Nauczanie Fa na konferencji na Środkowym Zachodzie USA
(Li Hongzhi, 26 czerwca 1999 r., Chicago)
Witam wszystkich! (Aplauz) Ponownie minęło sporo czasu, od kiedy widziałem was
po raz ostatni. Niektórzy ludzie obecni tutaj są nowymi studentami, a nowym studentom
trudno jest trafić na konferencje Fa takie jak ta, są one im wyjątkowo potrzebne dla
udoskonalenia się i pomocne w przyśpieszaniu postępów. Dlatego organizujemy konferencje
Fa. Czuję, że po tej konferencji Fa w Chicago, raczej niezbędne będzie ustanowienie Chicago
centrum wdrażania studiowania Fa w regionie Środkowego Zachodu. Jednocześnie chciałbym
wykorzystać tą okazję, aby się z wami spotkać. Chcę również posłuchać waszej wymiany
doświadczeń, jaką poprawę uczyniliście oraz jakie zrozumienia zyskaliście w czasie
ostatniego okresu kultywacji. Wczoraj reporter zapytał mnie: „Co cię najbardziej
uszczęśliwiło w całym twoim życiu?” Oczywiście, całe moje życie było poświęcone tej jednej
sprawie. Powiedziałem, że co do spraw zwykłych ludzi, nie ma nic, co by mnie bardziej
uszczęśliwiło, niż kiedy słyszę czy widzę, jak studenci dzielą się swoimi doświadczeniami,
wtedy to czuję się najbardziej usatysfakcjonowany. (Oklaski) Każda odrobina poprawy jakiej
dokonali studenci, wcale nie była łatwa. Wycierpieli wiele trudów. W tym społeczeństwie
praktycznych korzyści i pośród emocji ludzkiego świata, nie wystarczy tylko mówić o
usuwaniu przywiązań i radzeniu sobie z problemami w sposób odmienny od zwykłych ludzi.
Oni muszą to wcielić w życie, co jest trudne. Bycie niewzruszonym na te stojące przed nimi
praktyczne korzyści, radzenie sobie z tym wszystkim z uśmiechem na twarzy, gdy trafia się
na złość i nienawiść, oraz szukanie pośród konfliktów swoich własnych błędów – są to
rzeczy, których zwykli ludzie nie potrafią robić. Faktem jest, że gdy przechodzicie przez te
testy, jest to bolesne.
Dlatego też, gdy czytam wasze szeringi, czy słucham was dzielących się swoimi
doświadczeniami, mogę docenić całą podróż jakiej się podjęliście. Każdy z was mógłby
napisać książkę o swoim procesie kultywacji, o tym, o czym już wie i o tym czego jeszcze za
dobrze nie wie, gdyż za kulisami działają już inne czynniki. Kiedy osiągniecie Doskonałość
zobaczycie, że proces kultywacji każdej osoby jest procesem, w którym każdy ustanawia
swoją własną potężną cnotę. Tylko wtedy możliwe jest ujrzenie wspaniałości danej istoty.
(Aplauz) Jak wielu ludzi w historii osiągnęło sukces w kultywacji? Niewielu. Możesz znać
kilku z nich z opowieści o kultywujących i legend, które były przekazywane w przeszłości.
Jest tak wielu ludzi na świecie, dlaczego więc większość z nich nie kultywuje i dlaczego
więcej ludzi nie zakończyło kultywacji sukcesem? Dlatego, że ludzie nie mogą się pozbyć
człowieczeństwa. Ludzie zawsze patrzą na wszystko poprzez ludzkie wartości, jak na
przykład sposób w jaki współcześni ludzie rozumieją naukę, czy sposób w jaki ludzie
interpretują cuda, które pojawiają się w świecie kultywacji, czy sposób w jaki ludzie
praktykują swoją wiarę religijną. Zawsze używając ludzkich standardów i ludzkiego
rozumowania, ludzie patrzą na wszystkie sprawy z głęboko zakorzenionym sposobem
myślenia rozwiniętym po urodzeniu i nigdy nie dojdą do właściwych wniosków. Ludzie stają
się coraz bardziej praktyczni w obliczu własnych korzyści. Ludzie nie potrafią się pozbyć
człowieczeństwa i dlatego w przeszłości niewielu udało się odnieść sukces w kultywacji.
Oczywiście, dzisiaj ukazałem wam wszystkim prawdziwe Fa tego kosmosu, a wszechmocna
strona Fa została wyjawiona i jest obecnie rzeczywiście wielu ludzi, którzy potrafią szczerze
kultywować i rzetelnie robić postępy w kultywacji. Dlatego jest tak wielu uczniów Dafa, tak
wiele osób pilnych i tak wielu jest tych, którzy w przyszłości osiągną Doskonałość. (Aplauz)
Reporterzy pytają mnie ciagle: „Dlaczego jest tak wielu ludzi uczących się Dafa?”
Trudno jest im to sobie wyobrazić. Wielu ludzi na świecie – nie tylko reporterzy – czyta
książki Dafa z nastawieniem znalezienia odpowiedzi na to pytanie. Nawet jeśli wezmą Zhuan
Falun, nadal szukają – „Dlaczego tak wielu ludzi to studiuje? Cóż takiego tam jest?” Po

przekartkowaniu stron tam i z powrotem, kończą nie znajdując niczego. (Śmiech) Jest tak
dlatego, że taka mentalność sama w sobie była wielką przeszkodą. Nie dąż do niczego, zyskuj
w naturalny sposób. W ludzkim społeczeństwie wszystko musi zostać uzyskane poprzez
ciężką pracę i rywalizację; tylko rzeczy spoza zasięgu zwykłych ludzi nie można zdobyć
poprzez to, co ludzie uważają za ciężką pracę i rywalizację. Jest więc na odwrót, musicie
porzucić przywiązanie do dążenia, aby uzyskać prawdy Fa. Jest to całkowicie odwrotne od
ludzkiego rozumowania. Dlatego, gdy wielu ludzi patrzy na wszystko z ludzkim sposobem
myślenia, nigdy nie widzą spraw przejrzyście. Dlaczego mamy tak wielu ludzi
przychodzących uczyć się Dafa? Jest tak dlatego, że tak wielu ludzi ujrzało prawdy Fa
kosmosu. Jest to tak proste. W takim razie, dlaczego jest tak wielu innych, nie potrafiących
dostrzec tych prawd Fa kosmosu? Jest to w zasadzie kwestia jakości ludzkiego oświecenia
się. Niektórzy ludzie pojmują wszystko ludzkimi poglądami i ludzkimi przywiązaniami.
Niektórzy jednak nie mają żadnych poglądów, mogą więc widzieć obecność Fa i mogą
widzieć prawdziwą naturę Fa. (Aplauz) Niektórzy ludzie nie są nawet zdolni pozbyć się
swojego sposobu myślenia nabytego po narodzinach, bez względu na to jak mocno tego
próbują. Patrzą na Dafa tak samo, jak patrzą na wszystko inne – z poglądami. Gdy tylko na
coś spojrzą, oceniają to pojęciami, które rozwinęli pośród codziennych ludzi. Czy jednak ich
poglądy są właściwe? A może są błędne? Czy są one prawdą? Ci ludzie nie myślą o tym z
rozwagą i powagą. To jeden z powodów, dlaczego tak wielu ludzi jest niezdolnych do
uzyskania Fa. W trakcie ostatniego okresu kultywacji, wielu studentów naprawdę w
znacznym stopniu się poprawiło, zwłaszcza doświadczeni studenci. Są w stanie zrozumieć Fa
zawarte w Fa i prawdziwie przejawiają poziom i zachowanie kultywującego, które jest
odmienne od tego u zwykłych ludzi. Są naprawdę niezwykli.
Niektórzy studenci nieustannie mówią mi w trakcie swojej kultywacji: „Dlaczego po
kultywowaniu przez tak długi czas, tak wiele złych, codziennych ludzkich myśli ciągle
wychodzi na powierzchnię? Niektóre z tych myśli, które się pojawiają, są obrzydliwe”. Wiele
razy rozmawiałem z wami wszystkimi na ten temat. Kultywującym jest bardzo trudno pozbyć
się ludzkich przywiązań. Jeśli jednak, nadal masz przywiązania w trakcie swojej kultywacji,
nie znaczy to, że źle kultywowałeś. Fakt, że poczułeś w sobie swoje przywiązania, pokazuje
poprawę. W rzeczywistości, te przywiązania, które przejawiają kultywujący, są tym co
manifestuje się po tym, jak zostały one zredukowane. Czasami myśli, które się pojawiają są
bardzo złe i jest tak dlatego, że są aż tak złe. Zostały rozwinięte pomiędzy zwykłymi ludźmi
w przeszłości, przed rozpoczęciem kultywacji. Tacy są właśnie codzienni ludzie. Dlatego
codzienni ludzie nie są w stanie wykryć, że są one złe. Kiedy się nieustannie poprawiacie
dzięki kultywacji, jest ich ich coraz to mniej. Zanim jednak zostaną całkowicie
wyeliminowane, pomimo, że jest ich coraz to mniej, nadal są tak złe, gdy się pojawiają.
Dlatego też, niektórzy studenci – nawet po latach kultywacji – nadal odkrywają bardzo złe
przywiązania. Taka jest przyczyna.
Dodatkowo, w przeszłości kultywujący nie usuwali szczerze swoich przywiązań. Oni
tylko tłumili i powstrzymywali swoje złe zamiary, czy myśli. Tylko uczniowie, którzy
kultywują w Dafa, prawdziwie całkowicie usuwają wszelkie przywiązania, ponieważ tylko
Dafa jest zdolne, aby to osiągnąć.
Skoro przywiązania i złe myśli kultywujących są nieustannie redukowane, pojawianie
się tych przywiązań i złych myśli staje się coraz to słabsze, więc różnica pomiędzy
zachowaniem kultywujących, a tym codziennych ludzi rośnie coraz bardziej. Dla
kultywujących, wasz gong jest tak wysoki, jak wysoki jest wasz xinxing. Ponieważ jesteś
kultywującym, twoje przywiązania i złe myśli osłabły w trakcie twojej kultywacji, patrzysz na
sprawy inaczej niż codzienni ludzie, wzrósł twój poziom myślenia, jak i twój gong. Jeśli twój
poziom myślenia nie wzrasta, nie wzrośnie również twój gong. To nie jest tak, jak ludzie
myślą – że kładzie się nacisk na cnotę z powodu strachu przed zrobieniem czegoś złego po
otrzymaniu wysoko poziomowego gong, zdobyciu boskich mocy i uzyskaniu Tao.
Sugerowałoby to, że jeśli kultywujący nie ceni cnoty, to nie wywiera to na nic wpływu.

Jednak tak nie jest! Jeżeli nie kładziesz nacisku na cnotę, nie będziesz w ogóle zdolny
wznieść się w kultywacji. Mówiłem również na temat materii i umysłu, że są jednym i tym
samym. Wszystko we wszechświecie jest stworzone przez prawdę Fa kosmosu Zhen-ShanRen. Cała materia i każdy element żyjącej istoty są skutkiem działania charakterystyki ZhenShan-Ren. Jeśli się do tego nie dostosujesz, nie będziesz zdolny się wznosić. Umysł i materia
są jednym i tym samym. Nie chcę dzisiaj za dużo mówić, ponieważ jest tylko jeden dzień na
konferencję i wielu ludzi ma zamiar przemawiać. Zacznijmy więc naszym zwykłym
sposobem, gdzie przemawiacie z rana, a ci, którzy nie zmieszczą się w porannym grafiku,
mogą wygłosić swoje przemowy po wznowieniu konferencji, po południu. W pozostałym
czasie odpowiem na pytania jakie macie w swojej kultywacji. Możecie zatem podać karteczki
z waszymi pytaniami. Jak na razie, to wszystko co chciałem powiedzieć. (Aplauz)
Studenci wymieniali się swoimi doświadczeniami cały poranek i przez część
popołudnia. Przemawiali bardzo dobrze, a niektórzy mieli bardzo dogłębne zrozumienie Fa,
coś wspaniałego. Innymi słowy, ta nasza konferencja Fa osiągnęła swój cel. Dzięki
przemowom i dzieleniu się doświadczeniami z innymi studentami, więcej ludzi jest w stanie
odkryć swoje niedociągnięcia i gdzie nie dotrzymują tempa w swojej kultywacji. Widząc jak
inni kultywują, powinniśmy wymyślić jak możemy [ich] dogonić. W zasadzie, jest to
dokładnie efekt jaki chcemy osiągnąć. Nie możemy pozwolić tej [części] osobistej kultywacji
stać się formalnością; natomiast, powinniśmy sprawić, żeby wywarła efekt prawdziwie
pozwalający studentom na poprawę. Myślę, że ta nasza konferencja Fa przebiegła bardzo
pomyślnie. Teraz wykorzystam to popołudnie, by odpowiedzieć na wasze pytania.
Pytanie: Wielu ludzi, jak i ja, nie wie, czy kiedy robimy ćwiczenia inne niż drugie i
piąte, czy jest dozwolone wykonywanie tych ćwiczeń tyle, ile tylko razy chcemy. Czy mamy je
wykonywać dziewięć razy?
Mistrz: Nie sądzę, żeby to był problem. W wyjątkowych okolicznościach, kiedy
macie czas, możecie ćwiczyć więcej. Kiedy nie macie, możecie ćwiczyć trochę mniej.
Normalnie jednak, powinniście je wykonywać tyle razy, ile obecnie jest wymagane.
Zasadniczo wystarcza to do utrzymania tempa w waszej kultywacji. Szczególnie w
ćwiczeniach grupowych musi być jednakowo. Oczywiście, w interesie waszej kultywacji
lepiej jest, jeśli macie czas i możecie robić je trochę dłużej. Ważnym aspektem jest to, że
kultywacja Dafa odbywa się obecnie w społeczeństwie zwykłych ludzi. Wasza kultywacja
musi integrować się z tym, jakie jest zwykłe ludzkie społeczeństwo. Nadmierne wymagania,
względem waszego robienia ćwiczeń, wpłynęłoby na waszą pracę i studiowanie, sprawiając,
że nie bylibyście w stanie zrównoważyć tych spraw. Wziąłem to wszystko pod uwagę, tak
aby wasza kultywacja mogła osiągnąć swój cel. Możesz osiągnąć cel, jeśli robisz je
wymaganą ilość razy. Nie stanowi jednak problemu jeśli zrobisz więcej, ponieważ tak jak
powiedziałem, jeśli jesteś naprawdę zbyt zajęty i wykonujesz ich mniej, to możesz to
nadrobić wykonując ich więcej, gdy póżniej będziesz mieć ku temu okazję. Jeśli zatem chodzi
o robienie ćwiczeń, możesz zrobić korektę zgodnie ze swoim planem. Jednakże, w poprawie
swojego xinxing i studiowaniu Fa, nie możesz iść na skróty. Nawet, jeśli nie masz czasu,
musisz znaleźć czas na czytanie książki. Naprawdę musisz mieć na to baczenie.
Pytanie: Innymi słowy, co do pięciu ćwiczeń, to jak wiele razy powinniśmy wykonywać
każde z nich?
Mistrz: Wystarczy wykonywanie ich zgodnie z ilością wymaganą w mojej książce.
Jeśli macie czas, możecie robić więcej. Jednak w porządku jest, wykonywać je tylko zgodnie
z czasem nagrania, tak będzie właściwie.

Pytanie: Na konferencji w Kanadzie powiedziałeś, że miłość matki do jej dziecka nie
powinna stać się dla kultywującej przywiązaniem. Dziękuję ci. Jestem tą matką. Kupiłam
[książkę] Falun Gong dla mojego syna.
Mistrz: Matka kocha swoje dzieci z całego serca. Ludzki świat nie może istnieć bez
matczynej miłości. Jednak jako kultywujący, powinniśmy mieć tą miłość bardziej szlachetną i
obszerniejszą, powinniśmy pozwolić większej ilości ludzi doświadczyć współczucia,
powinniśmy dać wszystkim dzieciom doświadczyć współczucia ucznia Dafa i rozwinąć nasze
serca tak, abyśmy byli współczującymi dla wszystkich. Tak byłoby nawet lepiej.
Jednocześnie, powinniście wszyscy zwrócić uwagę na ten problem w trakcie kultywacji.
Uczniowie Dafa powinni utrzymywać właściwe relacje z rodziną, krewnymi i przyjaciółmi.
Powinniście być mili, współczujący i nie być celowo zimni dla ludzi. To nie byłoby w
porządku. Zmuszanie siebie do robienia tego, całkowicie różni się od prawdziwego
osiągnięcia [stanu] pozbycia się przez kultywującego przywiązania do uczuć (qing,). Poprawa
manifestuje się zatem na różne sposoby w trakcie stopniowego procesu. W trakcie procesu
kultywacji, możesz w kochający sposób zadbać o swoje dzieci i rodziców. To nie jest złe. Nie
jest złe nawet dla kultywującego. Kluczem jest, aby nie być nadmiernie przywiązanym,
ponieważ przywiązania są dokładnie tym, czego kultywujący nie powinni mieć. Jeśli
jakakolwiek nić cię wiąże, nie będziesz zdolny się uwolnić.
Pytanie: (1) Piękna planeta Ziemia jest poważnie niszczona przez ludzką przemoc i
zanieczyszczenia przemysłowe. Jak długo może ta krucha i wrażliwa Ziemia istnieć?
Mistrz: Póki co, będzie lepiej, jeśli nie będę mówił o tych sprawach. Nawet, gdybym
ukazał tego prawdziwą sytuację, ludzie i tak na tą chwilę nie uwierzyliby w to. Jako
kultywujący, nie potrzebujemy martwić się tym jak długo Ziemia może istnieć, ponieważ to,
jak długo może istnieć, nie ma niczego wspólnego z waszą osobistą kultywacją, gdyż
przewyższycie codziennych ludzi i całkowicie osiągniecie stan bycia wyżej niż codzienna
osoba. Gdy powracacie do oryginalnego, prawdziwego ja i gdy przechodzicie kultywację, to
już pomału wyrywacie się ze stanu bycia zwykłą osobą. Żadne naturalne klęski, czy
spowodowane przez ludzi katastrofy, nie mają z wami nic wspólnego. Lepiej więc, nie
zawracać sobie głowy tymi sprawami.
Pytanie: (2) Jako kultywujący Falun Dafa, czy powinienem poszerzyć moje
współczucie o Ziemię i różne żyjące rzeczy?
Mistrz: Współczucie kultywującego jest obszerne. Możemy mieć współczucie dla
wszystkich czujących istot, ponieważ wszystkie czujące istoty cierpią. Jednakże, absolutnie
nie możemy traktować zwierząt na równi z ludźmi. Dlaczego? Powiem wam prawdę o tym.
Obfitość ziemi jest stworzona dla ludzkiej rasy. Wszystkie stworzenia, włączając w to rośliny
i zwierzęta, istnieją dla ludzi. To właśnie dlatego, absolutnie nie możemy ich mylić z ludźmi.
Czyjeś współczucie i czuła opieka nad innymi stworzeniami absolutnie nie powinna
przekraczać czułej troski, jaką mają ludzie dla siebie nawzajem. Możesz zauważyć, że
wszystkie istoty cierpią i możesz mieć litość dla nich, lecz absolutnie nie możesz traktować
ich na równi [z ludźmi].
Pytanie: Czy może Ziemia ochraniać siebie poprzez naturalne klęski i erupcje
wulkaniczne?
Mistrz: Nic na Ziemi nie istnieje przypadkowo. Nic na tej Ziemi nie dzieje się przez
przypadek. Wszystko ma swoje ukryte przyczyny. Lecz nie jest tak, jak to sobie wyobrażacie.
To bogowie są tymi, którzy chronią prawd Fa i istot na tym poziomie. Przyczyny klęsk
naturalnych, chorób i innych rzeczy są po stronie ludzi. Innymi słowy, pojawiły się, ponieważ
karma rasy ludzkiej urosła przeogromnie. Gdy ludzkie serca stają się okropne, kraina ubożeje,
wody zaczyna brakować i mnożą się klęski naturalne, włączając w to erupcje wulkanów i

trzęsienia ziemi. Ponieważ wszystko jest stworzone dla ludzi, wszystko będzie dobre, kiedy
ludzie staną się dobrzy. Gdy ludzie stają się źli, wszystko się psuje.
Pytanie: Jak ludzie mogą stać się lepszymi mieszkańcami Ziemi?
Mistrz: Poprawiając moralność. Jeśli ludzkość mogłaby podnieść swoją moralność do
swojego najlepszego stanu, myślę, że naturalne klęski i różne choroby zagrażające ludziom z
pewnością by się zmniejszyły, to samo tyczy się wojen. Jeżeli moralność ludzkości się nie
poprawi, wszystko może się wydarzyć. Prawdę mówiąc, wszystko zdegenerowało się
dokładnie dlatego, że zdegenerowało się ludzkie serce. Tak, jak powiedziałem chwilę temu, ta
Ziemia została stworzona i zaaranżowana dla ludzi. Jeżeli ludzie się degenerują, wszystko
inne [też] się odpowiednio zdegeneruje.
Pytanie: Wiele razy widziałem i słyszałem, jak mi i innym przytrafiają się dziwne i
wyjątkowe sytuacje. Wiedziałem, że wszystkie wydarzyły się wcześniej. Nie mogłem
przypomnieć sobie szczegółów, byłem jednak na sto procent pewien, że widziałem albo
słyszałem wcześniej to, co widzę czy słyszę. Jednak nie mogłem przypomnieć sobie, dopóki
naprawdę się nie wydarzyły. Dlaczego tak jest?
Mistrz: To rodzaj zdolności odczuwania – wyczułeś i poznałeś pewne rzeczy z
przeszłości lub przyszłości. Kompozycja wszechświata zawiera istnienie różnych czasów i
różnych przestrzeni. Omówiłem ten temat w Falun Gong i Zhuan Falun. W dodatku,
wszystko w tym naszym wymiarze zbudowane jest z molekuł, tak jak powietrze, żelazo, a
także ten mikrofon, ludzkie ciało i ludzkie oczy. Zatem to, co ludzie mogą widzieć, jest
światem zbudowanym z molekuł. Jednak molekuły, nie są jedynymi cząstkami w tym
wszechświecie; składają się z jeszcze bardziej mikrokosmicznych cząstek. Molekuły tworzą
to otoczenie, które dzisiaj widzą istoty ludzkie i w którym żyje rodzaj ludzki. Zatem,
odnośnie świata, który jest złożony z cząstek mniejszych niż molekuły widzialne przez
człowieka, to ludzkie oczy nie są w stanie go widzieć. Aby ludzie mogli widzieć dany
poziom, muszą mieć taki rodzaj oczu, które składają się z odpowiednio mikrokosmicznych
cząstek. Powodem, że kultywujący mogą go widzieć jest to, że w trakcie kultywacji
otworzyło się ich bardziej mikrokosmiczne oko. Mikrokosmiczne cząstki, są w istocie
zbudowane z jeszcze bardziej mikrokosmicznych cząstek. Zatem, to oko ma formę istnienia w
każdej warstwie cząsteczek. Kultywujący umożliwiają temu oku działanie i połączenie z tą
ludzką stroną. Tak jest, kiedy możecie widzieć. Mówię tu o Trzecim Oku, z innego punktu
widzenia.
Pytanie: Miałem przemowę na konferencji Fa w Toronto. Wielu ludzi prosiło mnie o
kopię mojego inspirującego przemówienia, mówiąc, że pomoże im to szerzyć Fa wśród ludzi z
Zachodu. Czy mogę dystrybuować moją przemowę?
Mistrz: Takie działanie jest w porządku, jeśli tylko nasi studenci mają z tego jakiś
konkretny użytek w szerzeniu Fa. Jeśli to rozdasz, to w porządku. Lecz po tym jak zostanie to
wykorzystane, nie wdrażaj tego jako materiał do studiowania, czy jako coś, co ludzie
przekazują sobie do czytania. Nie pozwól, aby miało to wpływ na Fa. Nie dystrybuuj tego w
zorganizowany sposób. Jeśli jest to potrzebne w szerzeniu Fa w wyjątkowych
okolicznościach i dlatego to rozdajesz, to w porządku. Wtedy to inna sprawa.
Pytanie: Ciągle otrzymujemy szczere pozdrowienia dla Mistrza Li z wielu regionów.
Ponieważ jest ich tak wiele, pogrupowaliśmy je w taki sposób. Listy z Chin Kontynentalnych
zawierają następujące miejsca: miasto Huludao z prowincji Liaoning, Weihai, Shenyang,
Guangzhou, Kunming, Zhengzhou, Chongqing, Ningbo, Panjin, Baoding, Shiyan, Nanjing,
Harbin, Tianjin, Yingkou z prowincji Liaoning, Pingdingshan, Zhongshan z prowincji
Guangdong, Qinhuangdao, Shijiazhuang, Pekin, Yantai i Xiangtan. Wszyscy bardzo tęsknią
za Mistrzem. Chcą również zapewnić Mistrza, że nie ważne na jak pokaźne zakłócenia i testy

natrafiają, ich determinacja i wiara w praktykowanie Dafa nie zachwieje się, przejdą test
żeby usatysfakcjonować Mistrza. (Aplauz) Uczniowie z rejonu Waszyngtonu Stanów
Zjednoczonych, stanu Michigan, Houston, Florydy, Woodland, Kalifornii, Chicago,
Singapuru, Kanady, Toronto i Indonezji przesyłają Mistrzowi ich najszczersze wyrazy
szacunku.
Mistrz: Dziękuję wam wszystkim. (Aplauz)
Pytanie: Wszyscy oni oświadczyli, że będą kultywować Dafa solidnie i pilnie, aż do
uzyskania Doskonałości.
Mistrz: Nasi studenci poradzili sobie wyjątkowo dobrze. Są w stanie bardzo dobrze
rozumieć Dafa. W rzeczywistości, tylko wtedy, kiedy ktoś w trakcie kultywowania ma
dogłębne zrozumienie Dafa i głęboko docenia samą w sobie kultywację, może to osiągnąć.
Pytanie: Mistrzu, proszę cię, powiedz nam, co robili uczniowie Jezusa w chwili, kiedy
miał zostać ukrzyżowany? Mistrzu, przekaż to do ludzi na całym świecie i w niebiosach: my,
uczniowie Dafa, absolutnie nie pozwolimy, aby taka rzecz się wydarzyła.
Mistrz: (Ciepły aplauz) Dziękuję wam! Kultywujący nie powinni być pod wpływem
ludzkich myśli, gdyż jesteście kultywującymi. Dziękuję wam wszystkim za wasze serdeczne
uczucia względem Dafa i Mistrza. Znam je wszystkie.
Pytanie: Kiedy następuje eliminacja karmy z mojego ciała, im bardziej niewygodne się
to staje, tym bardziej ci współczuję. Nie wiem jak wiele Mistrz znowu wycierpiał.
Mistrz: Nie myśl za dużo o Mistrzu. Nie myśl o tych sprawach.
Pytanie: Za kogoś kto dostał udaru, zostałeś napojony czarą trucizny. Co zatem z
pacjentem chorym na raka? Osobą z wyrokiem śmierci? Jak wiele musisz wycierpieć za
blisko sto milionów uczniów?
Mistrz: Pozwólcie, że coś wam wszystkim powiem, ponieważ ci z was, którzy tu
siedzą są kultywującymi i potrafią wyczuć pewne sytuacje [które spotykają] Mistrza: sprawy,
które dotyczą mnie, nie mogą być tak zwyczajnie omawiane. W dodatku, coraz mocniej
czuję, że te sprawy nie mogą zostać ujawniane w zwykłym ludzkim społeczeństwie. Ludzie
byliby coraz to mniej zdolni, aby je zaakceptować, i w końcu nie rozumieliby ich. W
przyszłości, gdy tylko osiągniecie Doskonałość, dowiecie się o tych rzeczach. Wtedy
staniecie się świadomi swojej własnej wspaniałości, i że wasz Mistrz was nie zawiódł.
(Aplauz)
Pytanie: Moje zrozumienie sytuacji Dafa w Chinach jest takie, że dla każdego
kultywującego ucznia w Chinach jest to główny test na ścieżce do Doskonałości. Jednakże,
uczniowie poza Chinami nadal będą komfortowo kultywować w bezstresowym środowisku.
Jak zatem, możemy osiągnąć Doskonałość?
Mistrz: Nie możecie patrzeć na sprawy w ten sposób. Uczniowie Dafa są jednością.
Kraje poza Chinami mają swoją własną sytuację. Pomyślcie o tym wszyscy, niektórzy z
naszych studentów mają problem nawet z włożeniem czegoś do garnka, jednak nadal
wytrwale kultywują Dafa. Nie zrezygnują, nawet, jeśli nie będą mieli nic do jedzenia. Wielu
studentów w USA, którzy przybyli z Chin przeszło chwile, w których ledwo wiązali koniec z
końcem, pracując w restauracjach, czy nawet wykonując bardzo poślednie prace. Czasami
wyzwania są wielkie, nawet wystarczająco duże, aby wpłynąć na wasze perspektywy na
przyszłość. Jeżeli w takiej sytuacji wasze serce pozostaje nieporuszone, to jest to
wystarczająco dobre. Nie mówię, że każdy ma natrafić na takie same problemy. W zasadzie,
to myślę, że tak wielkie cierpienia nie celują jedynie w studentów jako takich, celują raczej w
Dafa jako całość. Bycie zdolnym podjąć właściwą ścieżkę w obliczu takich trudności, jest
czymś absolutnie kluczowym. Wspaniałość Fa może dopuścić do ukazania się wspaniałości

kultywujących, ponieważ każdy członek Dafa będąc tak solidnym jak diament, ma
największe znaczenie w manifestacji Dafa w ludzkim świecie. Widzę, że wy wszyscy
przeszliście przez wiele prób. Dafa przetrwało testy. (Aplauz)
Pytanie: Niektórzy uczniowie wrócili do Chin, aby informować władze o prawdziwej
sytuacji.
Mistrz: Nie róbmy takich rzeczy jako jednostki. Myślę, że Chiński rząd doskonale zna
naszą sytuację. Oni są całkowicie świadomi, że to są dobrzy ludzie. Co do tego, jak
zamierzają potraktować nas w przyszłości, wy i ja, zobaczymy. Taka jest sytuacja.
Pytanie: Niektórzy uczniowie są bardzo zajęci wykonywaniem pracy dla Dafa. Mają
bardzo mało czasu na studiowanie Fa i ćwiczenia. Ciężko jest im również uspokoić swoje
umysły. Jak powinno się postąpić w takiej sytuacji?
Mistrz: Nie ważne jak jesteś zajęty, nawet jeśli wykonujesz pracę dla Dafa, musisz
przyznać studiowaniu Fa najwyższy priorytet. Tak ma być. Jako studenci, każdy ma swoją
własną pracę, problemy rodzinne, sprawy społeczne i dodatkowo każdy musi studiować Fa i
wykonywać ćwiczenia. Jest to trudne. Być może ta trudność, w rzeczywistości tworzy twoją
potężną cnotę na drodze do stania się Oświeconą Istotą. Jest jeszcze inna sprawa, o której
chciałem powiedzieć. Początkowo, prawie każdemu uczniowi Dafa nie było łatwo uzyskać
Fa. Nie chodzi o to, że ktoś blokował wam wejście, obserwował was i powstrzymywał przed
wejściem. Często ukazuje się to jako testy xinxing, które sprawdzają jak reaguje wasz umysł –
pokazują, jak wasz umysł reaguje i sam radzi sobie z tym, czy chce uzyskać to Fa. Niektórzy
ludzie są rzeczywiście zdolni to pokonać. Dawniej, wielu studentów wiedziało, że gdy w
Chinach prowadziłem wykłady, jak tylko zaczynałem zajęcia w danym miejscu, to pewnym
było, że w promieniu stu metrów prowadzone będą wykłady jakiegoś oszukańczego qigong.
Zło nie chce, aby ludzie uzyskali prawe Fa, domaga się, aby „dać ludziom test, żeby
sprawdzić, w które drzwi wejdą”. Tak zwykle się dzieje. Kiedyś, gdy Siakjamuni nauczał
swojej Dharmy (Fa), wiecie, w tym czasie wiele oszukańczych systemów próbowało mu w
tym przeszkadzać. Pośród tego rodzaju przeszkód, można było zobaczyć za jakim systemem
dana osoba optuje. To wybór, którego tylko wy możecie dokonać. Kiedy Lao Zi nauczał
swojej Drogi (Fa), pojawiło się wielu różnych mistrzów i wiele systemów. Również w
tamtym czasie od was samych zależało, który system wybieracie i był to wasz własny wybór.
W trakcie każdego okresu czasu, kiedy tylko prawe Fa jest szerzone, jest pewnym, że tak
właśnie będzie. Jeśli to dotyczy tylko kultywacji, to jest w porządku, aby sprawy zostały tak
zaaranżowane. Jednakże, jeśli chodzi o dzisiejszą rektyfikację Fa, to ta aranżacja faktycznie
szkodzi rektyfikacji Fa i nie może zostać zaakceptowana. Trzeba ją całkowicie odrzucić.
Pytanie: Czuję, że powinniśmy opublikować wiele otwartych listów napisanych przez
uczniów z Chin w chińskich gazetach na Zachodzie. Jednak niektórzy studenci mówią, że są
one napisane na zbyt wysokim poziomie i z bardzo mocną polityczną orientacją. Jak
powinniśmy z tym postąpić?
Mistrz: Powinni się tym zająć główni lokalni asystenci. Nie angażujcie się w politykę.
Inni traktują nas w ten sposób, lecz my nie traktujmy innych w taki sam sposób. Nie
mieszamy się w politykę pod żadnym pozorem.
Pytanie: Patrząc na kompozycję sięgającą od mikroskopijnych cząsteczek po
makroskopijne, to molekuły ludzkiego ciała nie są najmniejsze, ani nie są największe. Jak
mamy rozumieć prawdę Fa, że ludzkie społeczeństwo jest manifestacją Fa na najniższym
poziomie?
Mistrz: To bardzo proste. Środek wszechświata z pewnością nie może być
największy. Gdyby był największy, stałby się zewnętrzną powłoką wszechświata. Zatem,
środek wszechświata jest środkowymi cząsteczkami, które są dokładnie pomiędzy dużymi, a

małymi cząstkami, które idą od najbardziej mikrokosmicznych cząstek ku warstwie
największych cząstek, które są zewnętrzną powłoką całego wszechświata. Tak więc, są one
pośrodku wszystkich cząstek i dlatego mogą one być w środkowej pozycji tego wszechświata.
Ludzkie ciała są zbudowane z takiej warstwy cząsteczek.
Pytanie: Niektórzy uczniowie spędzają wielką ilość czasu na omawianiu swoich
poglądów ze świeckimi Buddystami i odpowiadają na ich pytania przez Internet. Mają
nadzieję, że postępując w ten sposób, umożliwią tym ludziom uzyskać Fa. Czy ta metoda jest
efektywna?
Mistrz: Nie sadzę, aby było w tym coś naprawdę niewłaściwego. Musimy się jednak
upewnić, że sprawujemy właściwą kontrolę i nie dyskutujemy z innymi. Buddowie ocalają
ludzi, którzy są predestynowani. Jeśli oni nie chcą tego uzyskać, nic nie można zrobić.
Możecie im tylko powiedzieć jakie są prawdy Fa, a tym co najlepiej możecie zrobić, jest
nakłonienie ich by byli życzliwi. Nie dyskutujcie z nimi. To zawiera nawet sytuacje, w
których obrzucają ludzi obelgami, w takich sytuacjach studenci nie powinni się zachowywać
tak samo jak oni. Oni są ludźmi. Mnisi i zakonnice, którzy nie uzyskali prawego Fa, również
są codziennymi ludźmi.
Pytanie: Z powodu pragnienia, by pomóc świeckim Buddystom uzyskać Fa, uczniowie
mają mniej czasu na czytanie książki i wykonywanie ćwiczeń. Czy to jest demoniczne
zakłócenie czy karmiczne?
Mistrz: W tym przypadku, straty być może przekroczą zyski. Jest dobrą rzeczą
umożliwić ludziom uzyskać Fa. Nie jest problemem przeglądać internet jakąś chwilę, kiedy
skończyliście robić ćwiczenia i robicie sobie przerwę w studiowaniu Fa. Jeśli jednak, jest to
robione specjalnie dla nich i wasza kultywacja jest osłabiona jako wynik, strata przewyższy
zysk. Jeśli zatem, taka jest sytuacja, nie róbcie tego.
Pytanie: Szkoła Taoistów kultywuje z naciskiem na „Zhen”, podczas, gdy szkoła
Buddyzmu kultywuje z naciskiem na „Shan.” Czy istnieje szkoła, która kultywuje z naciskiem
na „Ren”?
Mistrz: Cierpienie może mieć efekt usuwania karmy. Jednakże, cierpienie
spowodowane przechodzeniem przez wiele trudności niekoniecznie usunie dużą ilość karmy,
ponieważ bardzo trudno jest usunąć wielką ilość karmy, jeśli ludzie próbują dokonać tego bez
kultywacji. Nie są w stanie wycierpieć za wiele. W przeszłości, w czasach Siakjamuniego,
byli ludzie, którzy kultywowali poprzez intencyjne znoszenie cierpień. Celowo znosili
cierpienia. Zawsze byli tacy ludzie. Narażali siebie na zimno pośród śniegu i lodu, biczowali
się i cieli nożami. Ten typ kultywacji zawsze był uważany za mniejszą ścieżkę czy też za
krzywą drogę. Z tego co widzę, to ci którzy nie otrzymają prawego Fa i nie podejmą głównej
drogi, ostatecznie nigdy nie osiągają Prawej Pozycji Owocu. Jest im zatem bardzo trudno
wykultywować poza Trzy Sfery. Łatwo jest też rozwinąć przywiązanie usuwania karmy dla
samego usuwania karmy.
Pytanie: Mocno wierzę w Dafa. Moja żona jest zwykłą osobą i nalega na poddanie się
aborcji. Stawia mnie to w trudnej sytuacji.
Mistrz: Obecnie jest naprawdę całe mnóstwo takich skomplikowanych spraw. W
twoim przypadku możesz tylko nakłaniać ją, aby tego nie robiła, ponieważ usuwanie ciąży
jest grzechem dla człowieka. Jak wszyscy wiecie, każda materia jest żywa wraz z chwilą, gdy
zostaje stworzona, wliczając w to maszyny i produkty wyprodukowane w fabrykach. Gdy
tylko jakiś obiekt powstaje, gdy jakaś rzecz się pojawia, w innych wymiarach wchodzi w to
inteligentna istota. Dlatego wszystko jest żywe. Płód w macicy jest wyraźnie człowiekiem.
Aborcja jest tym samym co odbieranie życia, co zabijanie kogoś. Nie ma znaczenia, że się
jeszcze nie narodził. Aborcja jest w rzeczywistości morderstwem. Ludzie myślą, że usuwanie

jej nie liczy się gdyż [ten ktoś] jest ciągle w łonie i się nie urodził. Tak patrzą na to
współcześni ludzie mając zdegenerowane poglądy. Bogowie i wszystkie wysoko poziomowe
istoty, które są ponad zwykłymi ludźmi, nie patrzą na to w ten sposób. Jak wszyscy wiecie,
kiedy istota reinkarnuje, potrzebuje znaleźć łono. Po tym jak wejdzie w łono, jej życie
wchodzi w cykl reinkarnacyjny w ludzkim świecie. Więc Bogowie zrobili już aranżacje
przyszłości tej istoty. Jednak zostaje ona zabita, nawet zanim się urodziła. W tym momencie,
pomyślcie o tym wszyscy, gdzie pójdzie? Być może będzie musiała czekać kilka dekad, jakie
były wcześniej zaaranżowane, aż jej życie się zakończy – tak, jak ludzie powinni żyć do
siedemdziesięciu czy osiemdziesięciu lat – a wtedy, będzie mogła wejść od początku w
następną reinkarnację. Tylko wtedy Bogowie ponownie będą się o nią troszczyć. Jest taka
maleńka. Chociaż jest taką maleńką żywą istotą, nie tylko zostaje zabita, ale zostaje też
postawiona w niezwykle bolesnej sytuacji. Nie może być niczego bardziej budzącego litość.
Czyż nie tak właśnie jest?
Pytanie: Na stronie 117 Zhuan Falun1 jest napisane: „To jest ostatni raz, gdy
nauczamy prawej drogi w Okresie Końca Dharmy” Powiedz nam, proszę Mistrzu, czy mamy
rozumieć znaczenie tego tak, że w przyszłości takie wielkie Fa nigdy więcej nie będzie
nauczane?
Mistrz: Skoro tu o tym rozmawiamy, pozwólcie mi najpierw wyjaśnić czym jest
Okres Końca Dharmy. Powiem wam co oznacza Okres Końca Dharmy. Niektórzy codzienni
ludzie i reporterzy nie rozumieją tego, jednak udają, że tak nie jest. Kiedy słyszą, ze jest
mowa o „Okresie Końca Dharmy”, to mówią: „O nie, to całe Falun Gong mówi o
apokalipsie”. Oni naprawdę nie rozumieją sprawy. Mowa o Okresie Końca Dharmy wywodzi
się od Siakjamuniego. Co to znaczy? Siakjamuni powiedział: „W czasie mojego życia i w
trakcie następnych pięciuset lat po moim odejściu, ludzie mogą kultywować zgodnie z moją
Dharmą i uzyskać zbawienie. Po tych pięciuset latach, Dharma, której nauczałem dojdzie do
Okresu Końca Dharmy.” „Koniec Dharmy” znaczy, że Dharma osiągnęła swój kres, że
Dharma nie jest już więcej skuteczna. Takie jest tego znaczenie. Nie może ona już więcej
zbawiać ludzi. Jest to koniec Dharmy, więc jak mógłby koniec Dharmy ocalać ludzi? Mówił
on o końcowym okresie tej Dharmy i to było tym, co miał na myśli, nie miało to w ogóle
żadnego związku z katastrofami kosmicznego szczebla. Wy również zapamiętajcie, że
obecnie jest ostateczne zakończenie Okresu Końca Dharmy. Siakjamuni odszedł ponad dwa
tysiące pięćset lat temu, tamten okres został przekroczony czterokrotnie, więc minął nawet
czas zakończenia końca Okresu Końca Dharmy. Jednakże, ludzie nadal mają szacunek i wiarę
w Buddów, mimo wszystko dalej zachowali rytuały Buddyzmu, jest im jednak bardzo trudno
osiągnąć sukces w kultywacji. Być może w przyszłości, coś takiego jak szerzenie Dafa
kosmosu, nigdy się więcej nie wydarzy. Być może nigdy więcej nie wrócę.
Pytanie: Mistrzu, powiedz nam, czy ludzie, którzy otrzymają Fa przed ostatecznym
terminem kultywacji będą mieli szanse na osiągnięcie Doskonałości?
Mistrz: Jest trochę za wcześnie, aby o tym mówić. Uczniowie, którzy obecnie
kultywują Dafa, są inni od przyszłych kultywujących. Obecnie trwa rektyfikacja Fa.
Otrzymaliście Fa na najniższym poziomie rektyfikacji Fa i jesteście częścią ucieleśnienia
Dafa w ludzkim świecie. Innymi słowy, wasza obecna kultywacja jest podłączona do kwestii
całościowej rektyfikacji Fa. W tym kryje się więc cała wspaniałość. Jest czymś absolutnie
wspaniałym, móc wspomagać Mistrza w uprawomocnianiu Fa na tym świecie. Dlatego też,
uzyskanie przez was Fa nie było tak trudne, jak trudne było uzyskanie Fa w innych szkołach
kultywacyjnych w przeszłości. W przyszłości, uda się wam również uspokoić swoje umysły i
ustabilizować Dafa, co jest czymś naprawdę niezwykłym. Nie ogranicza się to tylko do oceny
kwestii waszego osobistego xinxing, ponieważ w tym samym czasie wnieśliście swój udział w
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Fa. Na tym polega prawdziwa wspaniałość. Inaczej będzie z ludźmi kultywującymi w
przyszłości. Oni będą tylko kultywującymi, praktykującymi osobistą kultywację. Oczywiście,
ludzie w przyszłości również będą kultywować według Dafa, którego nauczałem. Będzie,
więc wielu ludzi, duże grupy ludzi uzyskujących zbawienie. To będzie w przyszłości, jednak
będzie się to ograniczać do pewnego okresu w historii. Po tym [okresie], Fa nigdy więcej nie
będzie przekazywane ludzkości. To Fa nie może pozostać jako kultura dla ludzi przyszłości.
Byłoby to całkowicie niedopuszczalne.
Pytanie: Czy raj Buddy Tathagaty jest przekształcony z jego Tajemnego Przejścia, czy
stworzony przez niego samego?
Mistrz: Co nazywa się Tathagata? „Tathagata” samo w sobie znaczy przyjście do
ludzkiego świata z prawdami Fa, aby zrobić to, do czego ktoś ma aspiracje; oznacza to
przyjście z perfekcyjnymi, niezniszczalnymi i realnymi prawdami Fa, aby zrobić to, do czego
ktoś aspiruje. Możecie to przetłumaczyć w ten sposób, gdyż nie jest to zwrot chiński.
Pochodzi ze starożytnego Sanskrytu. W niebiosach Tathagatę nazywa się Królem Fa. Każdy
Tathagata ma swój własny raj, zatem musi tym rajem zarządzać. Ale jego sposób zarządzania
polega na wyłącznym użyciu życzliwości, takim rodzaju miłosierdzia, żeby życzliwie
przekształcać czujące istoty. Zupełnie różni się to od tych ludzkich administracyjnych metod,
nie jest takie jak one. Skąd w takim razie pochodzi jego raj? Są dwa główne scenariusze.
Pierwszy to taki, że większość Buddów, Tao, Bogów i czujących istnień, to istoty stworzone
dokładnie na ich własnych poszczególnych poziomach. Inny scenariusz jest taki, że [raj]
został założony w trakcie procesu kultywacji [danej istoty], razem z potężną cnotą istoty,
mówiąc bardziej precyzyjnie, zawiera on część, która została wykultywowana przez metodę
Tajemniczego Przejścia, na początkowych etapach kultywacji. Opisywanie spraw Buddów i
Bogów ludzkim językiem nie brzmi zbyt dobrze. Kiedy przechodzi przez proces kultywacji,
możecie to nazywać Tajemniczym Przejściem. Kiedy jednak ten wspaniały Budda osiągający
Doskonałość wraz ze swoim rajem staje się rzeczywistością, nie możecie już więcej używać
tej przenośni. Byłoby to obrazą. Wszystkie wspaniałe rzeczy, które posiada, są poważną,
wspaniałą manifestacją Buddy i raju Buddy.
Pytanie: Po przeczytaniu skryptu Mistrza „Kilka moich przemyśleń” niektórzy
studenci poczuli ciężar na sercu i wysłali wszędzie listy, starając się to powstrzymać, by się
nie wydarzyło.
Mistrz: Co się tyczy rzekomej ekstradycji, to Chiński rząd powiedział, że to były
plotki. Co do tego, kto zaczął te plotki, powiedzieli, że to był ktoś jeden, to znaczy, że nie
było żadnej takiej sprawy. Nie było żadnej takiej sprawy, lecz skądś musiała pochodzić.
Wiem, że nie było to zrobione przez chiński rząd. Być może było to zrobione przez ludzi z
ukrytymi motywami, którzy chcieli wykorzystać Falun Gong, aby promować siebie, lub było
to zrobione przez tych, którzy chcieli postawić Falun Dafa przeciw chińskiemu rządowi.
Pytanie: Jeśli chodzi o to wszystko, co stało się w Chinach, czy poza testowaniem
uczniów w Chinach z tego czy potrafią osiągnąć Doskonałość, znalazł się również na
celowniku jakiś element samego Dafa i czy doznał uszczerbku?
Mistrz: Nie zajmujmy się tymi sprawami. Skoro Chiński rząd wydał Dokument Nr
27, pozwólmy, aby co było, to minęło. Mimo wszystko, jesteście kultywującymi i nie
jesteście przywiązani do ludzkich spraw. Odnośnie tego, co zrobili zwykli ludzie, czy było to
dobre czy złe, nie bierzmy sobie tego do serca, tak jakby nic się nie wydarzyło. A co do tego
jak oni nas traktują, to jest ich sprawa. Powinniście skupić się jedynie na kultywacji. Jako
wasz Mistrz, ja również obserwuję wydarzenia. Nie wspominajcie już więcej, jak na razie
tych rzeczy. Lecz jeśli zdarzy się, że studenci w Chinach kontynentalnych będą
prześladowani za kultywowanie, to ja i studenci poza Chinami będziemy zdecydowanie
bardzo zaniepokojeni. To jest pewne.

Zatem, patrząc z wyższych wymiarów, są to stare siły wykorzystujące złe istnienia z
niższych wymiarów do wyrządzania szkód.
Pytanie: Mistrzu, powiedziałeś: „Jeśli nie potrafisz kochać swoich wrogów, nie
będziesz w stanie osiągnąć Doskonałości”. Czuję, że bez względu na wszystko, nigdy nie będę
mógł kochać tych, którzy atakują Mistrza i Dafa.
Mistrz: (Śmiech) Być może przypominacie sobie coś co powiedziałem.
Powiedziałem: „Wszyscy jesteście kultywującymi, podczas gdy ja nie. Ja jestem tym, który
uczy was Fa.” Pomyślcie o tym, wszyscy, zasady Fa kosmosu stworzyły środowiska do
egzystencji istot na różnych poziomach, tak jak i dla różnych form życia w kosmosie, i
stworzyły istoty różnych poziomów. Jeśli więc, osoba sprzeciwia się nawet temu Fa kosmosu,
dokąd w tym kosmosie się uda? Nie ma dla niej miejsca. Taka osoba jest tak zła, bo jest poza
zakresem tego Fa. Czy nie jest złą osobą? Nigdy nie powinniście równocześnie wspominać
tych, którzy szkodzą zasadom Fa i tych, którzy są waszymi osobistymi wrogami. Co znaczy
„powinniście kochać swoich wrogów”? Ponieważ każdy z was kultywuje, musicie być
współczującymi i nie powinniście się ograniczać do: „Jeżeli ty mnie dobrze traktujesz, będę
dla ciebie współczujący, jeśli nie, nie będę dla ciebie współczujący”. Czy różniłoby się to
choć trochę od tego, co jest pomiędzy zwykłymi ludźmi, mianowicie: „Jeśli ty traktujesz
mnie dobrze, to ja ciebie też potraktuję dobrze”. Nie byłoby żadnej różnicy. Jesteście
kultywującymi, musicie więc być ponad poziomem zwykłych ludzi i przekroczyć tamten
poziom. Ci codzienni ludzie są tak nisko, a wy jesteście tak wysoko, czy zatem powinniście
uważać za swoich wrogów tych, którzy są tak bardzo poniżej was? Kiedy uważasz jakąś
osobę za swojego wroga, czy sam nie upadłeś tak nisko – tam, gdzie są codzienni ludzie?
Racja? Dlatego Bogowie nigdy nie traktowali istot ludzkich jako wrogów, istoty ludzkie nie
są tego warte. Podobnie, z perspektywy bycia współczującymi, nie mogą oni uważać istot
ludzkich za wrogów.
Jest jednak inaczej w przypadku wyrządzania szkody Fa i rektyfikacji Fa. Nie jest to
do zaakceptowania, nawet jeśli osoba przystaje na to z ignorancji. Nie ważne co ludzie robią,
muszą zostać za to pociągnięci do odpowiedzialności. Tak jak i wy, wszyscy kultywujący
siedzący tutaj: cokolwiek zrobiliście w przeszłości, również musieliście to odcierpieć. Ludzie
ponoszą odpowiedzialność za wszystko co robią. Nie myślcie, że to się nie liczy, ponieważ
byliście pasywni, lub że bezmyślnie coś powiedzieliście, albo że powiedzieliście lub
zrobiliście coś pod naciskiem, albo też, że byliście kontrolowani przez zło – nie ma to
znaczenia. Nic takiego, nie może być usprawiedliwieniem.
Pytanie: Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, jak trudno jest Mistrzowi wykorzystać
najbardziej miłosierną metodę do rektyfikacji Fa w ludzkim świecie. Czy rektyfikacja Fa jest
trudniejsza tam w górze niż tu na dole? Czy może Mistrz ujawnić nam kilka rzeczy?
Mistrz: (Śmiech) Zasadniczo, istoty tam w górze nie są tak jak ludzie, którzy mają tak
wiele złych myśli. Nie mają ludzkiego sposobu myślenia. Lecz one również mogą bardzo
uparcie bronić swoich własnych poglądów. Kiedy każda żyjąca istota zwyrodniała od czasu
swojego najlepszego okresu, żadna z nich w ogóle tego nie czuła. Żadna czująca istota nie
była świadoma, że ulega degeneracji, i wszystkie one lubiły się porównywać do istot, które
nie były tak dobre jak one. Ciągle uważały się za lepsze od innych. Wszystkie oceniały siebie
w taki sposób. W rzeczywistości, porównywały się do zdegenerowanych ludzi, zamiast do
standardów, które kosmos ma dla istot. Pomimo, że bogowie nie mają ludzkich myśli, nie
spełniają już oryginalnych standardów ze swoich poziomów. Podczas rektyfikacji Fa, w
procesie ochraniania samych siebie, urośli w siłę i stali się przeszkodą. Zakłóca to
rektyfikację Fa i stało się tak poważne, że szkodzi rektyfikacji Fa. Prawdy Fa kosmosu są te
same: Każdy musi zapłacić, za to co zrobił.

Pytanie: Czuję głęboko, że Mistrz i Dafa dali nam tak wiele, podczas gdy my daliśmy
w zamian za mało. Szczególnie, kiedy uczniowie Dafa w Chinach stoją przed tak surowym
testem, co jeszcze możemy zrobić oprócz solidnego i zdeterminowanego kultywowania?
Mistrz: Powinniście po prostu zacząć solidnie i pilnie kultywować. Gdyby nie było
żadnych zakłóceń w waszej praktyce, wszystkie czujące istoty w niebiosach i na ziemi
mogłyby zostać ocalone, ktokolwiek zakłócałoby rektyfikację Fa, zostałoby usunięty.
Faktycznie, uczniowie Dafa chcieli tylko kultywować i nie prosili o zbyt wiele. Garstka ludzi
nas nie rozumie. Damy im, zatem czas na zrozumienie nas. Możecie nas przeklinać i
atakować, lecz my nie potraktujemy was w ten sam sposób. Będzie więcej niż wystarczająco,
jeśli będziemy kontynuować kultywację naszej własnej rzeczy. Ludzie muszą zapłacić za
wszystko co zrobili. To jest absolutnie pewne.
Pytanie: Uczniowie z Dalian przesyłają Mistrzowi swoje pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję wam wszystkim. (Aplauz)
Pytanie: Niedawno asystenci i nawet szefowie okręgów centrów asystenckich ukryli
swoje zdjęcia Mistrza i książki Dafa. Prosili innych studentów Dafa, aby zrobili tak samo,
mówiąc, że to jest dla ochrony Fa i książek Dafa.
Mistrz: Nie poruszajmy tej kwestii. Nie jest czymś złym w przypadku pewnych ludzi
uciekać się do ludzkich metod radzenia sobie, kiedy widzi się, że Dafa odnosi szkody i że są
ponoszone straty. Powinniście zrobić co tylko można dla ochrony książek Dafa. Takie
postępowanie jest w porządku. Jeśli jest to jednak robione ze strachu, nie spełni to wymagań
stawianych uczniom Dafa.
Pytanie: Wszyscy uczniowie Dafa z Korla, Xinjiang przesyłają Mistrzowi swoje
pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję wam wszystkim!
Pytanie: Jest tak wiele...Przeczytam je razem. Uczniowie z Mudanjiang ślą Mistrzowi
pozdrowienia. Wszyscy uczniowie z Parku Rozdartego Jeziora w Pekinie, dziesiątki tysięcy
uczniów z Daqing, wszyscy uczniowie z Parku 1 Sierpnia z Nanchang, uczniowie z
Ministerstwa Przestrzeni Powietrznej i z Szóstej Dywizji, studenci z Tajwanu tęsknią za
Mistrzem, wszyscy studenci Dafa z Austin, Texasu, studenci Dafa z Qinhuangdao, uczniowie
Dafa z Wojskowego Uniwersytetu Medycznego nr 1, uczniowie z Shenzhen przesyłają
czcigodnemu Mistrzowi swoje pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję wam wszystkim! Naprawdę [są] dobrzy! Ci uczniowie, są naprawdę
dobrzy!
Pytanie: Uczniowie z prowincji Hebei, Shanhaiguan, Chaoyang, Qianjiang z
prowincji Hubei, i z środkowo-zachodnich U.S.A przesyłają Mistrzowi swoje pozdrowienia!
Mistrz: Dziękuję wam wszystkim!
Pytanie: Studiowałem Dafa od ładnych paru lat, studiuje również Fa codziennie.
Kiedy jednak sytuacja czy problemy, na które obecnie natrafiam, lekko się komplikują, to
gubię się i nie wiem co zrobić. To, co inni mówią, wszystko ma dla mnie sens, jednak nie
jestem w stanie zastosować tego czego uczy mnie Fa, dochodzę nawet do stopnia, w którym
próbuję ominąć kluczowy problem. Uciekałem się do uproszczonego i mechanicznego
„pobłażania”, z głęboką wewnętrzną intencją ustrzegania się przed robieniem jakichś
błędów. Jak mam się pozbyć tych podstawowych przywiązań?
Mistrz: W zasadzie, nie jest to żadna wielka sprawa. To tylko kwestia determinacji.
Myślę, że najlepszym sposobem będzie częstsze studiowanie Fa. Kiedy tylko prawe myśli się

wzmacniają, przywiązania stają się łatwe do usunięcia. Używajcie Fa do oceny tego, co jest
dobre, a co złe. Prawdę mówiąc, głębsze studiowanie Fa samo w sobie usunie złe rzeczy.
Pytanie: Na stronie 77 wykładu z Changchun, Mistrz powiedział: „Zawsze wychwalaj
zmarłych, ale nigdy żywych” Mistrzu, proszę o wyjaśnienie tego.
Mistrz: To znaczy, że w dawnych czasach ludzie zawsze lubili ustanawiać zmarłą
osobę, jako wzór do naśladowania. Jakkolwiek wspaniała by nie była za życia, ludzie czcili ją
dopiero po tym, jak umarła. Nie czciliby jej, za życia. Nie mogli tego robić z żywymi, gdyż
uważali, że pewnego dnia żyjąca istota może popełnić jakiś błąd i że będzie trudno ściągnąć
ją z piedestału, po wcześniejszym wydźwignięciu jej tam. Dlatego, zwykle wychwalali
zmarłych zamiast żywych. To jednak są ludzkie sprawy! Zasadniczo, kiedy mówicie, że ktoś
jest dobry, nie musicie koniecznie opisywać go jako dobrego pod każdym względem. Jak
mogłaby zwykła osoba nie robić błędów? Jeśli więc nie opisujecie kogoś jako idealnego pod
każdym względem i po prostu mówicie, że ma osiągnięcia w pewnej dziedzinie, wtedy nie
musicie się o to martwić. Ludzie będą popełniać błędy i będą te same błędy powtarzać.
Ludzka mądrość jest strasznie ograniczona, jeśli chodzi o te kwestie.
Pytanie: Czy decydując się podjąć jakieś działania, potrzebne jest zatwierdzenie przez
osobę decyzyjną z centrum asystenckiego lub osobę decyzyjną z głównego centrum
asystenckiego? Jeśli tak jest, to jaka jest gwarancja, że mają oni właściwe zrozumienie?
Mistrz: Wiem do czego zmierzasz. Ludzie zawsze używają ludzkiego myślenia do
oceny kultywujących i nigdy naprawdę [ich] nie zrozumieją. Wyjaśnię to dzisiaj mówiąc tak:
Nigdy nie będziecie zdolni zrozumieć pewnych spraw, osób z Falun Dafa i mnie, ani uzyskać
właściwego zrozumienia na drodze analizowania tych kwestii za pomocą waszych ludzkich
poglądów. Niektórzy pytają: „Dlaczego ci uczniowie, którzy poszli do Zhongnanhai, byli tak
zorganizowani i zdyscyplinowani?” Każdy nasz student uzna to za zabawne, gdyż
przedstawianie tego w ten sposób jest żartobliwe. Nawet teraz, zwykłe ludzkie społeczeństwo
nadal nie rozumie i kontynuuje używanie słów takich jak te, gdyż nigdy nie zrozumie
kultywujących. Nie potrzebujemy żadnych rozkazów czy mobilizacji. Czy ktoś jest sam czy z
innymi, każdy zachowuje się bardzo dobrze, czy to celowo czy nieświadomie. Kultywujący
wie, jak się zachowywać. Kultywujący wie, że nie powinien robić złych rzeczy, tylko dobre
rzeczy. Kultywujący wie, żeby w każdych okolicznościach upewniać się, że jest dobrą osobą.
Wszyscy wiedzą, że ci, którzy poszli do Zhongnanhai zachowywali cicho i nie wykrzykiwali
żadnych haseł. Niektórzy ludzie myślą zatem: „Dlaczego nikt nie krzyczał? Jak mogli być tak
zorganizowani? Każdy, po prostu stał tam bez ruchu. Nawet żołnierze musieliby przejść
trening, aby to osiągnąć”. Lecz zwykli ludzie w dzisiejszym ludzkim społeczeństwie nie
wiedzą, że podstawową przyczyną zdegenerowania się ludzkości, jest zepsucie się ludzkich
serc, myślenia i moralności. Kiedy ludzkie serca staną się prawe i poziom myślenia się
wzniesie, zobaczycie, że nie potrzeba ich porządkować. Wiedzą, że cokolwiek by nie robili,
muszą to zrobić dobrze. Wielu wie, że zanim zaczniemy wykonywać ćwiczenia, każdy
rozmawia lub się kręci, robi różne rzeczy. Gdy zaczyna grać muzyka – szuuu – nagle jest
spokojnie. Nikt nie mobilizuje tych ludzi, ani nie wykrzykuje komend. Ludzie stoją prosto,
bardziej zdyscyplinowani niż żołnierze. (Aplauz) Jest tak, ponieważ kultywujący wiedzą, że
powinni dobrze postępować, gdziekolwiek by nie byli, a tym bardziej pośród Dafa. To jest
coś, czego ludzie nie rozumieją. Studenci [zgromadzeni w Zhongnanhai] pozbierali
niedopałki zostawione przez policje, pozostawili teren idealnie czysty, bez kawałków papieru,
po tym jak odeszli. (Aplauz) Ludzie coraz bardziej rozwodzą się nad tym, dlaczego jesteśmy
tak zdyscyplinowani. Faktycznie, naprawdę nie jest łatwo codziennym ludziom zrozumieć
tych kultywujących. Myśli codziennych ludzi są po prostu bardzo odmienne od myśli ludzi,
którzy kultywują Dafa. Oni są zwykłymi ludźmi i zawsze używają samolubnych myśli istot
ludzkich do oceny danej rzeczy. A ludzkie myśli są bardzo skomplikowane. Niektórzy ludzie
są wplątani w politykę, niektórzy w finanse, niektórzy pracują jako reporterzy, niektórzy jako

oficerowie policji – i wszyscy używają różnych, nabytych po urodzeniu poglądów do
patrzenia na ten świat i każdą sprawę. Jednak kultywujący przewyższają zwykłe osoby i stąd
też, kiedy ludzie patrzą przez pryzmat zwykłych ludzkich poglądów, nie potrafią docenić i
właściwie zrozumieć kultywujących. Studenci Dafa dobrze sobie radzą, gdziekolwiek by nie
byli. Prawdą jest to, jak ktoś powiedział – że Falun Gong robi wiele dobrego i nie wyrządza
żadnej szkody jakiemukolwiek rządowi czy narodowi na świecie. (Aplauz)
Pytanie: Czy to prawda, że Pierwszy Cesarz Qin nie gromadził żadnej karmy, bez
względu na to ilu ludzi zabił, ponieważ był to wynik kosmicznych zmian?
Mistrz: Nie, to nie jest prawda. U pewnych ludzi ma to związek z ich własnym
postępowaniem, podczas gdy u innych może to być spowodowane zjawiskiem kosmicznym.
Zjednoczenie Chin przez Pierwszego Cesarza Qin było historycznie nieuniknione, było
wynikiem zjawisk kosmicznych. To samo dotyczy zmiany rządów. Ten ruch na szachownicy
był już zrobiony przez bogów w niebiosach, zatem tak miało być. Jeśli jednak chodzi o
decyzję dotyczącą tego, w jaki sposób ten ktoś będzie traktować ludzi w trakcie przebiegu
tego procesu, to zależy to od tej osoby. Dlatego, kiedy codzienna osoba ma władzę i status,
kwestia tego jak się zachowuje i jak postępuje przechodząc przez życie, zależy od niego.
Niektórzy ludzie mogliby śmiało wykorzystać swoje korzystne warunki, aby zrobić dobre
uczynki, w których to przypadkach zostaliby wynagrodzeni pomyślnością w swoim
następnym życiu. Jeśli jedno życie nie wystarcza, aby otrzymać całą pomyślność, zostanie
ona przeniesiona na następne życie lub mogą być wysokiej rangi urzędnikami kilka żyć pod
rząd. W każdym razie, pomyślność może być tak wielka, że nie będą mogli się nią całą
nacieszyć, ani całą zużyć w ciągu jednego życia. Z kolei są tacy, którzy równie dobrze
mogliby użyć swojej władzy, aby zrobić wiele złych rzeczy. Jeśli ktoś nie jest zbyt moralny i
ma do tego mało tolerancji, wyrządzi wiele zła. Jeśli zrobi za dużo takich rzeczy, jego życie
zostanie skrócone i zetknie się w następnym życiu z odpłatą w formie nieszczęść.
Oczywiście, odpłata nieszczęściami może oznaczać – pomyślcie o tym wszyscy – że będzie
biedny, bezsilny, że będzie musiał żebrać o jedzenie i cierpieć. Jeśli niepowodzenie jest tak
wielkie, że jedno życie nie wystarczy, aby je całe przyjąć, to możliwe, że będzie je mieć przez
mnogą ilość żywotów. Kiedy starsi ludzie widzą nieszczęście jakie właśnie się komuś
przydarzyło, często mówią: „Nie postępował dobrze w swoim poprzednim życiu.” (Mistrz się
śmieje) Naprawdę, dobrze mówią.
Pytanie: Związki karmiczne (yuanfen) są czymś materialnym, prawda? Jak mamy
rozumieć związki karmiczne?
Mistrz: Martwisz się drobnostkami. Oczywiście, nie wykluczałbym, że są w tym
materialne elementy. Jasno wyjaśniłem czym jest związek karmiczny. Jest zjawiskiem i w
tym samym czasie jest faktycznym związkiem. Jednak ten faktyczny związek nie manifestuje
się w ludzki sposób, taki że ty i ja jesteśmy związani jakimś sznurem i oboje ciągniemy się
razem, gdziekolwiek idziemy. To nie to oznacza. Manifestuje się on w innych wymiarach i
jest niewidzialny dla ludzi. Dlatego ludzie nie potrafią tego do końca wyjaśnić, więc nadają
temu nazwę „związki karmiczne”, „mieć związki karmiczne”, czy „być przeznaczonym”.
Oczywiście, wszystko w tym wszechświecie jest w rzeczywistości materialne.
Mówiłem, że umysł jest materią, a materia jest umysłem.
Pytanie: Wygląda na to , że wszystkie prawe Fa mówią, że mężczyźni są wyżej od
kobiet. Buddyzm zdaje się mówić, że ktoś musi nazbierać wiele cnoty, aby reinkarnować w
ciele mężczyzny. I że Buddowie mają tylko męski wizerunek. Żeński wizerunek wydaje się nie
mieć żadnego realnego znaczenia. Mistrz wybrał męskie ciało. Nie wydaje mi się, abym
słyszał o żeńskich Buddach.
Mistrz: Mówiłem na ten temat na wielu moich wykładach. Istnieją Buddowie obojga
[płci], męscy i żeńscy. Istnieją męscy i żeńscy Tathagatowie. Jeżeli ktoś w trakcie swojej

kultywacji osiąga Pozycję Owocu Arhata, to opuszcza Trzy Sfery. Jest więcej niż jedna
Pozycja Owocu wewnątrz Arhata i zaliczają się do niej: Początkowa Pozycja Arhata,
Prawdziwa Pozycja Arhata i Wielki Arhat. Osiągając Pozycję Owocu Arhata, bez względu na
to czy jest to mężczyzna czy kobieta, Doskonałość na tym poziomie skutkuje ciałem męskim.
Pozycja Owocu Arhata jest pierwszą Pozycją Owocu poza Trzema Sferami. Kiedy
osiągniecie Pozycję Owocu Bodhisattwy, czy to będzie Wielka Bodhisattwa, czy jakaś
mniejsza, i bez względu na to, czy kultywowaliście wzwyż jako mężczyzna czy kobieta,
pojawicie się w ciele żeńskim. Gdy ciało, które kultywowaliście uzyskuje Doskonałość na
poziomie Bodhisattwy, wszystkie wasze ciała, w trakcie waszej kultywacji staną się żeńskie i
dlatego wasze przyszłe ciało będzie żeńskie. Oczywiście, bogowie potrafią się przemieniać.
Opisałem to, jakie są ich stałe ciała. Kiedy ktoś, w wyniku kultywacji staje się Buddą, czy to
on czy ona, będą mieć ciało męskie. Kiedy ktoś, poprzez kultywację staje się Tathagatą, bez
względu na to, czy ktoś był mężczyzną czy kobietą, ukaże się jego lub jej oryginalne ciało.
Innymi słowy, on lub ona ukaże się w takiej postaci, jaką ma jego lub jej oryginalna istota.
Kiedy osoba początkowo kultywuje w ludzkim świecie, jej ciała były różnych [płci], lecz
kiedy on czy ona osiąga poziom Tathagaty, to jego lub jej ciało będzie takiej [płci] jak duch
główny. Oczywiście, istnieją wyjątkowe przypadki. Omawiamy to ogólnie. Zdarza się tak, że
ludzie w tym ludzkim świecie reinkarnują tam i z powrotem. To, czy jesteś mężczyzną czy
kobietą, jest podyktowane karmiczną spłatą i związkami przyczynowymi. Mimo, że ciało
[osoby] może wyglądać na żeńskie, równie dobrze mogła reinkarnować z mężczyzny, a
niektórzy mężczyźni w rzeczywistości reinkarnowali z kobiet – działają tu związki
przyczynowe. Nie mam żadnych uprzedzeń wobec kobiet. W Buddyzmie zostało również coś
powiedziane i sam Siakjamuni to powiedział, że aby ktoś mógł reinkarnować w ciele
mężczyzny, to w poprzednim życiu musi zgromadzić cnotę. Bez względu na to, czy jesteś
mężczyzną czy kobietą, jeśli zrobiłeś coś złego lub postąpiłeś niewłaściwie w pewnym
aspekcie, w swoim przyszłym życiu musisz reinkarnować w ciele kobiety. Tak było w
przeszłości. Ta kwestia jednak, nie istnieje u współczesnych ludzi. Będzie istniała ponownie
w przyszłości. Mam również wiele żeńskich uczennic, które kultywują bardzo dobrze. Byli
ludzie, którzy przed uzyskaniem Fa, chcieli specjalnie dla celów kultywacyjnych,
reinkarnować w ciałach żeńskich. Łączy się z tym pewna przyczyna z przeszłości. Być może
kobiety nie tak łatwo tworzą duże ilości karmy.
Pytanie: Kiedy szerzę Fa wśród otaczających mnie ludzi, mówią, że nie mogą
zrozumieć, dlaczego jesteśmy tak zaangażowani w studiowanie Fa, robienie ćwiczeń i
szerzenie Fa. Czujemy, że nie radziliśmy sobie dobrze w kultywacji w czasie
przystosowywania się ze wszystkich sił do zwykłego ludzkiego społeczeństwa, jak nauczał nas
Mistrz. W rezultacie, przeszkodziło to innym w uzyskaniu Fa. Czy wyrządziliśmy tym
nienaprawialne szkody?
Mistrz: Nie jest to takie poważne. Jeśli nie poradziłeś sobie dobrze, napraw to
następnym razem. Wszyscy chcecie, aby więcej ludzi otrzymało Fa i aby zbawić ludzi tego
świata. W ludzkim świecie nie ma nic stałego. Nie możecie przynieść ze sobą niczego przy
narodzinach, ani wziąć czegokolwiek przy śmierci. Nic nie można ze sobą wziąć. Tylko z
kultywacją jest inaczej. Gdy tylko otrzymaliście Fa Buddy, otrzymaliście je na zawsze.
Możesz zabrać je ze sobą kiedy się rodzisz, albo kiedy umierasz, jest więc czymś
najcenniejszym. Dawanie ludziom Fa, jest lepsze od czegokolwiek innego. Wielu z nas
chciało pozwolić większej liczbie ludzi poznać Dafa, będące najwspanialszą prawdą. Chcecie
zatem, aby dowiedziało się o nim więcej ludzi i angażujecie się w aktywności szerzące Fa.
Jeśli przez pewien czas nie radziliście sobie dobrze, to po prostu poprawcie to następnym
razem. Jednak ludzie kultywujący współczucie, zawsze powinni mieć życzliwe serce dla
wszystkich czujących istot.

Pytanie: Trzy, czy cztery lata temu była duża grupa studentów, którzy osiągnęli już
stan Otwarcia Gong i stali się Oświeconymi. Przez ostatnie trzy, czy cztery lata, nadal
przechodzili i przechodzą przez ludzkie cierpienia i dalej kultywują. Czy ich poziomy
nieustannie rosną?
Mistrz: Przedstawmy to w ten sposób. Nowi ludzie nadal rozpoczynają praktykę, i
ciągle musicie kultywować zanim osiągniecie Doskonałość. W kultywacji są pewni ludzie,
którzy dobrze przeszli swoje próby. Kultywują szybko i są bardzo pilni. Z kolei są tacy,
którzy nie przeszli dobrze swoich prób i którzy nie są tak pilni, i [poprawa] zabiera im dużo
czasu. Co do osiągania lub nie osiągnięcia Doskonałości, nie rozmawiajmy teraz o tym.
Wszyscy studenci, tak długo jak tu jesteście: musicie dalej kultywować.
Pytanie: Bogowie bez ciał i kształtów są „jak wędrujący bogowie lub samotni
Nieśmiertelni.” Czy oni nie mają swoich własnych rajów?
Mistrz: Bogowie bez ciał i kształtów różnią się od wędrujących bogów czy
samotnych Nieśmiertelnych. „Wędrujący bogowie lub samotni Nieśmiertelni” jest
wyrażeniem, którego używam i zapożyczyłem go z języka codziennych ludzi. Mogę mówić w
ten sposób. Jest dobre, o ile rozumiecie co ono znaczy. Znaczy to, że niektórzy nie mają
swoich własnych rajów. Zilustruję wam to: jako wędrujący bogowie czy samotni
Nieśmiertelni, wszędzie wędrują. W zasadzie, to tacy byli Tao w przeszłości. Taoizm został
założony później. Tao nie mieli wcześniej rajów w niebiosach. Po tym jak Taoista
wykultywuje do Doskonałości, staje się wolny i świetnie odnajduje się w kosmosie. Być
może znajdzie jaskinię, ślicznie ją udekoruje i zostanie w niej z uwagi na jej spokój i wygodę.
„Bogowie bez ciał i kształtów” odnosi się to do faktu, że kiedy zostają stworzeni, nie mają ciał
czy kształtów, oraz że kiedy osiągają poprzez kultywację pewien poziom, nie mają
pozwolenia na posiadanie ciała czy kształtu. Mogą się jednak przemieniać, oraz przybierać
ciała i kształty. Bogowie bez ciał i kształtów są zwykle z bardzo wysokich poziomów. Jedną
pojedynczą myślą, mogą się stać czymkolwiek tylko zechcą. Jednak, nie chcą tego robić,
uważają to za zbyt uciążliwe –„Jaki sens ma robienia tego? To jest zbyt kłopotliwe. Jest tak
miło, nie mieć niczego.” Oczywiście, kiedy mówię tutaj w ten sposób, trudno jest wam
zrozumieć te kwestie używając ludzkiego sposobu myślenia.
Pytanie: Kiedy życie, które zostaje stworzone w innych wymiarach zaczyna istnieć,
posiada Fa tego poziomu. Skoro zostało stworzone na tamtym poziomie, zostało stworzone ze
standardami ustalonymi przez Fa dla istot z tego poziomu, w przeciwieństwie do niemowlęcia
w ludzkim świecie, które potrzebuje długiego procesu na osiągnięcie świadomości i które
potrzebuje zdobyć wiedzę z zewnętrznych źródeł.
Mistrz: Za wyjątkiem Trzech Sfer, istoty powstałe na różnych poziomach – a
szczególnie w tych boskich wymiarach – z pewnością spełniają standardy istot na tych
poziomach. Zostały stworzone przez Fa na tamtych poziomach. Niemowlęta urodzone w
boskich sferach są również bogami. Co do istot ludzkich, które potrzebują uzyskać
świadomość i wiedzę, to dzisiejszy tzw. „rozwój” jest konkretnie mówiąc wypaczony i
nieludzki. Istoty cofają się, ujmując to w kategoriach ich fundamentalnej natury. Nie można
tego nazywać uzyskiwaniem świadomości, raczej jest wchodzeniem w iluzję. W istocie, jest
to proces degeneracji, proces, w którym zagubiona zostaje niewinność. Ludzie nazywają to
procesem rozwoju. Bogowie nazywają to procesem regresji.
Pytanie: Który bóg jest odpowiedzialny za wymazywanie pamięci w czasie
reinkarnacji?
Mistrz: Pożądasz wiedzy i zaspokojenia ciekawości. Każdy bóg może zostać
proszony o nadzorowanie tego. Różne życia są doglądane przez różnych bogów. Jest jednak
jeden zestaw standardów w kosmosie. Wbrew temu co sobie wyobrażasz, wszystko to jest

bardzo naturalne. Koncepcyjnie, jest to nadzorowane przez bogów odpowiedzialnych za
reinkarnację istot w Trzech Sferach.
Pytanie: Szanowny Mistrzu Li Hongzhi, na konferencji w Toronto, pytania
przedłożone Mistrzowi przez wielu z nas, którzy pospieszyli tam zza granicy i tych, którzy nie
mogli wziąć udziału w konferencji Fa, były wybrane przez tych, którzy zrobili „selekcję”.
Trudno jest to uczniom zrozumieć.
Mistrz: Potrafię zrozumieć jak się czujecie. W zasadzie, mając jeden czy dwa tysiące
ludzi na konferencji Fa, gdyby każdy zadał pytanie, nie bylibyśmy w stanie zakończyć
konferencji Fa aż do następnej nocy. Co w takim razie powinno się zrobić, jeśli na część
pytań nie da się odpowiedzieć? Musimy zrobić jakąś selekcję. W trakcie selekcji, bardzo
możliwe, że pewne ważne pytania, na które naprawdę potrzebujecie odpowiedzi Mistrza,
zostaną odsiane. Chociaż i tak pewne jest, że bylibyście w stanie uzyskać na nie odpowiedzi
w trakcie studiowania Fa. Zasadniczo, kiedy przeprowadzali selekcję, podałem im zasadę: nie
przynoście mi żadnych pytań o polityce, róbcie co możecie, aby zmniejszyć do minimum
ilość pytań, które dążą do uzyskania wiedzy [naukowej] i zróbcie co możecie, aby odsiać
rzeczy nie związane z kultywacją Dafa. Zapewnienie jakości naszych konferencji Fa jest
dokładnym tego celem.
Wiążą się z tym dwa czynniki. Niewątpliwie studenci, którzy robili selekcję, również
są kultywującymi. Bardzo możliwe, że odrzucili ważne pytania mające coś wspólnego z
kultywacją. Jest to możliwe. Myślę, że następnym razem poradzą sobie lepiej.
Pytanie: W historii Francji, Ludwik XIV świecił geniuszem niczym Słońce. Czy jego
duch główny przyszedł z niebios? Doszedłem do przekonania, że Ludwik XIV był twoją...
Mistrz: Reinkarnowałem w wielu krajach. Reinkarnowałem, jako prawie każdego
typu osoba. Czasami nie wystarczało czasu na reinkarnację. Do tego świata schodzili ludzie,
aby ustanowić związki karmiczne w różnych okresach historycznych, musiałem więc
odnaleźć ich w celu ustanowienia tych związków. Później, kiedy nie wystarczało czasu na
reinkarnację, rozdzieliłem swoje ciało i reinkarnowałem równocześnie. Mogłem być kilkoma
różnymi osobami w tym samym życiu. Po prostu podejdźcie do tego z humorem. (Aplauz)
Pytanie: Mistrzu powiedziałeś, że po naszej kultywacji uratujesz życia, które zabiliśmy
i umieścisz je w naszych rajach. Jeżeli będziemy mogli wykultywować zaledwie do stopnia
Arhata czy w Bodhisattwy i nie będziemy mieć własnego raju, to co można zrobić w tej
kwestii?
Mistrz: Pozwólcie, że coś wam powiem, stworzyłem drogę do Doskonałości dla
każdego siedzącego tu studenta. Jednak, nie powinieneś rozmyślać o tym jaką sferę
osiągniesz kultywując ku Doskonałości. Więc, odnośnie tego jak te sprawy mają zostać
potraktowane, mam sposoby na poradzenie sobie z nimi wszystkimi. Mówiłem już w sensie
ogólnym, o zamianie złych rzeczy w dobre rzeczy, o tym jak je zmienić. Oczywiście, są
sposoby radzenia sobie z nimi wszystkimi. Jeśli nie bylibyście w stanie spłacić swojej karmy i
osiągnąć Doskonałości, to możliwe, że nie siedzielibyście tu dzisiaj. (Ciepły aplauz) Muszę
powiedzieć to jeszcze raz. Mianowicie, jeśli droga, którą dla was zaaranżowałem, nie
mogłaby umożliwić wam pójścia w górę, nie moglibyście zostać uczniami Dafa.
Zaaranżowałem dla was wspaniałe ścieżki. Zatem to, jak wam się powodzi w kultywacji,
zależy od was. Mistrz wprowadza was we wrota, a od was zależy kultywacja siebie samych.
Pytanie: Mistrz powiedział w Zhuan Falun: „W kultywacji na bardzo wysokich
poziomach… jeżeli tylko będziesz podnosił swój sinsing, to twój gong będzie wzrastał i
nawet nie będziesz musiał stosować żadnych technik.” W jaki sposób manifestują się
wspomniane tu „wysokie poziomy”? Kiedy możemy przestać wykonywać wszystkie
ćwiczenia?

Mistrz: W starożytności, w wielu metodach kultywacyjnych ruchy fizyczne były w
początkowej fazie dość skomplikowane. Jednak, pod koniec kultywacji danej osoby, te rzeczy
niczemu już nie służyły. Po osiągnięciu wyższych poziomów, w trakcie ostatniego okresu, nie
wykonywano żadnych ćwiczeń, wyłącznie siedziano i kultywowano w wyciszeniu i nie było
żadnych zewnętrznych, fizycznych ruchów. Jednak w Dafa, które dzisiaj kultywujecie,
musicie, bez względu na wniesione ze sobą przymioty, musicie kultywować zgodnie z
metodą, którą was dzisiaj nauczam. Dlaczego tak jest? Ponieważ nieustannie asymiluję was [z
Fa], od mikroskopijnych poziomów w stronę powierzchni, i to z bardzo dużą prędkością.
Możecie zobaczyć, że ludzie zmieniają się każdego dnia. Po dojściu do Trzech Sfer –
właściwie, to ludzkie ciała, które składają się z cząsteczek [wszystkich poziomów] z Trzech
Sfer nazywane są ludzkimi ciałami – po wejściu w Trzy Sfery, prędkość nagle spada i może
się nawet zatrzymać. Nie może dosięgnąć ludzkiej części. Można powiedzieć, że przejdziecie
zmianę, kiedy wasza ludzka część polepszy się poprzez kultywację xinxing.
Kultywacja w przeszłości obierała za cel w pierwszej kolejności przemianę
powierzchni. Jak może wiecie, zaraz na początku, nie długo po jej rozpoczęciu, w metodach
kultywacji ze szkoły Tao wypijano pewien eliksir (dan), który umożliwiał kultywującym
szybkie pozbycie się chorób; wszystkie złe rzeczy i karma chorobowa ukryta w
powierzchniowym ciele była wypychana, wszystko było usuwane i rezultatem było
oczyszczenie takiego ciała. Zaraz po rozpoczęciu praktyki ich powierzchniowe komórki
zaczynały się zmieniać. Gdy powierzchniowe komórki i molekuły uległy zmianie, pomyślcie
o tym wszyscy, taka osoba mogła natychmiast stać się transcendentalna. Taki ktoś nie
wykultywował do wysokich poziomów, a jedynie zmienił cząsteczki molekularne pierwszej
warstwy swojego ciała. Innymi słowy, taki ktoś właśnie wkroczył w pierwszą warstwę
niebios w Trzech Sferach i zaledwie opuścił poziom zwykłych ludzi. Z ludzkiego punktu
widzenia mógł ukazywać wiele boskich mocy. Nic co ludzkie nie mogło go ograniczać.
Powód tego był następujący, wszystko co ludzie widzą jest zbudowane z molekuł i kiedy ta
warstwa molekuł i komórek zostaje przemieniona, zatem możliwym było, żeby taki ktoś
unosił się w powietrzu, przechodził przez ściany, czy też zerkał na to co się dzieje w innych
wymiarach, które składają się z warstwy cząstek innych niż molekuły. Oczywiście, nie mógł
widzieć rzeczy z wyższych, czy bardziej mikroskopijnych poziomów, gdyż jego poziom był
ograniczony.
W ten sposób ktoś kontynuował kultywację w głąb. Kiedy osiągał najwyższy poziom,
to nie mógł już używać metod, jakich używał na niższym poziomie. Nie mógł dłużej używać
żadnej z tych metod, których używał w swojej praktyce. Kiedy całkowicie osiągał wysokie
poziomy, ćwiczenia nie były mu już więcej potrzebne. Mógł po prostu kultywować w
wyciszeniu, dlatego nie wykonywał juz więcej ruchów fizycznych. Takie jest tego znaczenie.
Jednak nie działa to w taki sposób w kultywacji Dafa, bo jeśli większość, czy też
wszyscy nasi studenci zaraz na początku mieliby się zmienić na powierzchni – pomyślcie o
tym wszyscy, mamy teraz 100 milionów ludzi uczących się Dafa – gdyby każdy przeszedł
zmiany zaczynając od najbardziej zewnętrznej powierzchni, powiem wam, że mielibyśmy
teraz 100 milionów bogów, tu na tym świecie. Ta forma ludzkiego społeczeństwa zostałaby
całkowicie zniszczona. Nadal musimy utrzymywać tą formę ludzkiego społeczeństwa, gdyż
jest to najniższy poziom Wielkiego Prawa (Dafa) kosmosu, stworzony dla czujących istot, i
wy nadal musicie tu kultywować i tu się polepszać. Tylko w takim środowisku możemy się
polepszać i zmieniać siebie z największą prędkością. Dlatego cenimy to środowisko.
Ludzkość jest bardzo zepsuta, lecz ludzkość może pozwolić nam szybciej kultywować.
Ludzkość uważa bardzo, bardzo wiele spraw za słuszne, a są one dokładnie przywiązaniami,
które my chcemy porzucić poprzez kultywację. Dla kogo kultywacja przez studiowanie Fa
jest łatwiejsza, dla dzisiejszych czy starożytnych ludzi? Ma to niewiele wspólnego z
czynnikami społecznymi. Kluczowym jest to, że to Dafa jest tym, co ratuje ludzi, a to są
studenci okresu rektyfikacji Fa. Powiem więc, że Dafa może umożliwić ludziom
kultywowanie jeszcze wyżej i robić to w najszybszym tempie. W starożytnych

społeczeństwach, wszyscy ludzie wierzyli w bogów, dlatego mogli lepiej rozumieć
prawdziwe Tao i Fa. Nie mogli jednak kultywować tak wysoko. Potrafiło go zrozumieć całe
społeczeństwo i poziom ludzkiej moralności był relatywnie bardzo wysoki. Tak więc i próby
przez jakie przechodzili ludzie nie były aż tak wielkie. Z drugiej jednak strony, im gorsze
rzeczy są dzisiaj, tym bardziej podkreślają one, jak przy większych utrudnieniach wspanialej
kultywujemy, pozwalając nam tym samym kultywować ku wyższym poziomom. Taki jest ten
związek.
Pytanie: Uczniowie z Shenyang przesyłają Mistrzowi swoje pozdrowienia!
Mistrz: Dziękuję wam wszystkim! (Aplauz)
Pytanie: Wygląda na to, że obecnie Falun Dafa jest znane ludziom na całej ziemi.
Mistrz: Tak to wygląda. Jesteśmy cicho i nie chcemy zakłócać społeczeństwa,
kultywujący powinni zatem kultywować w spokojnym otoczeniu. Obecnie wygląda,
jakbyśmy nagle zostali wypchnięci na światową scenę. Wielu z nas stało się przez to
sławnymi. (Śmiech) Brzmi to interesująco, kiedy ludzie o tym rozmawiają, jednak my
kultywujący nie chcemy tego.
Pytanie: Niektórzy ludzie robią wszystko, aby sprzeciwiać się Dafa oraz szerzyć mylne
i nieprawdziwe słowa, powodując, że ludzie z karmicznymi związkami omijają tak cenną
szansę. Jak możemy odwrócić ten negatywny wpływ, wywoływany przez ludzi szkodzących
Dafa? Jaka jest przyszłość tych, którzy osobiście i świadomie powodują szkody w Dafa?
Mistrz: Pozwólcie, że coś wam powiem, obecnie jest zaledwie garstka ludzi, którzy
prawdziwie szkodzą Dafa. Nie myślcie, że jest ich wielu, oceniając jedynie po tym, że robią i
urządzają pokaz sił. Ludzie muszą płacić za wszystko co robią. Wypuścili fałszywe plotki,
takie naprawdę złe – doprawdy bardzo złe. Ja jednak ciągle będę wam mówił jedną rzecz: nie
martwcie się, że nie będzie ludzi uczących się Dafa. Buddowie ocalają ludzi z karmicznymi
związkami. (Aplauz) Gdyby ludziom pozwolono uszkadzać Fa Buddy, cóż, jak mogłoby być
dozwolone, żeby takie coś miało miejsce?
Pytanie: Myślę, że najświeższe wydarzenia, włączając te wspomniane przez Mistrza w
skrypcie „Pewne Moje Przemyślenia” z 2 czerwca, były również testami dla wielu
zagranicznych uczniów, żeby zobaczyć czy mogą uzyskać Doskonałość i czy mogą
zrezygnować ze swoich własnych poglądów, jak i z wszystkich swoich ludzkich poglądów. Czy
to rozumowanie jest właściwe?
Mistrz: Żadne z rozumowań nie jest błędne. Każda osoba dochodzi do innego
zrozumienia. Żadne z nich nie jest błędne. Wszyscy rozumieją to właściwie.
Pytanie: Często się waham, Po każdej konferencji Fa mam nieustanne wyrzuty
sumienia i decyduję się pilnie praktykować. Lecz po pewnym czasie, wracam do starych
nawyków. Czasami nawet czuję, że nie zasługuję, aby być uczniem Mistrza i czuję się
zawstydzony w obliczu współczucia Mistrza. Czy jest jakieś inne podejście, poza czytaniem
książek i pilniejszym studiowaniem Fa? Chcę naprawdę prowadzić szczerą, zdecydowaną
kultywację. Czy będzie dla mnie korzystne, jeśli będę mógł troszeczkę widzieć w innych
wymiarach lub miał otwarte Trzecie Oko itp.?
Mistrz: To co właśnie powiedziałeś –„naprawdę chce prowadzić szczerą i
zdecydowaną kultywację”- te słowa, bez względu na stan w jakim byłeś kiedy je pisałeś, były
czyste i szczere i to jest twoje prawdziwe ja. Jednak słowa, które tu wystąpiły zostały szybko
zakłócone przez poglądy nabyte po urodzeniu. Dlatego czujesz, że nie potrafisz pilnie
kultywować. Jeśli nabyte po urodzeniu poglądy nie zostaną usunięte, to faktycznie nie
będziecie w stanie pilnie kultywować. Nie ma innego sposobu. Tylko przez pilniejsze
czytanie książek możecie się przebić przez tą barierę. Czy nie zdaliście sobie sprawy z tego,

że sam fakt, iż nie mogliście być pilni, sam w sobie był formą przeszkody? Po przebiciu się
przez tą formę, popatrzcie i zobaczcie, o co w tym chodzi.
Pytanie: Jest osiemdziesiąt cztery tysiące dróg kultywacji w szkole buddyjskiej. Czy
zawierają one metody kultywacyjne na różnych poziomach? A co z innymi wymiarami...
Mistrz: „Jest osiemdziesiąt cztery tysiące dróg kultywacji w kultywacji Fa Buddy” jest
czymś co wywodzi się od Buddy Siakjamuniego. Budda Siakjamuni ujawnił to, co mógł
ludziom powiedzieć. Wszyscy wiecie, że Budda Siakjamuni nie jest najwyższym Panem
kosmosu. Zatem również on nie wie o rzeczach z szerszego zakresu większego i najwyższego
kosmosu. Innymi słowy, gdy Budda Siakjamuni wypowiadał się na swoim poziomie, to
powiedział: „Jest osiemdziesiąt cztery tysiące dróg kultywacyjnych”, było to dokładnie tym,
co można było ujawnić ludziom i nie było to błędne. Gdyby ludziom powiedziano, że jest sto
tysięcy dróg kultywacyjnych, to i tak nie mieliby o tym żadnego wyobrażenia, więc jaki
byłby z tego pożytek.
Według tego co ja widzę, wspomniane przez Buddę Siakjamuniego osiemdziesiąt
cztery tysiące dróg kultywacyjnych wydaje się być powiązanych z czującymi istotami w
Trzech Sferach. Podczas gdy systemy z innych wymiarów nigdy nie zostały ludziom
ujawnione. Ludzie nie wiedzą o nich. Ziemia nie jest też jedynym miejscem w kosmosie,
gdzie panują warunki podobne do ziemskich. Jednak żadne z innych miejsc, nie znajduje się
w centralnej pozycji wszechświata.
Pytanie: Jakiś czas temu, nasze miejsce ćwiczeń zorganizowało pewne szerzące Fa
działania, nad którymi studenci spędzili całkiem sporo czasu. Jednak wygląda na to, że
niektóre działania, odnoszą bardzo mały efekt.
Mistrz: Odnośnie efektywności w szerzeniu Fa, róbcie to po prostu tak, jak tylko
możecie najlepiej i co tylko jest w waszej mocy. Stare siły... stare siły, o których mówię, nie
są prawdziwymi demonami, lecz zdegenerowanymi istotami z różnych poziomów, są w nich
zarówno pozytywne jak i negatywne istoty. Wszystkie one myślą, że mi pomagają. Jednak ich
pomoc stała się dokładnie przeszkodą jakiej stawiam czoła. Postęp naszego szerzenia Fa
został utrudniony przez zaistnienie elementu oporu, nowym studentom jest bardzo trudno
uzyskać Fa, a stare siły sprawiły, że niektórzy ludzie stali się obojętni w stosunku do Dafa i
nawet po tym jak uzyskali Fa, ostatecznie rezygnowali. Te problemy są w trakcie
rozwiązywania, nie bójcie się tych wyzwań. Róbcie to, co powinniście robić. Wszystkie takie
problemy są w trakcie rozwiązywania.
Pytanie: Mówisz, że szerzenie Fa nie ma nic wspólnego z Doskonałością. Jednak
szerzenie Fa jest największą świętością i prawdziwie może ocalić życia tych, którzy nie
uzyskali Fa. W takim razie, brak entuzjazmu w szerzeniu Fa, powinien być czymś, co każdy
musi przełamać, prawda?
Mistrz: Szerzenie Fa i Doskonałość to dwie różne koncepcje, które nie są
bezpośrednio związane. Doskonałość odnosi się do osiągnięcia sfery Doskonałości przez
kultywację pośród cierpień i dojście do końca swojej ścieżki kultywacyjnej. Jednakże,
szerzenie Fa jest czymś, co jako osoby z bezgranicznym współczuciem, powinniście robić
podczas swojej kultywacji, i jest czymś, co powinniście robić wraz z polepszaniem siebie.
Jednak to, co zrobiliście dla szerzenia Fa, nie zostanie potraktowane oddzielnie jako
powodzenie w życiu codziennym, ponieważ w swoim następnym życiu nie chcecie być
istotami ludzkimi. Chcecie uzyskać Doskonałość. Dlatego w waszej kultywacji łączy się to ze
współczuciem i z ratowaniem czujących istot, staje się częścią potężnej cnoty ustanawianej w
trakcie kultywacji.
Pytanie: Czy kobieca skłonność do dobrego wyglądu jest jej naturalnym instynktem,
czy przywiązaniem?

Mistrz: Obecnie, nie sądzę, żebyśmy mogli powiedzieć, że ma przywiązanie, kiedy
stara się dobrze wyglądać. Niektórzy mówią, że jest to naturalny kobiecy instynkt. Prawdę
mówiąc, myślę, że kobiety powinny zwracać na to uwagę. Bycie niechlujnym nie wygląda
dobrze dla nikogo, z drugiej jednak strony, bycie zbyt krzykliwym ma raczej odwrotny
skutek. Nie tylko ja mówię, że to nie jest w porządku – kiedy codzienni ludzie widzą coś
takiego, też uważają to za raczej nieatrakcyjne. Jest czymś nieodzownym zwracanie przez
ludzi uwagi na to, jak się ubierają, Bogowie, Buddowie i Bodhisattwy w niebiosach są
nieporównanie wspanialsi, święci i piękni. Cząsteczki skóry ich ciał składają się z niezwykle
mikroskopijnych cząstek. Możecie sobie tylko wyobrazić, jak delikatna i gładka jest ich
skóra. Kiedy ten punkt zostaje osiągnięty, nie ma potrzeby przykładać szczególnej uwagi do
przebierania się.
Pytanie: Mistrz powiedział w Zhuan Falun, „…czas przedłużony poza wyznaczoną
długość twojego życia jest ofiarowany całkowicie na praktykowanie. Jeżeli twoje myśli
chociaż trochę zboczą z drogi, wtedy twoje życie będzie w niebezpieczeństwie…” Bardzo Cię
proszę, rozwiń ten temat. Praktykowałem kultywację ponad trzy lata. Wszystkie z moich wielu
chorób zostały wyleczone. Odstawiłem również wszystkie lekarstwa, które brałem od
dziesięcioleci. Mimo, iż mam ponad sześćdziesiąt lat, jestem w dużo lepszej kondycji niż kiedy
miałem czterdzieści. Chciałbym, poza kultywacją, wykonywać jakąś pracę z zakresu moich
umiejętności. Czy to jest w porządku?
Mistrz: Z pewnością możesz [tak zrobić], dopóki to nie wpłynie na twoje studiowanie
Fa i wykonywanie ćwiczeń. Zwrot „poza wyznaczoną długość twojego życia” odnosi się do
sytuacji, w której ktoś ma żyć w tym życiu przez jedynie kilka dziesięcioleci. Kiedy osiąga
ten wiek, musi więc odejść. Jednak kiedy zaczyna kultywować właśnie wtedy, gdy ma
osiągnąć „wyznaczoną długość twojego życia” i od samego początku jest bardzo pilny, i od
razu oczywiste jest, że ten ktoś ma, to co trzeba, to nie ma znaczenia, jak jest stary – ja nie
patrzę na wiek. Jak może wiecie, Zhang Sanfeng2 otrzymał Tao mając siedemdziesiątkę i żył
około stu trzydziestu lat. Formalnie zaczął kultywację mając ponad siedemdziesiąt lat. Można
więc powiedzieć, że kultywacja nie ma nic wspólnego z wiekiem. Zależy od tego, czy
potraficie być pilni. Jeżeli naprawdę potraficie się pozbyć [przywiązania do] życia i śmierci i
myślicie: „Wiek? I co z tego? Dlaczego miałbym myśleć o takich sprawach? Uzyskałem Fa,
będę po prostu kultywował”, (Aplauz) kiedy prawdziwie uważacie siebie za kultywujących, a
nie za codzienne osoby, to wasze życie będzie nieustannie podtrzymywane i nieustannie
przedłużane. Wasze życie będzie się nieustannie wydłużać, pozwalając wam mieć
wystarczającą ilość czasu na kultywację. Jednakże są ludzie, którzy nie są pilni aż do takiego
stopnia, że naprawdę nie mogą w tym życiu uzyskać Doskonałości. Dlatego nie może być ono
już bardziej przedłużane. Kiedy nadejdzie czas, zostaną pozostawieni swemu losowi. W
przeciwnym razie, nie tylko nie mogliby osiągnąć sukcesu w kultywacji w tym życiu, ale i
sprawy w ich następnym życiu uległyby zakłóceniu. Co zatem można zrobić? Musimy
pozwolić im odejść. Tak to wygląda. Dlatego przechodząc wzloty i upadki w tym ludzkim
świecie, starsi ludzie żyjący dziesięciolecia powinni lepiej wiedzieć – wszystko co w nim się
dzieje jest spowodowane przywiązaniami i dążeniami jakie mieli w trakcie życia. Powinniście
już to wiedzieć. Zatem, co tam jest takiego, czego nie możecie zostawić w spokoju? Łatwo to
powiedzieć, ale trudniej zrobić.
Pytanie: Zostałem zainspirowany i bardzo się udoskonaliłem dzięki wydarzeniom w
Pekinie i Tianjin. Nawet jako kultywującemu bardzo trudno jest dostosować się do ZhenShan-Ren w krytycznych momentach, jednak oni osiągnęli Zhen. Poszli tam, aby powiedzieć
słowa prawdy całkowicie z dobrej woli i nie zrobili niczego niespełniającego standardów dla
kultywujących. Cierpieli cicho i spokojnie. Mistrzu, bądź proszę pewnym, że prawdziwi
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Zhang Sanfeng (jahng sahn-fung) – Taoistyczny nieśmiertelny, twórca Tai Chi, rodzaju tradycyjnej
chińskiej walki z cieniem.

uczniowie Falun Dafa, którzy praktykują prawdziwą kultywację, nie zawiodą Mistrza. Czy to
co powiedzieliśmy jest poprawne?
Mistrz: Powiedziałeś to poprawnie. Widziałem to na żywo. Napisałem w „Pewnych
Moich Przemyśleniach”, że „każdy ma swoją własną wolę”. Robiłem i robię tylko tą jedną
rzecz w tym moim życiu – to znaczy, ponoszę odpowiedzialność za Doskonałość tych z
moich ludzi, którzy potrafią kultywować. Kiedy widziałem tych wszystkich moich studentów,
zdających jeden za drugim główne testy decydujące o Doskonałości, czy wiecie jak się
czułem? (Ciepły aplauz) To jest niezwykłe, naprawdę niezwykłe. Zasłużyli, by być
wspaniałymi bogami! Przypominam sobie, jak Nostradamus powiedział, że w pewnym
okresie czasu bogowie i ludzie będą razem współistnieć. Czymkolwiek by to nie było, do
czego się odnosił, rzeczywiście, nie sadzę, abyście mogli być teraz uważani za zwykłych
ludzi. Możecie zrezygnować z tego, z czego ludzie nie potrafią. Znosicie cierpienia jakich
ludzie znieść nie potrafią. Niestety, dlatego ludzie nas nie rozumieją. My jednak powinniśmy
próbować robić co jest w naszej mocy, aby pomóc ludziom to zrozumieć. (Mistrz się śmieje)
Pytanie: Jak uczniowie Dafa powinni sobie właściwie radzić z relacją pomiędzy tym,
że Dafa jest poważne, a tym, że Dafa jest harmonijne?
Mistrz: Dafa jest czymś poważnym. Jeśli osoba chce kultywować ku Doskonałości,
czy mogłaby nie być poważna? Jeśli Dafa zboczyłoby nawet troszeczkę, nie byłoby możliwe
by kultywujący uzyskali Doskonałość. Czy mogą te złe ścieżki umożliwić ludziom
udoskonalić się [do stopnia] wspaniałych bogów? Absolutnie nie. To dlatego Fa, jest
uroczyste. Każdy uczeń Dafa musi spełniać standardy każdego z poziomów, na którym się
znajduje. To jest poważne. Co musi zostać usunięte w trakcie procesu kultywacji, to musi
zostać usunięte. Nie ma na co do tego wątpliwości. Dafa może ocalać ludzi i może stworzyć
wszystko w kosmosie. Ma zasady Fa dla różnych poziomów. Zasady Fa na każdym poziomie
są połączone z całym Fa, od góry w dół, od wewnątrz do zewnątrz i od mikro do makro, są
wszystkie wewnętrznie połączone. Zasady są również niezależnie połączone z każdym
poziomem. Dlatego, mówiąc z dowolnej perspektywy, to Fa jest harmonijne, może być
omawiane przejrzyście, jest niezniszczalne i wszystko może zostać perfekcyjnie wyjaśnione
w oparciu o te zasady. Ponieważ stworzyło kosmos, z pewnością może perfekcyjnie
udowadniać fakt, że Prawda jest wszechobecna i wszechmocna. Może zmienić wszystkie złe
rzeczy w dobre i może ocalić wszystko i wszystkie czujące istoty w kosmosie. W przeszłości,
czyż nie istniało tworzenie, zastój, degeneracja i zniszczenie? Dafa może sprawić, że rzeczy,
które zmierzały ku zniszczeniu, staną się znowu nowe i dobre. Może mieć każdy możliwy
efekt i jest wszechmocne. To Dafa jest zatem absolutnie perfekcyjne i niezniszczalne.
(Aplauz)
Pytanie: Mieliśmy wystarczająco dużo szczęścia, że dowiedzieliśmy się o Dafa po
[zgromadzeniu] 25 kwietnia słuchając tych ludzi, którzy prześladują Dafa, mówiących o
Dafa. Już po dwóch miesiącach, głęboko poczuliśmy otwartość i wspaniałość Dafa.
Mistrz: Źli ludzie słyszą złe rzeczy, a dobrzy ludzie słyszą dobre rzeczy! Kiedy jakieś
zło przeklina Dafa, musi mimo wszystko wspomnieć słowa „Falun Gong”. Ten nasz student
zobaczył wtedy „Falun Gong” i dostrzegł, że jest dobre. (Aplauz) Ludzkość nie jest w stanie
uszkodzić Fa Buddy. Za każdym razem, kiedy zło wykorzystuje złych ludzi, aby nam
zaszkodzić, to w zasadzie tamci nas promują! (Ciepły aplauz) Jednakże ludzie popełnili owe
złe uczynki z powodu złych intencji. To jest pewne. I tam właśnie pozycjonowane są ich
istnienia.
Pytanie: Jak mogę umocnić moje wyższe rozumienie Dafa?
Mistrz: To, czego was uczę, to są zasady Fa, a przyczyną tego, że początkowo
studenci przychodzili się tego uczyć było to, że czuli, iż zasady Fa są dobre. Stopniowo
dostrzegali, że te zasady Fa mówią ludziom nie tylko o tym, żeby być dobrymi, dostrzegali

również, że jest to książka o kultywacji, książka o Fa Buddy – niebiańskim prawie, Wielkim
Prawie kosmosu. Stopniowo zaczynali to widzieć. (Aplauz) Myślę więc, że będzie lepiej, jeśli
zaczniesz kultywować bez jakiejkolwiek intencji. Jeżeli przez cały dzień myślisz o pójściu do
raju Buddy, wtedy w zasadzie rozwinie się to w przywiązanie. Jest powiedzenie, które brzmi:
„zyskuj naturalnie, bez dążenia”. Po prostu kultywuj, a wszystko się pojawi. Kiedy się
pojawi, poczujesz: „O, to było wszystko całkiem naturalne”. Poczujesz, że to jest naturalne,
bo twój poziom już tam będzie. Ludzie są na poziomach istot ludzkich a chcą widzieć rzeczy
z powyżej ich własnych poziomów. Oni wszyscy mają takie pragnienie. Kiedy kultywujący
są na tym poziomie i widzą te rzeczy, nie czują, żeby były one dziwne, ale raczej całkiem
naturalne.
Pytanie: Uczniowie z Guangzhou bardzo tęsknią za Tobą i chcieliby cię zobaczyć.
Mistrz: Dziękuję studentom z Guangzhou. Na razie ciężko jest mi coś w tej kwestii
powiedzieć... (chichot) gdyż na chwilę obecną, jest to niemożliwe.
Pytanie: Uczniowie Dafa z miejsca ćwiczeń przy Stacji Drogowej Duolun w Nanjing,
jak i reszta uczniów z Nanjing przesyłają swoje pozdrowienia i wyrazy szacunku
nieskończenie miłosiernemu Mistrzowi!
Mistrz: Dziękuję wam wszystkim!
Pytanie: Wszyscy uczniowie Dafa z Pekinu, Lanzhou, Harbin, Qiqihar, Wewnętrznej
Mongolii, Guangzhou, Szanghaju i miasta Wuhan przesyłają Mistrzowi pozdrowienia oraz
proszą Mistrza, aby się nie martwił!
Mistrz: Dziękuję wam wszystkim!
Pytanie: Wielki cesarz Kangxi prowadził życie cnotliwych rządów. Czy ustanawiał on
wzór dla następnych cesarzy?
Mistrz: Życie Wielkiego Cesarza Kangxi było dość wspaniałe. Wieść o Czasach
Dobrobytu w okresie Kangxi’ego i Qianlong’a była przekazywana przez ludzi przez
pokolenia. Nie będę omawiać ludzkich spraw. Kangxi był wspaniałym cesarzem.
Pytanie: Kiedyś zadałem pytanie, które cię bardzo zasmuciło.
Mistrz: Nie byłem smutny. Być może myślałem o innych sprawach. Sprawy, o
których ja rozmyślam są inne od tych, którymi wy się zajmujecie. To, co wy widzicie, to
tylko powierzchowny wygląd. To, co ja widzę, to prawdziwy obraz.
Pytanie: Demonem lubieżności, który pojawił się w moim śnie był mój mąż. Czy był to
przypadek demona powodującego kłopoty?
Mistrz: Ponieważ twój mąż leżał [obok ciebie], to [we śnie] nie mógł być twój mąż.
Musiało to więc zostać wyczarowane. Bądź czujna.
Pytanie: Moja młodsza siostra studiuje chińską medycynę. Wszyscy oni, będą mieli w
następnym semestrze obowiązkowy kurs qigong. Pyta, czy powinna to pominąć?
Mistrz: Studentka chińskiej medycyny... Racja, studia medyczne w Chinach uznały
obecnie bezpośredni efekt leczenia qigong, jaki może ono wnieść do Chińskiej medycyny.
Zaczęto go studiować. Jednakże, zgodnie z moją wiedzą, tylko nieliczni nauczyli się prawych
systemów qigong. W okresie popularyzowania qigong była tylko garstka relatywnie dobrych
systemów. Później, stopniowo zaczęły się pojawiać oszukańcze qigong. Pierwszym
relatywnie dobrym systemem jaki się pojawił było taiji. Obecnie ludzie zmodyfikowali taiji
do stanu, w którym jest nie do poznania. Zmodyfikowana wersja jest szkodliwa, bez dwóch
zdań. Wtedy pojawiły się nauki z Księgi Przemian. Taiji należy do szkoły Tao. Księga
Przemian należy do szkoły Buddy i była tym, co swego czasu zwykli używać mnisi w

Klasztorze Shaolin, w swojej wewnętrznej kultywacji. Zatem zaraz po tym pojawił się
ludowy system kultywacji Pięciu Zwierząt [Wu Qin Xi]. Był on relatywnie dobry dla ludzi.
Były też inne. Nie będziemy ich wszystkich wyliczać. Obecnie istnieją wszelkiego rodzaju
chaotyczne systemy owładnięte przez duchy. Jeśli zostaną wdrożone w szkołach, żeby ludzie
się ich uczyli, to naprawdę wyrządzą krzywdę uczniom i tym szkołom.
Pytanie: Kiedy porównuję siebie ze standardami dla kultywujących, często obawiam
się, że Mistrz nie uważa mnie za szczerze kultywującego ucznia. Inni jednak często uważają,
że nie jestem taki zły. Ostatnio prosili mnie nawet, abym został asystentem. Dobrze wiem, że
nie mam kwalifikacji. Obawiam się wyrządzę szkodę wizerunkowi Dafa.
Mistrz: Wygląda jakbyś się za bardzo bał. W zasadzie, asystent nie ma do czynienia
ze zbyt wieloma sprawami, nie jest to jakiś oficjalny stopień, zawiera tylko chodzenie na
miejsce ćwiczeń i umożliwianie grupowych ćwiczeń i studiowania Fa. Nie ma zbyt wielu
spraw do doglądania. Nie bądź taki wystraszony. Jest jednak czymś dobrym, że czujesz, że
nie kultywowałeś dobrze. To mówi, że jesteś w stanie widzieć, jakie są twoje niedociągnięcia.
Nie bój się, kiedy widzisz niedociągnięcia i błędy. Jeśli jakieś są, po prostu się ich pozbądź.
Gdybyś nie miał przywiązań czy nie popełniał błędów, nie potrzebowałbyś więcej
kultywować. W trakcie procesu kultywacji nieuniknione jest, że będziesz mieć ludzkie
przywiązania.
Pytanie: Kiedy natrafiam na trudności, wiem, że to są ciężkie próby i robię co mogę,
aby nie pozwolić mojemu sercu na poruszenie się. Kiedy jednak natrafiam na coś
szczęśliwego, to nie potrafię powstrzymać się od bycia szczęśliwym.
Mistrz: Zatem, po prostu bądź szczęśliwy. Wszystko jest w porządku. Mimo
wszystko bycie szczęśliwym jest dużo lepsze, niż nie zdanie testów, które uważasz za trudne
do przejścia. Zasadniczo, twoja myśl o szczęściu naturalnie zniknie, gdy twój poziom się
wzniesie. Nie musisz tego sztucznie zduszać. Oczywiście, nie jest w porządku, że jeśli tylko,
gdy masz coś radosnego, to tańczysz z radości. Jesteście wszyscy racjonalni i wykształceni,
nie sądzę więc, żeby stanowiło to problem. Jednak testy w postaci ciężkich prób są bardzo
trudne do przejścia.
Pytanie: (1) Czy są różne poziomy pośród oświeconych istot?
Mistrz: Oczywiście, że są. Nawet Tathagatowie nie są wszyscy na tym samym
poziomie. Tak, jak powiedziałem, są oni Królami Fa, kultywujący nazywają ich zbiorowo
„Tathagatami”. Istnieją, również Wielcy Królowie Fa i inni Wielcy Królowie Fa na jeszcze
wyższych poziomach.
Pytanie: (2) Jeśli tak, to czy życia poniżej oświeconych istot są zaaranżowane przez
wyżej oświecone istoty?
Mistrz: Właściwie nie jest tak, jak myślisz. Nie używaj ludzkiego sposobu myślenia
do rozmyślania o bogach, w przeciwnym razie nigdy tego nie pojmiesz. Jest to również
pozbawione szacunku. Po tym jak ktoś kultywuje by stać się Tathagatą, wewnątrz zakresu
jego zdolności, wszystko znajduje się pod jego rozkazem i jest on wszechwładny.
Pytanie: Jestem studentem z wczesnego okresu. Jeśli robimy co w naszej mocy, ale
nadal nie będziemy mogli osiągnąć Doskonałości w decydującym dniu kultywacji, z powodu
naszej słabej wrodzonej podstawy (genji), to czy nadal będziemy mogli iść z Mistrzem, czy
nadal będziemy mogli iść do...
Mistrz: „Robiłeś wszystko co w twojej mocy żeby kultywować, [ale nadal jednak nie
potrafisz]”... masz za mało pewności siebie. Jeśli robiłbyś wszystko co w twojej mocy i nadal
nie potrafiłbyś osiągnąć Doskonałości, to nie byłoby to w porządku. Te słowa zaprzeczają
samym sobie. (Śmiech) Taki problem nie istnieje. Bądź, po prostu pilny. Nie masz pojęcia o

tym, jakiego rodzaju wrodzony potencjał posiadasz. Jak możesz mówić, że jest słaby? Jeśli
starałeś się ze wszystkich sił, wtedy to, co na ciebie czeka, jest Doskonałością! (Aplauz)
Pytanie: Jeśli pomyślimy o Ziemi, jako o cząstce, powiedzmy molekule, wtedy materia
zbudowana z tej molekuły Ziemi jest niżej niż poziom istot ludzkich, gdyż im wyższy poziom,
tym delikatniejsze elementy, które to tworzą.
Mistrz: Nie mogłoby tak być, żebym wam wszystko powiedział o tym kosmosie.
Powiedziałem wam jednak, że im [coś jest] delikatniejsze i im bardziej mikrokosmiczne, tym
wyższy poziom. Jednak, powiedziałem wam również, że Ziemia jest na najniższym poziomie.
Najniższy poziom jest pomiędzy dużymi, a małymi cząstkami. Więc faktycznie,
powiedziałem wam, że jest niżej niż duże cząstki i również niżej niż małe cząstki. Jest tak
ponieważ jest pośrodku, który jest najniżej. Mówiliśmy również o większych rzeczach. One
są również wyżej niż ludzie.
Pytanie: Nie mam odtwarzacza kaset, żeby odtwarzać muzykę Falun Dafa w trakcie
ćwiczeń. Czy mogę zmieniać pozycje w trakcie stojącego ćwiczenia przez odliczanie?
Mistrz: Tak, ponieważ we wczesnych dniach naszego wykonywania ćwiczeń uczyłem
studentów bez użycia muzyki i robiliśmy to odliczając. Mimo wszystko, kultywacja jest
nadzwyczajna. Ponieważ mamy automatyczny mechanizm, kiedy ten mechanizm jest bardzo
silny, ręce pójdą w stronę podbrzusza i założą się samoistnie, kiedy tylko dziewiąty raz
zostanie zakończony. Dlatego nazywamy robienie ćwiczeń „ruchem przez podążanie za
mechanizmami.” Kiedy mechanizm jest uformowany, działa automatycznie, gdzie
mechanizm prowadzi i mobilizuje ciało do wykonania ćwiczeń. Ruchy zdecydowanie będą
wykonywane automatycznie. Zatem, celem tego, że pozwalam studentom słuchać muzyki w
trakcie ćwiczeń, jest umożliwienie początkującym osiągnąć, tak szybko jak tylko to jest
możliwe, stan, w którym nie są zakłócani przez dzikie myśli. Słuchanie muzyki powstrzyma
ich przed myśleniem o innych rzeczach, stosując formę zastąpienia dziesiątek tysięcy myśli tą
jedną myślą. To jest metoda jakiej używamy. Zatem muzyka sama w sobie jest myślą. Lecz
dodałem do muzyki wewnętrzne znaczenia Fa, jak i gong, sprawiając, że ma ona efekt
wspomagający kultywację. Zatem, taki jest cel słuchania muzyki, w trakcie wykonywania
ćwiczeń.
Jeśli możecie wykonywać dokładnie ćwiczenia bez muzyki, to są one równie dobre.
Nie wpłynie to na nic.
Pytanie: Czy mogę zamienić sen na ćwiczenia? Czy to będzie działać?
Mistrz: Nie, ponieważ to doprowadziłoby cię do innej skrajności. Gdy kultywujecie,
nadal polegacie na tym ciele, by móc kultywować. Bez tego ciała nie bylibyście w stanie
kultywować tego wszystkiego co robimy. Dlatego, potrzebujecie jeść i spać, gwarantując, że
wasze ciało jest w dobrej kondycji. Zatem, wszyscy potrzebujecie spać. Co do tego, co robić
kiedy jesteście zajęci swoją pracą – czy to rzeczy, które robicie dla Dafa, czy wasza zwykła
praca – gdy nie spicie przez kilka nocy i jest to okazjonalna rzecz, to jest to inna sprawa.
Wykonując ćwiczenia zregenerujecie się od razu. Lecz, zakładając, że wykonujecie jedynie
ćwiczenia i zrezygnujecie ze snu przez długi czas, zastępując spanie ćwiczeniami, to nie
będzie to działać. Nie tak kultywuje się w Dafa, dlaczego więc miałbyś to robić w taki
sposób. Udoskonalanie waszego xinxing ma najwyższy priorytet w waszej kultywacji i jest
tym, co przyczynia się do prawdziwej poprawy. Jeśli wasz xinxing się nie wzniesie, nie
polepszycie się, bez względu na to jak pilnie wykonujecie ćwiczenia. Nie możecie wymusić
poprawy przez robienie ćwiczeń. Bez poprawy waszego xinxing, nigdy się nie polepszycie,
bez względu na to, jak wykonujecie ćwiczenia.
Pytanie: Wiem, że nie jest dobrze spekulować na giełdzie, lecz nie rozumiem
prawdziwego powodu jaki za tym stoi. W Stanach Zjednoczonych firmy rozprowadzają akcje

wśród ludzi jako jedno ze świadczeń. Czy to jest uważane za nieetyczne bogactwo? Czy nie są
akcje sposobem firm na zwiększenie kapitału na wzrost [ekonomiczny]?
Mistrz: Mogę wszystkim powiedzieć, że rzeczy uważane za właściwe przez ludzi, nie
koniecznie są właściwe. Szczególnie, kiedy ludzka moralność nie odpowiada wymaganiom,
to co ludzie uważają za dobre, równie dobrze może być złe. Wiecie, płacenie za waszą pracę,
czy za pracę umysłową, czy jeśli macie wielki interes, czy jeśli macie pewne talenty –
wszystko to są normalne sposoby zarabiania pieniędzy i nie ma znaczenia jak wiele
zarabiacie. Jest to zarabianie pieniędzy we właściwy sposób i nie ma znaczenia, jak wiele
zarabiacie. Nigdy nie czuję się całkiem dobrze, kiedy wykorzystuje się środki spekulacyjne,
gdyż istnieje zasada w kosmosie, która się nazywa „bez straty, nie ma zysku”. Być może,
kiedy wygraliście te pieniądze, nie wiecie, jak wiele dobrych rzeczy straciliście na skutek
tego, że nie dajecie nic w zamian. Akcje idą w górę i w dół, a ludzkie serca poruszają się wraz
z nimi. Jak możecie kultywować, postępując w ten sposób? Kiedy jedni się wzbogacają, jest
całkiem możliwe, że są inni, którzy mają ochotę skoczyć z budynku. Prawdą jest, że
[spekulowanie na] giełdzie jest hazardem. Zatem, czy jako kultywujący możesz spekulować?
Powiedziałbym, że nie. Oczywiście, nie mówię jak normalni ludzie w ludzkim społeczeństwie
mają postępować z giełdą. To ludzka sprawa, czy ludzie powinni zajmować się giełdą. Ja
jedynie uczę kultywujących zasad kultywacji. Powinniście, mimo wszystko przewyższać
sprawy zwykłych ludzi i mierzyć siebie według wyższych standardów, prawda? Ta część,
która jest rozprowadzana przez firmę jako premia lub pensja, może być natychmiast
spieniężona.
Pytanie: Kultywujący nie mogą znosić karmy za krewnych. Dlaczego dzieci, które nie
mają karmy, mogą ją znosić za nas?
Mistrz: Być może, to dziecko widzi rodziców mających za duże trudności w
przechodzeniu testów i słabo sobie radzących. Zatem, znosi pewną część za was, wy jednak
nie jesteście wdzięczni, myśląc: „Dlaczego to dziecko cierpi za mnie?” (Śmiech) Ja tylko
przedstawiam zasadę. Nie koniecznie tak jest. Tak jednak się dzieje, tylko z dziećmi uczniów
Dafa.
Pytanie: Moje pięcioletnie dziecko kultywowało od dwóch lat. Powiedziało, że ma
odbiornik telewizyjny w swoim czole i że Mistrz naucza go Fa dniem i nocą. Czy to jest
zakłócenie, czy właściwy stan?
Mistrz: Jest dzieckiem, więc to nie jest zakłócenie. Być może jest to sposób, aby
dziecko uzyskało Fa. To jednak absolutnie nie zakłóci reszty dziecka.
Pytanie: W zwykłym ludzkim społeczeństwie, jeśli jest niezwykle wielka siła o
demonicznej naturze, która próbuje uszkodzić Dafa na dużą skalę, nawet do stopnia
próbowania wykorzenienia Dafa, to jaki jest najlepszy sposób na reprezentowanie Dafa?
Mistrz: Pewien student powiedział do mnie: „Będę kultywował Dafa do samego
końca. Jeśli moja głowa zostanie obcięta, moje ciało nadal będzie tu siedzieć i medytować.”
(Aplauz) Jeśli czyjś umysł jest nieporuszony, środki przymusu mogą wpłynąć na niego tylko
na powierzchni, a nie u podstaw. W kultywacji mamy ludzi rozumiejących zasady. Jeśli tylko
kontrolujesz ludzi powierzchownie i zabraniasz im czegoś robić, czy to będzie działać? Czy
nie taka jest prawda? Oczywiście, niektórzy studenci powiedzieli mi, że bez względu na to co
się wydarzy, albo jakiego rodzaju pojawią się zakłócenia, to na nich to nie wpłynie. To jest
najlepsze. Oczywiście, mówię tu o waszym umyśle pozostającym w stanie nieporuszenia, a
nie o waszym ciele.
Pytanie: Czy myślenie przez cały dzień o szerzeniu Fa, może zostać wykorzystane
przez demony?

Mistrz: Chęć szerzenia Dafa jest czymś dobrym. Nie jest to niewłaściwe. Ale nie
pozwólcie temu zakłócać waszej kultywacji. Jako uczniowie Dafa rzeczywiście powinniście
robić coś w celu szerzenia Dafa.
Pytanie: W Zachodnich społeczeństwach, ludzie przykładają dużą dbałość do tego, jak
wyglądają ich zęby. Jako uczniowie Dafa, czy powinniśmy o nie dbać, aby mieć czyste zęby?
Mistrz: Jeśli chcesz czyścić swoje zęby, to je czyść. Nie jest to uważane za coś
ważnego. Po prostu patrz na to, jako chęć dbania o siebie. To są zwykłe sprawy.
Pytanie :Kiedy Budda Siakjamuni i Jezus szerzyli swoje Fa i ocalali ludzi, czujące
istoty w kosmosie już odeszły od Fa. Dlaczego Fa nie zostało zrektyfikowane w tamtym
czasie?
Mistrz: Oni byli tylko Tathagatami, zatem nie byli w stanie rektyfikować Fa kosmosu.
Mogli rektyfikować tylko swoje własne Fa.
Pytanie: Mistrzu, powiedz nam, proszę, czy prawdą jest, że każdy już napotkał na test
dotyczący tego czy ktoś może osiągnąć Doskonałość? Czy ci, którzy nie przeszli testu, będą
mieć następną szansę w przyszłości?
Mistrz: Nie mogę wam tego powiedzieć. Gdybym wam powiedział, że będzie więcej,
czekalibyście i bylibyście przygotowani, a wtedy to by się nie liczyło. Ani nie powiem wam,
czy wszyscy z was mogą osiągnąć Doskonałość, ani jak wielu z was osiągnęło Doskonałość.
Pytanie: Mieszkam w Stanach Zjednoczonych od długiego czasu. W stosunku do ludzi
w Chinach zawsze mam uczucie chęci niesienia im pomocy, szczególnie dla tych studentów
szkół, którzy są biedni. Myślę, że jest to uczucie współczucia. Po rozpoczęciu kultywacji Falun
Dafa, zacząłem się zmagać z tym nastawieniem umysłu. Nie jestem pewien, czy powinienem
pomagać, czy nie. Psychologiczna bitwa w moim umyśle się zintensyfikowała. Nie wiem, czy
to jest emocja zwykłych ludzi, czy wyższe współczucie?
Mistrz: Nie ma nic złego w uczuciu patriotycznej więzi z ludźmi ze swojej ojczyzny.
Nie jest też niczym złym, podawanie pomocnej dłoni tym, którzy są biedni. Powiedziałbym
jednak, że kultywujący powinni włożyć więcej wysiłku w kultywację, gdyż nie potraficie
zobaczyć karmicznych związków jakie stoją za wieloma sprawami. Co, jeśli osoba, której
pomagasz, jest kimś, kto będzie szkodził Dafa w przyszłości? Oczywiście, jeżeli ci, którym
chcesz pomóc, wszyscy uczyliby się Dafa w przyszłości, to wtedy miałbyś bezgraniczną
cnotę, gdyż oni odpłaciliby ci później czymś dobrym. Powinniście trzymać się wysokich
standardów dla kultywujących, kiedykolwiek na coś napotykacie. Niektórzy mówią: „Robię
dobry uczynek budując świątynię”. Powiedziałbym, że właściwie – nawet Siakjamuni
powiedział że Fa, z którym wiążą się intencje, jest złudne niczym cień bańki mydlanej – bez
kultywacji siebie, nigdy się nie wzniesiecie. Nawet, jeśli wybudujecie świątynie wszędzie,
wokół całego miasta, nadal nie zostaniecie Buddą, gdyż nie uprawialiście kultywacji. Jak
Budda mógłby pozwolić ludziom wejść tylnymi drzwiami3 – to tak, jakbyś mógł pójść prosto
w górę, ponieważ wybudowałeś sporą liczbę świątyń. To jest ocena spraw poprzez ludzki
sposób myślenia. Czyż tak to działa? Nie. Nikt nie wzniesie się bez kultywacji. Patrząc z
innej perspektywy, być może w świątyniach, które wybudowałeś, nie ma żadnych Buddów i
Buddowie tam nie pójdą, natomiast są one zajęte przez lisy, łasice, duchy i węże. Wtedy
pomogłeś złu czynić zło i faktycznie zrobiłeś coś złego. W każdym bądź razie, jest tutaj taka
przyczynowość, której ludzie nie potrafią dojrzeć. Jako kultywujący, musimy być tego
świadomi.
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Wyrażenie odnoszące się do uzyskania specjalnych przywilejów, lub pozwolenia na działanie na skróty.

Pytanie: W „Wyjaśniając Znaczenie Falun Dafa” napisano: ”Gdy ktoś naprawdę
potrafi kontynuować kultywację, „Mogę kontynuować kultywację i nadal chcę kultywować”,
wtedy może on przejąć karmę swoich bliskich krewnych lub dobrych przyjaciół i może ją
przerobić i przemienić w cnotę. W każdym bądź razie, jest to naprawdę trudne, ponieważ idzie
to ręka w rękę z xinxing osoby i potencjałem jej umysłu. Dlatego, kiedy pewien punkt zostaje
osiągnięty, jest pełny i nie można zapełnić go bardziej – ukazuje się to w ten sposób. Ktoś, kto
nie cierpi już z powodu żadnych trudności, może stać się zły, upaść i kultywować na próżno,
ponieważ jego predyspozycje nie są wystarczające.” Mistrzu, powiedz nam, jak rozumieć
ostatnią sentencję?
Mistrz: Te słowa zostały wypowiedziane w kategoriach zasad Fa. Jeśli naprawdę
dochodzi do takiej sytuacji, nadal mamy sposoby na to, żeby ludzie kultywowali i się
wznosili. Jeśli test byłby nazbyt surowy, jak na to żeby kultywujący go wytrzymał, to
popadnie w kolejną skrajność. Kiedy codzienna osoba krytykuje inną osobę, nie powinna
posuwać się za daleko. Jeśli posunie się za daleko, to tamta osoba tego nie zaakceptuje, a
ponadto może od razu popaść w inną skrajność. Tak się dzieje, kiedy codzienna osoba nie
robi czegoś właściwie. To samo odnosi się do kultywacji. Kiedy wykultywowałeś do danego
etapu, to jeśli nałożono by na ciebie nazbyt wielką udrękę, byłbyś naprawdę w poważnym
niebezpieczeństwie. Nie powiedziano by ci, kiedy będziesz przechodził test. Jak można
byłoby powiedzieć ci, że jest to test dla ciebie? Jesteś kultywującym i nie zostanie ci to
powiedziane. Również, kiedy ktoś osiąga Doskonałość, jest pewne, że natychmiastowo
zostanie Oświeconym. Tak jest z pewnością. Gdyby nie pozwolono ci zostać Oświeconym,
kiedy tam dotarłeś, kiedy wszystko byłoby kompletne – gdybyś był na granicy i nadal nie
mógł osiągnąć Oświecenia – nagle poczułbyś, że sprawy są beznadziejne. Beznadziejność
może prowadzić ludzi do innego ekstremum, które jest bardzo groźne. Właśnie takie jest tego
znaczenie.
Pytanie: Studenci z Fushun i Xi’an przesyłają Mistrzowi pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję wam wszystkim!
Pytanie: Mam krewnych, którzy kultywują Falun Dafa w Chinach. Z powodu
zewnętrznych zakłóceń, nie są w stanie praktykować w miejscu ćwiczeń. Praktykują w domu i
ich determinacja w kultywacji nie uległa zmianie. Mistrzu, czy to wpłynie na ich osiągnięcie
Doskonałości?
Mistrz: Powiedziałem w Zhuan Falun, że jest wszystko jedno czy [robisz to] w domu,
czy na zewnątrz. Lecz nie powinniście tracić warunków, które pozwalają wam wzajemnie się
polepszać. Dafa może umożliwić studentom zbliżenie się do Doskonałości, a studenci
powinni się harmonizować z Dafa.
Pytanie: Czy uczniowie będą mieć okazję, posłuchać cię osobiście czytającego Hong
Yin? Mogłoby to zostać sfilmowane...
Mistrz: Jeżeli w przyszłości nadarzy się okazja, to może się uda.
Pytanie: Nauczałeś, że powinniśmy być mili dla ludzi i że uczennice powinny być
subtelne. Jednak często powoduje to nieporozumienia z osobnikami płci przeciwnej. Czy
nadal powinnyśmy traktować osobników płci przeciwnej w taki sam sposób, jak robią to
codzienni ludzie?
Mistrz: Zgadza się. Dlaczego miałabyś zachowywać się i mówić jak mężczyźni?
Kobieta powinna być kobietą i zachowywać się jak kobieta, we wszystkim co robi. Ja tylko
powiedziałem wam, jak być powinno. Co do powstawania nieporozumień, jeśli zachowujesz
się normalnie, to nie będzie żadnych nieporozumień. Nie przesadzaj z tym, kiedy w chodzisz
w interakcję z ludźmi i gdy coś robisz, działaj w sposób naturalny, a jestem pewien, że nie
będzie żadnych problemów.

Pytanie: Mój mąż jest Amerykaninem. Po tym, jak uzyskałam Fa, przedstawiłam mu
Dafa. Kiedy to czytał, widziałam Falun nad jego głową. Jednak, pewnego dnia, nagle zaczął
się uczyć jogi i powiedział, że joga wzmocniła jego ciało, Również, prawie każdej nocy chce...
Mistrz: Powinnaś patrzeć na pewne sprawy obiektywnie i z opanowaniem. Powinnaś
najpierw sprawdzić siebie, aby zobaczyć, czy nie ma jakichś problemów z twojej strony. Jeśli
nie, wtedy muszą to być demoniczne zakłócenia. Bez względu jednak na to, czy to jest
zakłócenie, czy jest to z powodu twoich własnych problemów, możesz podyskutować ze
swoim mężem. Osoba powinna być racjonalna. Wszyscy musimy chronić nasz xinxing. Inni
ludzie mogą postępować źle, ale my nie możemy. Jeśli potrafisz chronić swój xinxing, te
rzeczy miną po chwili. Nie potrwają długo. Ostatecznie, on z pewnością się zmieni, w
rezultacie twojego własnego przebijania się przez poziomy w kultywacji. Z pewnością tak
będzie! (Aplauz)
Pytanie: Jaki jest związek pomiędzy subiektywnym pragnieniem, a
bezinteresownością?
Mistrz: Nie gmatwaj idei zwykłych ludzi ze stanem kultywacyjnym. „Subiektywne
pragnienie”, o którym mówisz, jest prawdopodobnie przywiązaniem codziennej osoby.
Wymagam, żebyście poprzez kultywację stali się bezinteresowni, zamiast zachowywania się
w taki sposób poprzez zmuszenie się do tego. Jednakże, jeśli nie próbujecie z całych sił
osiągnąć tego w trakcie waszej kultywacji, wtedy to nie jest kultywacja. Innymi słowy, nie
powinniście tego wymuszać – „Muszę osiągnąć bezinteresowność zaraz na początku, ale
nawet nie wiem, jak tu być bezinteresownym.” Możecie to prawdziwie osiągnąć tylko wtedy,
kiedy zrozumiecie te sprawy, udoskonalając się poprzez kultywację.
Pytanie: Mój mąż potargał kilka książek Dafa i powiedział wiele obraźliwych słów o
Dafa. Zrobił też kilka obraźliwych dla Dafa rzeczy. Jest mi przykro. Nie przeczytał żadnej
książki Dafa.
Mistrz: Mamy takich ludzi wśród naszej widowni. Zrobili w przeszłości podobne
rzeczy, kiedy nie rozumieli Dafa, lecz później nauczyli się Fa. Powinnaś sprawdzić i
zobaczyć, czy to było spowodowane przez ciebie samą, czy też było to prawdziwe zakłócenie.
Jest jednak pewna rzecz. Bez względu na to, czy było to zakłócenie, czy stan jaki się pojawił
w trakcie kultywacji, student powinien chronić swój xinxing. Ludzie mogą robić złe rzeczy i
popełniać błędy, lecz my nie możemy. W zasadzie, to ludzie muszą zapłacić za wszystko co
zrobią. Jest przeogromnym grzechem, robić rzeczy szkodzące Dafa.
Pytanie: Czasami, głębokie poświęcenie uczniów Dafa dla ćwiczeń i studiowania Fa
wprawia ludzi z ich otoczenia w zakłopotanie i nawet powoduje, że niektórzy nie chcą z nimi
współpracować. Czy jest prawdą, że uczniowie nie radzili sobie dobrze w: „kultywowaniu
podczas dopasowania się w maksymalnym stopniu do zwykłego społeczeństwa?”
Mistrz: Powinniśmy się zatem przyjrzeć, jakie jest to ich „głębokie poświęcenie”?
Jeżeli studenci często robią ćwiczenia i studiują Fa przez cały dzień, bez wykonywania
domowych obowiązków i pracy, wtedy, nie jest to w porządku. Podobnie, gdybyśmy wszyscy
ubierali się każdego dnia na żółto na czas wykonywania ćwiczeń, to zwykli ludzie mogliby
pomyśleć, że jesteście religią i nie zechcieliby się w to mieszać. Jeśli jednak, jesteśmy
wszyscy ubrani w rzeczy, które normalnie nosimy, tak jak zwykli ludzie i robimy co możemy,
aby być tacy jak ludzie wokół nas, kiedy wykonujemy ćwiczenia, ludzie mogą się przyłączyć
do ćwiczeń i uzyskać Fa.
Pytanie: Warstwa przeźroczystego niczym balonik filmu wiruje przed moimi oczami od
ponad dwóch lat i jest wewnątrz wiele czarnych zmieniających się plam. Zastanawiam się czy
ma to coś wspólnego z Tajemniczym Przejściem? Mistrzu, z łaski swojej powiedz mi.

Mistrz: Jest to możliwe. Nie chcę wyjaśniać szczegółowych stanów każdej osoby. Jest
to dobre dla twojej kultywacji.
Pytanie: Mam roczną wnuczkę mieszanej rasy. Opiekuję się nią dwadzieścia cztery
godziny na dobę. Kiedy czytam Zhuan Falun, ona zawsze chce całować książkę i zdjęcie
Mistrza. Nie wiem, czy mogę jej puszczać nagrania wykładów Mistrza, aby pomóc jej uzyskać
Fa?
Mistrz: Oczywiście, że możesz, oczywiście możesz. Dzieci uczniów Dafa naprawdę
nie są takie same, jak dzieci zwykłych ludzi.
Pytanie: Przesyłam Mistrzowi pozdrowienia w imieniu uczniów Dafa z Haidian okręg
Pekin!
Mistrz: Dziękuję wam! (Aplauz)
Pytanie: W trakcie kultywacji, im głębiej się dokopuję i usuwam moje przywiązania,
tym bardziej jestem w stanie rozpoznać różne przywiązania zwykłych ludzi, oraz to jak
wstrętne są te przywiązania. Mistrzu, powiedz mi proszę, jakie nastawienie umysłu
powinienem mieć, jeśli o to chodzi?
Mistrz: To normalne. Wielu ma takie odczucia po kultywowaniu przez jakiś czas.
Każda osoba w zwykłym ludzkim społeczeństwie ma rzeczy, które zostały rozwinięte w
zwykłym ludzkim społeczeństwie. Zwykli ludzie nie potrafią ich rozpoznać. Potrafisz to robić
dlatego, że przewyższyłeś zwykłych ludzi w swojej kultywacji. Powinieneś jednak mieć myśl
o eliminacji i odpieraniu tych rzeczy.
Pytanie: Tłumacząc ”Falun szkoły Buddy, yin-yang szkoły Tao i całość z DziesięcioKierunkowego Świata, wszystko to jest odzwierciedlone w Falun”, niektórzy tłumaczyli
„Falun szkoły Buddy” jako „koło Dharmy szkoły Buddy”. Mistrzu, wskaż nam łaskawie, jaka
jest różnica pomiędzy Kołem Dharmy, a Falun, o którym mówi nasze Dafa. W angielskim
słowo „Dharma” odnosi się do nauk Buddyzmu. Mistrz instruował nas, aby bezpośrednio
transliterować „Falun” w obu miejscach używając pinyin.
Mistrz: Tak, lepiej jest transliterować to bezpośrednio, ponieważ pewne zwroty
muszą być transliterowane bezpośrednio. W pewnych językach jest naprawdę trudno
uchwycić prawdziwe znaczenie „Falun”. Dlatego też, pewnych rzeczy nie można
przetłumaczyć. Tak uważam. Nie możemy używać „Koło Dharmy”, gdyż wewnętrzne
znaczenie jest całkowicie odmienne.
Pytanie: (1) Na początku miesiąca, kiedy czytałem artykuł w gazecie World Journal,
który mówił, „Ekstradycja...” Byłem naprawdę zasmucony. Często stałem przed obrazem
Mistrza ze łzami w oczach i rozwinąłem myśl o powrocie do Chin i znoszeniu cierpienia dla
Mistrza.
Mistrz: Widzę co wszyscy macie w swoich sercach.
Pytanie: (2) Mistrzu, powiedz mi proszę, czy to dlatego się tak zachowywałem, że
Mistrz dał nam tak wiele, czy też podszedłem do sprawy z ludzkimi przywiązaniami?
Mistrz: Nie, ani to, ani to... Taka myśl, jest w zasadzie naturalna. (Aplauz)
Pytanie: Czy utracę cnotę, jeśli mój mąż poprosi o rozwód, a ja się nie zgodzę?
Mistrz: Nie utracisz cnoty za to, co robią inni. Powinnaś jednak radzić sobie z takimi
sprawami. Bez względu na wszystko, zawsze musisz traktować siebie, jako praktykującego,
kultywującego. Mimo wszystko, rozwód nie jest dobrą rzeczą. Czasami jednak jest trudno
przekonać drugą osobę i staje się to całkiem trudne. Wszystko jest jednak możliwe, włącznie
z tym, że pozwoli ci to usunąć pewne przywiązania. Bez względu na wszystko, musimy się
dobrze zachowywać.

Pytanie: Nie radziłam sobie dobrze z moimi zwykłymi studiami i codziennym życiem.
Jeśli dojdzie do rozwodu, czy będzie to uważane za coś wbrew mojej woli? Bardzo dużo
studiowałam Fa, lecz nadal nie mogę się przez to przebić. Nie mogę się pozbyć swoich emocji
i tego zaakceptować. Czy spełniam standardy kultywującego?
Mistrz: Mogę ci tylko powiedzieć, byś zachowując się utrzymywała standardy dla
kultywującego. Prawdą jest, że jest wielu, którzy nie potrafią porzucić związanych z tym
[przywiązań]. Wiem, że innemu studentowi czy studentce przytrafiło się coś takiego – czyli
rozwód. Próby przekonania tej drugiej osoby były bezskuteczne, ani też nie mogli już oni
dłużej ze sobą żyć. Ten student wtedy zgodził się na rozwód. Kiedy druga strona zobaczyła,
że to się dzieje naprawdę, to przestała walczyć. Kiedy student prawdziwie sobie to odpuścił –
nie będąc kłótliwym – wtedy ta druga osoba [już] nie chciała rozwodu. Natomiast
powiedziała: „Jeśli chcesz ćwiczyć, to ćwicz.” Takiego typu rzeczy, również się zdarzają. Nie
wszystkie jednak przypadki toczą się według takiego schematu jak ten. Faktycznie, mamy
ludzi, którzy przechodzili przez rozwód. Zatem, naprawdę nie mogę powiedzieć, że odbędzie
się to w ten sposób. Mogę wam tylko powiedzieć, abyście się zachowywali zgodnie ze
standardami dla kultywujących. Zachowujmy się dobrze i zobaczmy jak sprawy się potoczą.
Pytanie: Kiedy ćwiczyłem w Wuhan, asystent z naszego miejsca ćwiczeń powiedział. że
moja siostra jest doświadczoną studentką, nadal jednak nie przeszła testu pożądania. Nie
sądzę, aby była ona prawdziwym kultywującym. To moje zrozumienie. Czy taka interpretacja
jest właściwa?
Mistrz: Myślę, że to zależy od tego jak na to patrzysz. Gdyby to było miedzy mężem,
a żoną, wtedy nie mógłbyś patrzeć na to w ten sposób, gdyż powiedziałem wszystkim, aby
kultywowali przystosowując się do zwykłego społeczeństwa, tak jak to tylko możliwe. Nie
pozwalamy naszej kultywacji wpłynąć na normalne relacje jakie mają mąż i żona.
Kultywujemy pośród zwykłych ludzi. Kultywujcie dopasowując się do zwykłego ludzkiego
społeczeństwa w maksymalnym zakresie. Gdyby to nie było pomiędzy mężem i żoną, wtedy
ta studentka miałaby poważny problem.
Pytanie: Jestem malarzem i mam obecnie stałą pracę. Czasami, po pracy, w swoim
sercu mam chęć namalować pewien obraz, który chciałbym wykonać. Obawiam się jednak, że
to zużyje mój czas na studiowanie Fa. Zatem, często zduszam to życzenie. Jednak, moja
rodzina i przyjaciele uważają, że nie staram się już więcej rozwijać i zrezygnowałem z moich
początkowych aspiracji po podjęciu Falun Dafa. Czy powinienem się dostosować do
zwykłego ludzkiego społeczeństwa, pozwolić naturze na jej naturalny bieg i malować rzeczy,
które chciałem malować?
Mistrz: Chciałbym porozmawiać o tym z tobą, dzieląc to na dwie sprawy. Po
pierwsze, nie zrównoważyłeś dobrze pracy i studiowania Fa. Gdybyś to dobrze zrównoważył,
nie zaszkodziłoby to twojemu malowaniu, czy tworzeniu nowych prac. Każdy z nas ma pracę
i każdy jest członkiem społeczeństwa. I wielu naprawdę dobrze równoważy te kwestie.
Rozmawiałem o tym również z reporterami. Po tym, jak ktoś uczy się Fa, czy może dobrze
malować, jeśli nie ma żadnych przywiązań? Mądrość, którą mają zwykli ludzie jest
ograniczona. Łamią sobie głowę, narażają na szwank swój sen i apetyt, próbują to
analizować, żeby obmyślić kompozycję i stworzyć coś nowego. A po tym jak to namalują, to
możliwe, że nadal nie będzie to dobre. Zatem ty, jako kultywujący, którego zawodem jest
malowanie, mając taką pracę, powinieneś wykonywać ją dobrze. Wraz z postępem procesu
kultywowania twój poziom myślenia się wzniesie. Mając poziom myślenia powyżej poziomu
zwykłych ludzi, jaki musiałby to być rodzaj kompozycji, aby wymagał od ciebie łamania
sobie głowy? Wszystkie rzeczy, które chcesz namalować, sposób wyrażenia siebie i twoje
artystyczne osiągnięcia z pewnością będą wyżej, niż te zwykłych ludzi. Czy nie tak to działa?
Należy jednak mieć na uwadze to, że malowanie zabiera czas, wiem o tym. Nadal jednak,

można sobie z tym poradzić poprawnie. Pomyśl: „Będę pilnie studiować Fa przez tyle czasu i
każdego dnia będę wykonywać ćwiczenia przez tyle a tyle czasu. Wtedy wykorzystam resztę
czasu na pracę i to jest to.” Robienie tego w ten sposób, w ogóle nie wpłynie negatywnie na
sprawy.
Poruszyłeś tu również pewną kwestię. Malarze często mówią o „natchnieniu”. Kiedy
przychodzi natchnienie, mają nieodpartą chęć namalowania czegoś. Co mają namalować?
Zależy to od tego, co dyktują im ich kreatywne myśli. Oczywiście, nie możemy malować
czegoś, co nie spełnia standardu dla kultywującego. Prawdą jest, że jako kultywujący,
powinieneś kultywować w zwykłym społeczeństwie dostosowując się w maksymalnym
stopniu do zwykłego społeczeństwa. Jeśli jednak, pewne rzeczy nie spełniają nawet
standardów moralnych zwykłej osoby, wtedy nie możemy ich malować. Tworzyłoby to
karmę i było robieniem czegoś złego, gdyż to co malujesz, jest przedstawiane innym. Jeśli to
co malujesz, jest naprawdę czymś dobrym, to zabieraj się za to i maluj.
Odpowiedziałem na wszystkie pytania. Na tym zakończę dzisiaj moje odpowiadanie
na wasze pytania. Chcę wam wszystkim podziękować. (Długi aplauz)
W trakcie wszelkiego rodzaju męczących okoliczności, musicie wszyscy utrzymywać
spokój myśli. Tylko przez bycie nieporuszonym, będziecie w stanie poradzić sobie w każdej
sytuacji. (Ciepły aplauz)
(Ostatnia aktualizacja: 03-11-2018 r.)

