inne i że 

rozmiary ich prób są inne. Dlatego, pośród tego jak rzeczy się manifestują jest bardzo trudno 

odnaleźć ścieżkę, którą inni przeszli, a nawet mniej możliwe jest dla innej osoby 

wykorzystanie jej do przejażdżki. Jeżeli naprawdę byłyby wcześniej przygotowane ścieżki i 

wygodne przejażdżki, zdecydowanie nie byłaby to kultywacja. 

Już od czasu przedstawienia publicznie Dafa, byli ludzie, którzy obserwowali innych – 

„Cokolwiek inni robią, to jest tym co ja będę robił‖ – zamiast posługiwać się Fa aby ocenić 

czy coś jest prawidłowe czy nie. Gdy widzą, że choroby niektórych ludzi są wyleczone 

poprzez kultywowanie Dafa, ich także ogarnia entuzjazm; gdy widzą, że niektórzy już nie 

praktykują, oni także się wahają; gdy widzą, że jest ponad sto milionów ludzi kultywujących 

Dafa w całym kraju, myślą, że musi to być coś dobrego i podążają za innymi by się tego 

nauczyć; gdy widzą, że zło zaczęło atakować, gnębić i prześladować Dafa, a telewizja i radio 

stworzyły kłamstwa aby wrobić Dafa, zaczynają się wahać i stają się niespokojni. Kultywacja 

jest trudna. Jest trudna w tym, że nawet gdy staje się okropne nieszczęście, nawet gdy zło 

szalenie prześladuje i nawet gdy twoje życie jest zagrożone, wciąż musisz być w stanie 

solidnie kontynuować na swojej ścieżce kultywacji nie pozwalając niczemu z ludzkiego 

społeczeństwa przeszkodzić krokom jakie stawiasz na swojej ścieżce kultywacji. 

Obecnie uczniowie Dafa są dokładnie w środku okresu rektyfikacji Fa, a działania 

starych sił stworzyły najbardziej fundamentalną i najcięższą próbę dla uczniów Dafa. To czy 

można przejść tą próbę jest urzeczywistnieniem Dafa i tego czy każdy uczeń Dafa może być 

wobec siebie odpowiedzialny. I czy osoba może, podczas niszczenia i eliminowania zła, 

wystąpić aby dać świadectwo Dafa, staje się świadectwem o [porzucaniu przywiązania do] 

życia i śmierci, staje się potwierdzeniem tego czy uczeń okresu rektyfikacji Fa może osiągnąć 

Doskonałość i także staje się tym co odróżnia Boga od człowieka. Dla ucznia Dafa, 

ochranianie i podtrzymywanie Fa jest czymś naturalnym. Więc w tym momencie historii, 

kiedy prawdziwie mamy sytuację, w której zło prześladuje Dafa, uczeń Dafa z pewnością 

wystąpi aby dawać świadectwo Fa w odpowiedzi na prześladowania. W tej sytuacji, gdy 

niektórzy uczniowie widzą jak inni występują aby dać świadectwo Fa, oni podążają za nimi; 

gdy widzą, że inni nie występują do przodu, oni także nie występują; gdy są bici albo są 

„reformowani‖ i inni poddają się naciskom zła i piszą tak zwane „obietnice zaprzestania 

praktykowania kultywacji‖, oni także je piszą, co jest skutkiem nie bycia w stanie zrozumieć 

rzeczy według Fa. Czy możesz sobie wyobrazić co to znaczy dla kultywującego, jeżeli ta 

plama nie jest zmyta? Obecne prześladowania przez zło zostały narzucone Dafa i uczniom 

przez stare siły. Czy wszystko co jest robione aby opierać się prześladowaniom nie jest 

najwspanialszym pokazem uczniów Dafa będących odpowiedzialnymi wobec Dafa i ich 

samych? To nie pierwszy raz w toku degenerującej się historii, kiedy złe siły prześladują 

kultywujących. Czy nie jest to powtórzeniem tego czego w swoim czasie doświadczył Jezus? 

Czy Budda Śakjamuni też tego nie doświadczył? Jeżeli rzeczywiście istnieją ścieżki, które 

mogą służyć jako punkt odniesienia, czy to co wcześniejsze Oświecone Istoty doświadczyły 

w tej kwestii i obecnie następujące zło, czy nie przebiega to w ten sam sposób? Mimo, że 
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różnią się w swoich poszczególnych manifestacjach, wszystkie mają na celu złamanie woli 

tych, którzy kultywują w prawym Fa. W zwykłych kultywacjach w historii, te negatywne 

istoty naprawdę odgrywały rolę kryterium oceniającego czy poszczególni kultywujący mogą 

osiągnąć Doskonałość. Jeżeli ktoś okazał się piaskiem zamiast złotem, był zdecydowanie 

odsiany. Lecz dziś jest inaczej, dlatego że rektyfikacja Fa odbywa się w ciałach kosmicznych 

i ogromny firmament jest rekonstruowany. Wszystkie tak zwane „próby‖ Dafa przeszkadzają 

rektyfikacji Fa. Co więcej, celem wszystkich biorących udział w prześladowaniach jest 

szkodzenie Dafa. Mimo, że wszystko co stare siły uczyniły dla osobistej kultywacji ludzi 

osiągnęło pewien efekt w przeszłości, jeżeli to podejście jest używane podczas rektyfikacji 

Fa, nie tylko nie spełnia to standardu Dafa, lecz także poważnie przeszkadza i zakłóca 

rektyfikację Fa. Obecnie stare siły mają zostać całkowicie wyeliminowane, niezależnie od 

tego czy istoty biorące w tym udział są pozytywne czy negatywne. Wszystkie złe istoty, które 

biorą w tym udział zostają wyeliminowane podczas rektyfikacji Fa, niezależnie od tego jak 

wysokie są ich poziomy. Z rektyfikacją Fa jest całkowicie inaczej niż ze zwykłą kultywacją. 

Dziś, gdy uczniowie Dafa wyjaśniają prawdę w odpowiedzi na prześladowanie przez zło, 

niektórzy uczniowie obserwują co robią inni. Lecz osoba zawsze musi sama się oświecić do 

tego co powinna robić w obliczu trudności. Za każdym razem, gdy osoba się polepsza, 

Poziom Owocu jakiego dała świadectwo i do którego się oświeciła, rośnie. 

Ścieżka, którą uczeń Dafa podąża jest wspaniałą historią, a ta historia musi być 

stworzona przez jego własne oświecenie. 

 

Li Hongdży 

Napisane 9 lipca 2001 r. 

 

(Opublikowane 23 września 2001 r.) 



 43 

Do europejskiej strony internetowej Clear Harmony 

 

Do Europejskiej strony internetowej Clear Harmony: 
 

Pozdrawiam wszystkich uczniów Dafa zaangażowanych w tę stronę internetową! Chciałbym 

powiedzieć wam kilka słów na temat dobrego prowadzenia strony internetowej Clear 

Harmony. 
 

Myślę, że powinniście, po pierwsze, uświadomić sobie wagę wpływu strony internetowej 

Dafa. Ta strona jest stworzona aby wyjaśniać prawdę, aby demaskować prześladowania przez 

zło i aby ocalać ludzi świata. Również, powinniście uświadomić sobie jaki wpływ media mają 

na ogół społeczeństwa. Jest to niezmiernie ważne w kategoriach ludzi dowiadujących się 

prawdy o Dafa, ocalaniu ludzi świata i demaskowaniu zła. Ich wpływ jest ogromny. Dlatego, 

poszczególne treści waszych reportaży muszą mieć cechy waszej własnej strony, powinniście 

pisać więcej reportaży o sytuacji w Europie i wraz z tym, powinniście dostarczać kilka 

reportaży i ważnych doniesień ze strony internetowej Clearwisdom każdego dnia, ponieważ 

to są informacje z pierwszej ręki o uczniach Dafa w Chinach.  
 

Główne ciało uczniów Dafa jest w Chinach. Wszystko co uczniowie Dafa w innych rejonach 

na świecie robią, jest, poza osiąganiem Doskonałości wszystkiego co ich, demaskowaniem 

prześladowania Dafa i uczniów Dafa w Chinach. Więc z tej perspektywy, nie można nie 

rozgłaszać o sytuacji Dafa w Chinach kontynentalnych. W szczególności, powinniście skupić 

się na waszych reportażach o śmierciach wynikłych z powodu prześladowań, wraz z 

reportażami o metodach zła używanych w prześladowaniach, a to nie wpłynie na waszą 

wyjątkową cechę posiadania głównie wiadomości o Dafa w Europie. Ilościowo licząc, 

większość waszych artykułów powinna być o Europie i wtedy możecie to uzupełnić ważnymi 

informacjami ze strony internetowej Clearwisdom na temat uczniów Dafa w Chinach. Robiąc 

to, Europejska strona internetowa Clear Harmony będzie miała nie tylko swoje własne cechy, 

lecz także ważne wiadomości o prześladowaniach Dafa i wasza lokalna publiczność i 

czytelnicy będą zwracali na to uwagę i codziennie będą w stanie dowiedzieć się o 

prześladowaniach uczniów Dafa w Chinach. 
 

Powyższe to tylko kilka moich pomysłów. Jeżeli czujecie, że macie własne pomysły czy 

lepsze plany, nie będę się sprzeciwiał. Moją jedyną nadzieją jest to, żebyście mogli prowadzić 

tą stronę internetową nawet lepiej, tak aby mogła odegrać efekt wyjaśniania prawdy. 

 

Li Hongdży 

25 wrzesień 2001 r. 
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Do drugiej konferencji Dafa w Rosji  
 

Do drugiej konferencji Dafa w Rosji: 
 

Podczas okresu rektyfikacji Fa nasi uczniowie wszyscy spisali się bardzo dobrze. Szczególnie 

rosyjscy uczniowie w warunkach, w których na ludzi Rosji miała poważny wpływ 

propaganda ze złej grupy politycznej Chin, wytrzymali wszelkiego rodzaju presje i założyli 

Stowarzyszenie Dafa, i odegrali wielką rolę w wyjaśnianiu prawdy. Wszystko to jest 

nadzwyczajne. Mam nadzieję, że poprzez tę konferencję Fa będziecie lepiej wykonywać 

zadanie wyjaśniania prawdy, demaskowania zła i ocalania czujących istot. Powinniście często 

kontaktować się z uczniami w innych krajach, nawzajem siebie motywować, i razem pilnie 

się rozwijać. Mistrz oczekuje na nawet lepsze wieści od was. 

 

Li Hongdży 

29 wrzesień 2001 r. 

 

 

 

Chłód jesiennych wiatrów 

  

Źli powinni dwukrotnie przemyśleć ich rażące barbarzyństwo, 

Kiedy Niebo i Ziemia są ponownie jasne, w dół do gotującego się kotła idą; 

Uderzenia pięścią i kopniaki na niewiele zdadzą się aby zmienić serca ludzi, 

Gwałtowne wiatry wprowadzają jesień z nawet ostrzejszym mrozem. 

 

Li Hongdży 

25 październik 2001 r. 

 

 

 

Zapowiadając Rektyfikację Fa ludzkiego świata 

 

Rektyfikacja Fa przechodzi przez świat, ukazuje się wielka manifestacja Bogów i Buddów, i 

wszystkie chaotyczne nienaprawione niesprawiedliwości i związki karmiczne są uregulowane 

poprzez życzliwe rozwiązania. Ci, którzy czynią zło przeciw Dafa schodzą we wrota nie-

życia. Co do wszystkich pozostałych, serca ludzi powracają do prawości, cenią cnotę oraz 

czynią dobro. Wszystkie miriady rzeczy są odnowione, a każda pojedyncza czująca istota czci 

zbawczą łaskę Dafa. Wszystkie niebiosa i Ziemia świętują razem, nawzajem sobie gratulują i 

razem wychwalają. Najznakomitszy okres Dafa w ludzkim świecie zaczyna się w tej chwili. 

 

Li Hongdży 

9 grudzień 2001 r. 

 


