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Witajcie wszyscy.
Minął szmat czasu. Ponieważ na tej konferencji Fa dzielicie się swoimi
doświadczeniami, ponieważ obecnie całokształt postępu Dafa jest całkiem dobry i ponieważ
podczas rektyfikacji Fa robiąc wszystko stawiacie stabilne kroki, nie planowałem mówić do
was o niczym szczególnym. Tym bardziej nie zamierzałem nauczać Fa, gdyż jest to nazbyt
odległe od tego co obecnie robimy. Powodem tego jest to, że jeżeli jest coś o czym muszę
wam powiedzieć, o czym wam mówię, to sprowadza się to do mówienia wam tego co macie
robić. Tym razem ponieważ nie widziałem was już od dłuższego czasu, to po pierwsze
przybyłem aby was zobaczyć i pomyślałem, że wykorzystam tę okazję do podkreślenia wagi
spraw, którymi obecnie się zajmujemy oraz ogólnej sytuacji. Nie chcę mówić za wiele o
innych rzeczach, ponieważ obecnie mogłoby to z łatwością kolidować z naszym ogólnym
postępem w rektyfikacji Fa.
Oceniając z punktu widzenia obecnej sytuacji, wszyscy nasi studenci są w stanie
zrozumieć Fa płynące z Fa i w trakcie tych dwóch lat z hakiem byliście hartowani stając się
coraz bardziej i bardziej racjonalni, bardziej i bardziej trzeźwo myślący i bardziej i bardziej
zdolni poznawać Fa; jako uczniowie Dafa u wszystkich poczucie odpowiedzialności wobec
samych siebie, wobec Dafa i wobec wszystkich czujących istot, stało się coraz bardziej
oczywiste. Dodatkowo uczniowie Dafa stali się zdolni do jeszcze lepszego wykonywania
pracy związanej z wyjaśnianiem faktów. Podczas tego okresu czasu po 20 lipca 1999
prawdopodobnie każdy student czuł, że zło zdaje się penetrować wszystko będąc wszędzie.
Cała sytuacja naprawdę wygląda tak jak to o czym mówili ci prorocy - zło przyjdzie jakby
zaćmiewając niebo i zakrywając ziemię, i naprawdę było tak jakby zapadły się niebiosa. Zło
było wszędzie. Nie ważne jak dobrym był dany człowiek, czy inne istnienie, prawdopodobnie
było ono pod wpływem zła. W tym czasie nawet każdy ze studentów myślał o tym, co to dla
nich znaczy: czy powinien kultywować Dafa? Czy Dafa naprawdę jest prawe, czy jest złe?
Przy okazji, jakim rodzajem człowieka jest Li Hongży? Wielu studentów po zastanowieniu
się pozostało niezachwianymi. Doprawdy niesamowite. Byliście w stanie wystąpić na przód,
w tak trudnym środowisku i przy takim wielkim ucisku, aby wyjaśniać ludziom o co nam
chodzi i żeby mówić im, że jesteśmy prześladowani, że wszystkie środki ataku, które zostały
użyte są sfabrykowane, są oszczerstwami i od początku są prześladowcze, i że są to
najbardziej niegodziwe prześladowania. Dlatego, gdy ludzie na świecie poznali prawdę o
prześladowaniach, wszyscy byli w szoku.
Od chwili, gdy zło nadeszło, tak jakby przyćmiewając niebo i zakrywając ziemię,
sprawiło, że nasze wyjaśnianie prawdy stało się okropnie trudne i wydawało się, ze ludzie
ogłuchli. Właściwie to powstrzymywało ich owe demoniczne przedstawienie. Po tym jak

ludzie wysłuchali i uwierzyli w te nikczemne jednostronne kłamstwa, które były jedyną
rzeczą jaką mogli usłyszeć, naszły ich przemyślenia i wahania, których rezultatem było to, że
uwierzyli w kłamstwa; to w połączeniu z niegodziwym wykorzystaniem niepoprawnych
ludzkich myśli, uczyniło ludzi mniej zdolnymi do poprawnego zrozumienia nas, nie zdawali
sobie oni również sprawy z tego jaka jest prawdziwa sytuacja - prześladowania. Mimo to, gdy
przyspieszył całokształt postępu rektyfikacji Fa, zło bezustannie nacierało w kierunku jeszcze
szerszych wymiarów, innymi słowy nacierało w kierunku jeszcze bardziej mikroskopijnych
poziomów; najbardziej fundamentalnym powodem rektyfikacji Fa kosmosu jest to, że
gigantyczne istoty na jeszcze bardziej mikrokosmicznych poziomach kosmosu stały się
wypaczone. Oczywiście wiele z nich niekoniecznie celowo to utrudniało. Ich istnienie samo
w sobie było problemem, który musiał zostać rozwiązany, ich istnienie to stare elementy,
gigantyczne kosmiczne ciała, które potrzebowały przejść przez rektyfikację i gigantyczne
istoty, które musiały zostać ocalone. Przechodząc przez rektyfikację Fa zostają one
wyeliminowane podczas rektyfikacji Fa, zrepozycjonowane , lub zasymilowane tam, gdzie się
znajdują. Zatem wszystko to wymaga procesu a proces wymaga czasu. Mówiąc o czasie
wiecie, że od 20 lipca minęły już dwa lata. Patrząc wstecz każdy dzień wydawał się wam być
rokiem a nawet każdy moment wydawał się być jak rok. Ucisk był wielki. Ale wszyscy
wytrzymaliście ten wielki ucisk, niezłomnie i wytrwale wykonywaliście różne rodzaje prac,
aby ujawniać nikczemne prześladowania. W międzyczasie, w rezultacie eliminacji coraz
większej ilości demonów, podczas rektyfikacji Fa, myśli ludzi na całym świecie stawały się
coraz mniej drastycznie ograniczone. Dlatego, w takim otoczeniu, odkrywaliście, że gdy
ponownie wyjaśniacie ludziom prawdę o prześladowaniach, to nie są oni tak obojętni jak
poprzednio i są szczęśliwi mogąc się z tym zgodzić, tak jakby nigdy wcześniej nie słyszeli o
prześladowaniach uczniów Dafa. Coraz więcej ludzi na świecie chciało poznać prawdę.
Ponieważ rektyfikacja Fa nieustannie, z wysiłkiem posuwa się naprzód i ponieważ uczniowie
nieustannie wysyłają prawe myśli, to złe istoty stały się jeszcze mniej liczne. Właściwie, zło
czyni złe rzeczy podczas tego procesu przejściowego zanim przybędzie rektyfikacja Fa i
zanim wszystko co nowe zostanie stworzone. Wszelkie zło zajmuje pozycje i zachowuje się
niszczycielsko, dzieje się to podczas tego okresu czasu, kiedy zło może doprowadzać sprawy
do chaosu. Nie może wprowadzić Fa w chaos i nie możliwe jest aby doprowadziło kosmos do
nieładu. Ujawniane jest wszystko - w tym czasookresie, zanim Fa zostanie zrektyfikowane odnośnie starych istot ich zdegenerowania, i wygląda to okropnie demonicznie. W tym
środowisku ludzkiego świata uczniowie Dafa mogą odczuwać wielki ucisk. Ale wiecie, czas
jest różny w różnych wymiarach, więc jeśli spojrzycie na to z bardzo dużej czasoprzestrzeni
to odkryjecie, że dwa lata są niczym więcej jak chwilą, są bardzo krótkie. Kiedy jesteśmy w
środku wydarzeń doświadczając prześladowań to wszyscy czujemy, że dni ciągną się jak lata.
Ale teraz przeszliście już przez to i jeśli spojrzycie wstecz to odkryjecie, ze te dwa lata były
niczym więcej jak chwilą w kosmosie. Jednakże te dwa lata wykuły tyle prawdziwie
wspaniałych Oświeconych Istot; podczas tych dwóch lat tak wielu naszych studentów było
hartowanych i stało się dojrzałymi; i podczas tych dwóch lat byliście w stanie wyraźnie
dostrzec i porzucić tyle zwykłych ludzkich myśli, którym wcześniej nie byliście w stanie
pozwolić odejść, wraz z przywiązaniami, których nie potrafiliście rozpoznać. W normalnych
warunkach ciężko było to osiągnąć. Oczywiście odrzucam wszelkie poczynione przez nich
aranżacje, nie uznaję ich. Ale doprawdy pośród tego nikczemnego dramatu uczniowie Dafa

byli hartowani i stali się coraz bardziej nadzwyczajni. Kiedy spoglądam wstecz na te dwa lata
to czy nie są one zaledwie chwilą. Minęły ponad dwa lata ale ten okres czasu pozwolił
naszemu Dafa i uczniom Dafa ugruntować wszystko co wieczne i najświętsze wraz z
najwspanialszą potężną cnotą.
Oczywiście możliwość dobrego wykonywania tych rzeczy jest nieodłącznie
związana z każdym z nas, z własną kultywacją i poprawą każdego ucznia Dafa. Dlatego
niezależnie od tego jak bardzo byłeś prześladowany, w trudnych sytuacjach nadal byłeś
zdolny trwać w kultywacji, trwać w studiowaniu Fa i myśleć rozsądnie. Kiedy umysł
kultywującego oddziela się od Fa, to zło znajduje swoje dojście. Patrząc za pomocą oka
ludzkiego, ludzie i cała reszta w ludzkim świecie są trójwymiarowi. Ale w rzeczywistości cała
materia w całym ludzkim wymiarze - czy to kwiaty, trawa, drzewa, istoty ludzkie, powietrze
itd. - wszystko jest zbudowane z cząsteczek o rozmiarze (molekuł). W tej powłoce cząsteczek
wszystko, włączając w to ludzkie ciało, jest połączone. Kiedy osoba sama w sobie nie ma
prawych myśli, to wszystkie złe rzeczy z kosmosu lub z trzech sfer ciągle krążą w ludzkim
ciele i nawet jeżeli tam pozostają, to osoba nie zdaje sobie z tego sprawy. W taki sposób
ludzie są manipulowani; innymi słowy manipulują one ludźmi, gdy te cząsteczki łączą się ze
sobą. Zatem podczas dwóch lat prześladowań, przez które przeszliście, byliście w stanie
wytrwać w waszej kultywacji, stawaliście się coraz bardziej trzeźwo myślącymi i coraz lepiej
rozpoznawaliście nikczemność prześladowań. Innymi słowy studiowanie Fa jest naprawdę
niezwykle ważne dla ucznia Dafa, dla kultywującego. Nie ważne jak skomplikowane jest
twoje środowisko, nie ważne jak bardzo jesteś zajęty, nie możesz zapominać o studiowaniu
Fa. Musisz studiować Fa, ponieważ jest to bezwarunkowa, najbardziej fundamentalna
gwarancja twojego udoskonalenia się. Nie mogę spotkać się z każdym studentem, szczególnie
w obecnej sytuacji w Chinach kontynentalnych. W wyniku tych okoliczności nasi studenci nie
mogą zobaczyć się ze mną, nie mogą przyjść i znaleźć Mistrza, jak tylko pojawia się problem,
mogą jedynie brać Fa za mistrza. Po to by umożliwić wam kultywację praktyki i polepszanie
się, od początku do końca natchnąłem to Fa wszystkimi elementami, które umożliwiają
osobie ulepszanie się i wznoszenie poprzez kultywację. Tak długo jak studiujecie, każdy
problem może zostać rozwiązany. Tak długo jak kultywujecie i tak długo jak jesteście w
stanie zrozumieć Fa zawarte w Fa, nie ma niczego czego nie moglibyście osiągnąć.
Oczywiście mówiąc o studiowaniu Fa, to faktycznie trwaliście przy tym. Ale odkąd
jesteście bardzo zajęci pracą związaną z wyjaśnianiem prawdy - niektórzy z was piszą
artykuły, niektórzy robią rzeczy w formie wiadomości telewizyjnych, niektórzy rozdają ulotki
na ulicy i są jeszcze ludzie robiący wiele innych rodzajów prac związanych z wyjaśnianiem
prawdy, ocalając ludzi tego świata, którzy zostali zatruci przez kłamstwa - czasami gdy
studiujecie Fa nie jesteście w stanie uspokoić swoich umysłów. Jest to naprawdę, naprawdę
poważny problem. Wszyscy wiecie w jakim stanie umysłu ktoś musi być, aby potrafił
zrozumieć zasady Fa. Wiecie o tym i nie trzeba abym wiele o tym mówił. Kiedy wasze oczy
czytają Fa ale wasz umysł nie jest w Fa, to pomyślcie o tym czy nie czytacie na marne? Dla
kogo czytacie? Zatem wy sami tak na prawdę nie studiujecie Fa. Czy nie mówiłem wam
abyście byli pewni tego, że to wy sami prawdziwie uzyskujecie gong? Zatem, gdy studiujecie
Fa, a wasz umysł nie jest w Fa, to dla kogo go studiujecie. Nie jest to po to żeby was

krytykować - po prostu mówię wam, że jest to naprawdę decydująca sytuacja. Zatem nie
ważne jak bardzo jesteście zajęci, gdy studiujecie Fa powinniście odłożyć na bok wszystkie
inne myśli - w ogóle nie myślcie o innych sprawach po prostu studiujcie Fa. Może gdy
będziecie studiować Fa, to problemy, o których myśleliście zostaną rozwiązanie, ponieważ za
każdym słowem kryją się Buddowie, Tao i Bogowie. Jakżeby mogli oni nie wiedzieć
dokładnie o tym co chcesz załatwić i o co się starasz aby zostało zrobione na czas? Zatem jak
mogliby ci nie podpowiedzieć? Ale jest jeden warunek: musisz osiągnąć stan studiowania Fa
bez żadnego dążenia. Zrozumieliście to już dawno temu - nie możecie czytać Fa z żadnym
przywiązaniem do rozwiązania problemów. Po prostu czytajcie spokojnie a efekt z pewnością
będzie wspaniały. Zatem kiedy studiujecie Fa nie idźcie po prostu za ciosem. Musicie
uspokoić swój umysł, gdy Je czytacie i prawdziwie Je studiować. Nie pozwólcie aby wasz
umysł się wam wymknął. Gdy wasz umysł będzie marzyć, to będziecie studiować na marne.
Jeśli spojrzymy na to z innego punktu widzenia, to kiedy studiujecie Fa, a wasz umysł nie jest
w Fa, to nie jest to tylko problem przemyśleń ale również tego, że osoba studiująca Fa nie jest
wystarczająco przepełniona szacunkiem w stosunku do Fa. Jak mogłoby Fa samo się
odsłonić? Zatem z tego punktu widzenia myślę, że gdy jesteście zajęci, to studiując Fa
musicie uspokoić swój umysł i pamiętać aby utrzymywać go stabilnym podczas studiowania
Fa.
Pozwólcie, że pomówię o innej sprawie. Mianowicie jak wiecie eliminujemy zło o
ustalonych godzinach, to znaczy wysyłamy prawe myśli. W przeszłości nie nazywało się to
"wysyłaniem prawych myśli", a "boskimi mocami" - używaniem boskich mocy, boskich
mocy Fa Buddy. Codzienni ludzie odnoszą się do nich jak do "nadnaturalnych zdolności".
Dlaczego więc nazywam to wysyłaniem prawych myśli? Ponieważ kultywując Dafa wszystko
powinno być najwspanialsze i najczystsze. W żadnej sprawie, którą się zajmujemy nie chodzi
tylko o twoją indywidualną kultywację. Musimy wziąć pod uwagę Fa i musimy wziąć pod
uwagę nowe istnienia z przyszłości oraz w tym samym czasie musimy wziąć pod uwagę
formę istot w przyszłości. Ponieważ kładziemy dla nich fundamenty to ścieżka, którą
obieramy musi być prawa. Cokolwiek dzisiaj zrobicie zauważą to ludzie z przyszłości: "Tak
w przeszłości robili to uczniowie Dafa"; zatem widzimy, że wiele rzeczy jest ważnych.
Dlatego właśnie musimy być czyści, gdy wysyłamy prawe myśli. Obecnie czy to na
mikrokosmicznym poziomie społeczeństwa ludzkiego, czy w innych wymiarach, rektyfikacja
Fa przeprowadzana jest na przestrzeni całego kosmosu, nie pomijając niczego - jest to
również czynione pod powierzchnią ludzkiego społeczeństwa.
Obecnie w ludzkim społeczeństwie jest wiele złych zjawisk, złych ludzi i złych
zachowań, które zupełnie odstają od tego czym jest człowiek, nawet do tego stopnia, że
niektórzy ludzie nie tylko mają skrzywioną mentalność ale również ogromną naturę demona.
Co powinniśmy zrobić odnośnie tej sytuacji? Powiem wam: nic. Dlaczego? Wspaniałość
uczniów Dafa jest połączona z rektyfikacją Fa kosmosu, a naszą największą misją jest
szerzenie Fa. Pozwólcie tym, którzy nie niszczą Dafa po prostu być. Jeżeli ktoś niszczy Dafa,
to powinniście wyjaśnić mu prawdę, ograniczyć zło, wyeliminować zło i ocalać ludzi. Innymi
słowy obecnie nie robimy nic z wieloma złymi zjawiskami ponieważ są to rzeczy, które
zostaną załatwione kiedy Fa będzie rektyfikować ludzki świat. Rzeczy, które będą czynione,

gdy Fa będzie rektyfikować ludzki świat nie mają nic wspólnego z uczniami Dafa, ponieważ
wy macie osiągnąć Doskonałość. Wspaniałość uczniów Dafa jest połączona z rektyfikacją Fa
i różni się od formy osobistej kultywacji, jaką ludzkość miała w przeszłości - zdecydowanie
nie jest to tym samym. Innymi słowy nasze wysyłanie prawych myśli jest po to, by
wyeliminować zło, które prześladuje i zakłóca Dafa oraz prześladuje uczniów Dafa, jest po to
by wyeliminować wszystkie czynniki, które prześladują Fa. Zatem nasi uczniowie
bezustannie wysyłający prawe myśli prawdziwie mieli i mają niesamowity wpływ. Podczas
tego okresu, kiedy dociera tutaj masywny, przytłaczająco potężny prąd rektyfikacji Fa,
uczniowie Dafa prawdziwie wyeliminowują wiele, wiele złych rzeczy, gdy wysyłają prawe
myśli. Te wszystkie złe rzeczy były tym co niszczyło Fa i prześladowało uczniów Dafa. Ilość
jaka została wyeliminowana jest ogromna. Możecie pamiętać, że w przeszłości, gdy na
początku nasi uczniowie wysyłali prawe myśli było inaczej. W przeszłości kiedykolwiek
unosiłeś dłoń przed klatką piersiową, demony ustawiały się w formację, jak gdyby była to
bitwa i nadchodziły całymi hordami. Potem, gdy nasi studenci kontynuowali wysyłanie
prawych myśli, które wyeliminowały te demoniczne istoty niszczące Dafa i te złe istoty
manipulujące ludźmi, to duża ich ilość została wyeliminowana i niewiele pozostało.
Czynienie tego nie jest niemiłosierne. Jak moglibyśmy [pozwolić] by Fa kosmosu i uczniowie
Dafa byli prześladowani przez te demoniczne istoty? Dlatego nauczałem Fa "Poza Granice
Cierpliwości" [Istoty Dalszych Postępów II]. Teraz kiedy wysyłacie prawe myśli,
kiedykolwiek wzniesiecie rękę przed klatkę piersiową demoniczne istoty natychmiast
uciekają. Gong, który wysyłacie nawet szuka tych złych istot, szuka ich wszędzie w górze i na
dole, eliminuje je gdziekolwiek zostaną odnalezione. Obecnie zło nie waży się pokazywać i
nie jest już zdolne do organizowania demonicznych istot, aby na szeroką skalę urządzać ataki
na uczniów Dafa. To uczniowie Dafa są teraz tymi, którzy mają wzniesioną dłoń; gdy
wysyłają prawe myśli to wszędzie je eliminują aż wszystkie zostają wyeliminowane.
Pozwólcie, ze powiem wam, iż wszystko co pozostało i co może prześladować Dafa i
uczniów Dafa istnieje z powodu naszych uczniów. Studenci, którzy nie braliście na poważne
wysyłania prawych myśli: zło w wymiarach, które powinniście wziąć na swoje barki i być za
nie odpowiedzialni, nie zostało wyeliminowane. Taki jest tego powód. Powinniście zatem na
poważnie traktować wysyłanie prawych myśli. Nie zależnie od tego czy myślicie, że macie
zdolności czy nie, powinniście to robić. To co eliminujecie ze swoich własnych umysłów jest
tym co ma wpływ w zakresie waszego własnego ciała; w tym samym czasie musicie
wyeliminować , to co bezpośrednio odpowiada wymiarom w których jesteście. Jeżeli ich nie
wyeliminujecie, to nie tylko będą was prześladować ale również będą prześladować innych
studentów, innych uczniów Dafa. Jak wiecie prześladowania, które cierpią uczniowie Dafa w
Chinach są bardzo ciężkie, więc każdy uczeń musi prawdziwie, jasno zdać sobie sprawę z
tego jaka jest jego odpowiedzialność, a gdy wysyła prawe myśli musi być w stanie
prawdziwie uspokoić swój umysł i prawdziwie wytworzyć efekt prawych myśli. Zatem jest to
coś ekstremalnie istotnego, ekstremalnie ważnego. Wówczas jeśli każdy uczeń byłby w stanie
to uczynić, to mówię wam, w ciągu pięciu minut wspólnego wysyłania prawych myśli, zło w
trzech sferach nie zaistniałoby nigdy więcej - tak jest to ważne. Ale minął już szmat czasu
odkąd zaczęliście wysyłać prawe myśli. Demoniczne istoty, które zostały wyeliminowane są
naprawdę liczne. Z innego punktu widzenia, to jak dobrze każda osoba radzi sobie z procesem

swojej kultywacji, ze swoim udoskonalaniem się, i ze swoim zrozumieniem oraz to jak dobrze
radzi sobie w trakcie rektyfikacji Fa, jest bezpośrednio powiązane z własną kultywacją osoby,
jak również związane jest z poziomem do jakiego ktoś się wzniósł. Mistrz nie morze
wymagać od was za wiele. Mówię wam tylko, że jest to ważne. Jak daleko osoba chce
wykultywować i do jakiego wymiaru chce dotrzeć to jego własna sprawa. Mistrz może wam
tylko mówić o wadze wysyłania prawych myśli.
Jest jeszcze jedna kwestia. W okresie po 20 lipca 1999, kiedy zaczęli nas
prześladować, zdołaliśmy pomóc ludziom na całym świecie zrozumieć czym jest Falun Gong.
Czy to rządy różnych krajów, czy ich ludzie, wliczając w to kraje, które mają naprawdę dobre
stosunki z chińskim rządem, wszyscy oni wiedzą o co nam chodzi i o co chodzi złu, które
prześladuje Dafa. Innymi słowy nasza zdolność do czynienia tego jest ściśle związana ze
zbiorowym wysiłkiem każdego z was uczniów. To znaczy podczas wyjaśniania prawdy
potrafiliście być prawdziwie odpowiedzialnymi wobec Dafa, i byliście zdolni wzmacniać
swoje prawe myśli w obliczu presji. Każdy uczeń Dafa ma pracę i rodzinę, więc biorąc pod
uwagę to, że wasz czas jest z każdej strony ograniczony, niesamowite jest to, że udzieliliście
Dafa pierwszeństwo we wszystkich waszych działaniach. Obecnie sytuacja jest inna dzięki
zbiorowym wysiłkom uczniów Dafa. Zło jest odizolowane i nawet wewnątrz Chin jest
stopniowo formowany trend: ludzie zaczynają się budzić. Jak wiecie początkowo w okresie
po 20 lipca 1999 prześladowania w Chinach były okropnie dotkliwe i nikt nie ważył się o nas
powiedzieć ani jednego dobrego słowa. Jednakże teraz studenci Falun Gong mają odwagę
spotkać się z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za prześladowania i mają odwagę
udać się bezpośrednio do ludzi na różnych stanowiskach. "Prześladujesz mnie więc
przyszedłem powiedzieć ci jaka jest prawda". W wielu miejscach uczniowie Dafa
zrektyfikowali Fa na znacząco dużych obszarach. Innymi słowy cała sytuacja zmienia się a
ludzie poznają prawdę o tych demonicznych prześladowaniach. Inaczej mówiąc wyjaśnianie
prawdy jest niezmiernie ważne i każdy student musi traktować to poważnie. Pozwólcie, że
coś wam powiem, obecnie zaraz po waszej własnej kultywacji najbardziej istotne jest
wyjaśnianie prawdy, ponieważ bezpośrednio jest to ocalaniem czujących istot, bezpośrednio
jest ocalaniem ludzi z przyszłości oraz unaocznia to wspaniałość Dafa i uczniów Dafa - w tak
trudnym środowisku nadal dajecie radę ocalać czujące istoty.
Trudno jest ocalić współczesnych ludzi. Czasami żartuję mówiąc: Kiedy mówicie
im, że Dafa jest dobre, to po tym jak pomówicie przez chwilę, oni odpowiedzą: "Tak, Dafa
jest dobre, wiem o tym. Ale partia X daje mi pieniądze, więc przeciwko niej też nie jestem ".
To co sugerują oznacza: "Chociaż jesteście dobrzy, to nie jestem przeciwko KPCh." Jest to
wywołane przez propagandę zła służącą prześladowaniu Dafa i są to środki jakich często
używano do oszukiwania ludzi na świecie. Nigdy nie powiedzieliśmy, że jesteśmy przeciwni
KPCH. W ludzkim świecie to nieszczęsny przywódca zła jest tym kto szerzy nonsensy, że
jego partia musi "pokonać" Falun Gong. On zwodzi ludzi. My zupełnie nie mieszamy się w
politykę. Zatem, innymi słowy, kiedy wyjaśniamy prawdę aby ocalać ludzi, musimy
dopasować to do sposobu myślenia jaki mają współcześni ludzie. Jest tak ponieważ wiara
dzisiejszych ludzi w Bogów jest bardzo ograniczona, bardzo niski jest również minimalny
poziom akceptowalnej moralności i nawet jeśli doskonale wiedzą, że coś jest złe, to i tak

nadal to robią. Oczywiście niezmiennie, ocalimy tak wielu ilu damy radę ocalić i zrobimy
wszystko co w naszej mocy aby wyjaśnić prawdę. Powodem tego jest to, że w przyszłości na
tym ludzkim poziomie nadal musi istnieć Fa i na tym poziomie nadal muszą istnieć istoty nie może się to tak po prostu skończyć. Ponadto, odkąd na świecie na szeroką skalę
rozpowszechniane jest Dafa, to przyszła ludzkość w przyszłości powinna być wielce
błogosławiona. Grzechy przeciwko Dafa, które popełnili ci zatruci ludzie w Chinach są
konsekwencją prześladowań demonicznych mocy i sprawiły, że ludzkie grzechy - szczególnie
Chińczyków - są ogromne; przyczyniło się to do tego, że bezpośrednio sprzeciwiają się Fa
kosmosu, które stworzyło wszelkie życie. Zatem stają oni twarzą w twarz z eliminacją - są oni
w największym niebezpieczeństwie. Obecnie wszystko gra, tak długo, jak złe myśli w ich
głowach przeciwko Dafa są eliminowane. Jeżeli nie jesteś przeciwko KPCh, to spoko, jeżeli
nie jesteś przeciwny temu i temu, to w porządku ale powiem wam coś: Nie bądźcie przeciwko
Dafa. Dlaczego? Powiem wam, jaka jest prawdziwa sytuacja ... to znaczy, dlaczego niektórzy
ludzkie, którzy nie sprzeciwiają się Dafa ale też nie są dobrymi ludźmi nie zostaną
wyeliminowani bezpośrednio w trakcie ostatniej eliminacji prześladowań Dafa. A jeśli nie
zostaną wyeliminowani, to może być dla nich nadzieja. Później będzie to zależeć od nich będzie zależeć od tego, jak postąpią, gdy Fa będzie rektyfikować świat. Przez uczniów Dafa
dających z siebie wszystko podczas wyjaśniania prawdy wielu ludzi naprawdę zrozumiało
wszystko i mają wiele prawych myśli. Myślę zatem, że w przypadku tych ludzi nie jest
zwyczajną sprawą to, że widzą czym naprawdę jest Dafa - może się im również przydarzyć,
że powiedzą kilka słusznych rzeczy o Dafa i tym samym ustalą sami dla siebie wspaniałe
podstawy, dla swoich istnień w przyszłości.
W przeszłości ludzie mówili o "ocalaniu wszystkich czujących istot". Wiecie, czy to
w czasach Siakjamuniego czy Jezusa, czy w przypadku Lao Zi czy innych Bogów, którzy
przychodzili aby ocalać ludzi "ocalanie wszystkich czujących istot", o których mówili różniło
się bardzo od tego co wy obecnie robicie. W tamtych czasach najwyższą istotą na ziemi był
człowiek - pospolity zwykły człowiek tego świata. Prawdziwi ludzie są produktem trzech sfer
i są stworzeni przez materię w Trzech Sferach. Te istoty bardzo różnią się od Bogów i trudno
jest im zrozumieć istoty wyższe. Dlatego nawet boją się bogów i naprawdę trudno jest je
ocalić. Z tego powodu Siakjamuni nauczał Fa Arhata i dlatego mógł ocalić istoty tylko do
Pozycji Owocu Arhata. Prawdą jest, że ludzie nie są w stanie kultywować bardzo wysoko.
Ale dzisiaj kim są te czujące istoty, z którymi spotykają się uczniowie Dafa? Dlatego
powiedziałem, że uczniowie Dafa są wspaniali; mieliście wystarczająco dużo szczęścia, że
natrafiliście na ten wspaniały okres czasu, a to czym zostaliście obdarzeni również jest
wspaniałe. Jest tak dlatego, że obecnie dziewięćdziesiąt procent istot ludzkich to istoty, które
przybyły z wysokich poziomów. Innymi słowy, to co znajduje się wewnątrz ludzkiej skóry
nie jest już człowiekiem z przeszłości - ta skóra została dopasowana i zajęta przez istoty,
które przybyły z bardzo wysokich poziomów. Nie ogranicza się to do ludzi. Ta rektyfikacja
Fa była zaaranżowana już za czasów poprzedniej Ziemi i jednokrotnie został przeprowadzony
test. Innymi słowy zostało to zaaranżowane w sposób systematyczny w bardzo zamierzchłych
czasach. Zatem pomyślcie o tym: czy ludzkie społeczeństwo i wszystko co widzimy mogłoby
istnieć przez przypadek? Nawet każdy ruch ucznia Dafa, każda czynność, każde słowo i
nawet pytanie, nad którym się zastanawiacie, nic z tego nie jest takie proste. W przyszłości

ujrzycie, że wszystko było bardzo dokładnie zaaranżowane. Ale to nie ja jestem tym kto to
zaaranżował, zrobiły to stare siły. Właściwie to one nie mają śmiałości i nie chcą rujnować
tego wszystkiego. Powód jest taki, że gdyby to wszystko zniszczyły, to byłby to ich koniec gdyby ta rektyfikacja Fa naprawdę została zrujnowana, to wszystko zostałoby zupełnie
zakończone. One po prostu chcą to zrobić po swojemu ale nie jest to akceptowalne ponieważ
nie spełnia to standardu. Jak istoty, które mają zostać usunięte mogłyby kontrolować
przyszłość? Jak mogłyby decydować o tym jaka będzie przyszłość? One starają się zaledwie
doprowadzić rzeczy do nieładu, podczas tego okresu czasu, zanim przybędzie rektyfikacja Fa
- to wszystko. Uważają siebie za bogów, więc nie prześladują ludzi bezpośrednio, manipulują
tymi niskopoziomowymi duchami aby to one prześladowały ludzi. Tak to jest powiązane.
To co miałem na myśli mówiąc, że uczniowie Dafa są wspaniali znaczyło, że jeśli
ludzie przybyli z bardzo wysokich poziomów, to pomyślcie o tym: czy to co robicie jest
zwyczajnym ocalaniem? Nie, nie jest. Królowie i Panowie wielu wszechświatów i nawet
istoty, które są bardzo masywne, przybyły i inkarnowały tutaj jako ludzie. Ale gdy
inkarnowali tutaj jako ludzie, to już o niczym nie wiedzą i są tacy sami jak ludzie. Oczywiście
główną cechą charakteryzującą współczesne istoty jest to, że są one bardziej wytrzymałe niż
ludzie w przeszłości. Tamci ludzie z łatwością umarliby, gdyby tylko zostali skaleczeni ale
dzisiejsi ludzie są wytrzymalsi; innymi słowy, obecnie ich istoty są inne. Mimo to, odkąd
wkroczyły w tą ułudę, nie wiedzą niczego. W centrum napaści tej demonicznej propagandy
byli oni tak samo prześladowani, a niektórzy z nich stali się trzonem, prześladującym Dafa i
uczniów Dafa. Ale bez względu na to kim są i bez względu na to czym są, jakiekolwiek
grzechy popełnili, nadal jest to ten sam grzech. Jeśli prześladowałeś Dafa, to nie ma żadnego
znaczenia to skąd pochodzisz. Ale z drugiej strony miłosierdzie uczniów Dafa może dać tym
istotom największą szansę na ocalenie. Zatem, czy ocalasz zwykłe istoty ludzkie? Jeżeli ten
kogo ocalasz jest Panem, Królem, to pomyśl o tym, jak wiele cnoty z tego jest. Jeśli naprawdę
ocaliłeś wielu ludzi, to pomyśl o tym, jak wiele potężnej cnoty to stanowi. Przypuśćmy, że
zwykła codzienna osoba, która nie jest uczniem Dafa powie innej codziennej osobie "Nie
prześladuj Falun Gong" i powie jej dlaczego Falun Gong jest dobre i od tego momentu ta
druga osoba na prawdę przestanie prześladować Falun Gong; po tym, jak zrekompensuje to
co uczynił, jest wielce prawdopodobne, że wkroczy do przyszłości oraz możliwe że uzyska
Fa, gdy Fa będzie rektyfikować ludzki świat; a ponieważ jego istota przybyła z wysokich
poziomów, to będzie w stanie szybko kultywować, a ponieważ jego Doskonałość jest
bezpośrednio powiązana z osobą, która w przeszłości powiedziała mu o prawdzie, to myślę,
że nawet ta zwykła codzienna osoba osiągnie Doskonałość. Rozumiecie tą myśl, prawda?
Zatem czy tym bardziej nie jest tak w przypadku naszych studentów Dafa ocalających ludzi
na szeroką skalę, taką jak ta, gdy wyjaśniają prawdę? Zatem jest to coś wspaniałego. Nikt nie
wie kto siedzi w ludzkiej skórze tego codziennego człowieka. Zatem musicie potraktować te
sprawy poważnie, musicie robić te rzeczy dobrze. Wyjaśnianie prawdy jest tym co obecnie
powinniśmy robić. Róbcie to na szeroką skalę, róbcie to wykorzystując całą swoją mądrość i
tak długo, jak długo coś może ocalać ludzi, idźcie to robić. Nie ważne, czy to co robicie
obnaża zło, lub czy używacie różnego rodzaju podejść bezpośrednich, pośrednich czy z
różnych stron - tak długo, jak potraficie sprawić aby ludzi zdali sobie sprawę z tych
prześladowań, tak długo ich ocalacie i jesteście nadzwyczajni.

Myślę, że te trzy rzeczy są wszystkim o czym powiem. Jedną jest studiowanie Fa,
drugą wysyłanie prawych myśli i kolejną jest, to jak niezwykle ważne jest, wyjaśnianie
prawdy. Właściwie, to przeszliście już przez to wszystko i robiliście te wszystkie wspaniałe
rzeczy i ustanowiliście już ten rodzaj potężnej cnoty. Ale powinniście działać jeszcze lepiej i
powinniście kontynuować dotąd aż zło nie zostanie całkowicie wyeliminowane. Kiedy
sprawicie, że ludzie z całego świata i wszyscy ludzie w Chinach zobaczą czym jest ten
demoniczny dramat, to czy zło będzie nadal mogło odnosić jakiekolwiek rezultaty? Zapadnie
się. Nie jesteśmy zainteresowani władzą polityczną i nie chcemy obalić waszej KPCh. To
ludzki wrak szefa w ludzkim świecie będzie tym, który osobiście doprowadzi do upadku
KPCh, podczas używania KPCh do prześladowań. Spoglądając wstecz, czy nie jest to
prawdą? To nie my ją atakowaliśmy sama doprowadziła się do upadku. On używa KPCh,
używa kraju i używa rządu aby prześladować Falun Gong. Jak bogowie mogliby na to
pozwolić? Jak mogłaby KPCh pokonać Fa kosmosu? Jeśli będziesz z nim walczyć to
upadniesz. Tak to działa, czyż nie? Tyle, że teraz stare złe siły myślą, iż uczniowie Dafa nie
zostali jeszcze do końca zahartowani i nie stali się dojrzali i że nadal muszą być hartowani, i
że nadal muszą podtrzymywać zło. Oczywiście stare demoniczne siły chcą to nadal robić ale
ja nie uznaję nawet odrobiny tych rzeczy. One mogą się tak zachowywać tylko przed
nadejściem mojej rektyfikacji Fa. Gdyby było inaczej, to rektyfikowanie świata przez Fa
odbywałoby się w spokoju - nie byłoby tego demonicznego dramatu, wszyscy ludzi e
studiowaliby Fa, wzrastałaby moralność ludzkości i gdy nadeszłaby siła rektyfikacji Fa, nadal
byłoby spokojnie.
To wszystko co powiem. Musicie mieć wiele pytań. Myślę, że poprzez studiowanie
Fa będziecie w stanie na nie wszystkie odpowiedzieć. Wiele specyficznych pytań i
problemów może zostać rozwiązanych dopóty, dopóki studiujecie Fa. Musicie również
przykładać wagę do jednej kwestii: Jesteście uczniami Dafa, wiec zawsze powinniście patrzeć
do wewnątrz, kiedy tylko zderzacie się z problemem gwarantowane, że większość
problemów, to wasze problemy bez względu na to, czy patrzycie na siebie samych czy nie,
lub czy o nich myślicie czy nie. W przyszłości, gdy ujrzycie prawdę, uświadomicie sobie, że
wszystko ma swoją przyczynę. Uczniowie Dafa często miewają między sobą jakieś kłótnie
odnośnie spraw związanych z szerzeniem Fa (hong -fa) i rektyfikacją Fa. Myślę, że to
normalne. Ale jeśli kłócicie się bez końca nie ustępując i wywierając straszliwy wpływ na
pracę Dafa, to nie jest to normalne. Jeśli w to nie wierzycie, to pomyślcie o tym i przyjrzyjcie
się. Każda nasza osoba kierująca musi kłaść szczególny nacisk na studiowanie Fa. Nie ważne
jak wspaniałe, czy nadzwyczajne są zadania, które kierownik niesie na swoich barkach, nie
może on zapominać o kultywowaniu siebie. Nie ważne, jak wiele pracy masz do zrobienia,
powinieneś być uczniem Dafa wykonującym pracę Dafa, a nie codzienną osobą wykonującą
pracę Dafa. Zatem musicie studiować Fa. Właściwie to osoba kierująca jest również
zwyczajnym uczniem. Każda osoba bez względu na to co robi powinna postrzegać siebie jako
jednego z uczniów - musisz postrzegać siebie jako jednego z uczniów. Dafa ma tyko jednego
mistrza, mnie, a Dafa samo w sobie nie ma żadnych "osób odpowiedzialnych". Jesteście po
prostu kierownikami podczas tej formy rektyfikacji Fa i formy przeciwdziałania
prześladowaniom. Dafa nie ma żadnych osób dowodzących. Każdy jest kultywującym

uczniem. Upewnijcie się, że macie te sprawy w pamięci. To wszystko co powiem. Zabrałem
trochę waszego czasu.

Li Hongdży,
29 grudzień 2001
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