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(O Dafa)

Dafa jest mądrością Stwórcy. Stanowi fundament, na którym stworzono Niebiosa i
Ziemię i na którym opiera się wszechświat, zawiera wszystko od bezgranicznej małości do
bezgranicznej wielkości, na różnych poziomach ciała niebiańskiego posiada różne
manifestacje. Od najmniejszego mikrokosmosu ciała niebiańskiego aż do pojawienia się
najbardziej mikrokosmicznych cząstek, przez poziom po poziomie niezmierzonych i
niezliczonych cząsteczek, od małych do dużych, aż do znanych człowiekowi na
powierzchownym poziomie: atomów, molekuł, planet i gwiazd, galaktyk, aż do jeszcze
większych – różnej wielkości cząsteczki tworzą życia różnej wielkości i różnej wielkości
światy wypełniające wszechświaty ciała niebiańskiego. Dla życia na danej cząsteczce z
każdego z poziomów, cząsteczka z większego poziomu jest po prostu planetą na niebie, i tak
jest poziom po poziomie. Dla życia na każdym z poziomów wszechświata wydaje się to
nieskończone i bezgraniczne. Dafa ponadto stworzyło czas, przestrzeń, mnogość rodzajów
życia oraz wszelkie rzeczy, wliczając w to wszystko i nie pomijając niczego. To są konkretne
ucieleśnienia na różnych poziomach natury Dafa – Dżen, Szan, Ren – Prawdy, Życzliwości,
Cierpliwości.
Bez względu na to jak zaawansowany jest sposób życia ludzkości oraz badania
kosmosu, ogranicza się to tylko do tej części przestrzeni niskiego poziomu we wszechświecie,
w której istnieje ludzkość. W prehistorii wielokrotnie pojawiały się ludzkie cywilizacje, które
badały inne planety i gwiazdy, ale bez względu na to jak daleko i wysoko dotarły, wciąż nie
mogły wyjść poza przestrzeń, w której istniały. Ludzkość nigdy nie będzie mogła prawdziwie
poznać rzeczywistego oblicza wszechświata. Jeśli ludzkość chce poznać tajemnice
wszechświata, czasoprzestrzeni i ciała ludzkiego, to może to uczynić jedynie poprzez
osiągnięcie prawego oświecenia i wzniesienie poziomu istoty w kultywacji i praktykowaniu
prawego Fa. Kultywując i praktykując wznosi się cnotę i charakter moralny, jednocześnie
prawdziwie rozróżnia się życzliwość od niegodziwości, dobroć od zła i wykracza się poza
poziom ludzki. Tylko wówczas dostrzega się rzeczywistość wszechświata i można
kontaktować się z istotami z różnych przestrzeni na różnych poziomach.

Badania prowadzone przez ludzkość mają na celu rywalizację technologiczną, zaś
zmiana warunków życiowych jest tylko wymówką. Większość badań oparta jest na
wykluczeniu czynnika boskiego i ignorowaniu zasad moralnych mających utrzymać
odpowiedni poziom ludzkości, dlatego poprzednie ludzkie cywilizacje były niszczone jedna
po drugiej. Odkrycia ograniczone są jedynie do świata fizycznego, metoda jest taka, że
dopiero gdy dana rzecz zostaje uznana to poddaje się ją badaniom. Jeśli chodzi o zjawiska w
tej ludzkiej przestrzeni, które są nienamacalne i niewidzialne, ale obiektywnie istnieją i
prawdziwie odzwierciedlają się w ludzkiej rzeczywistości, włączając w to duchowość, wiarę,
słowo boże oraz cuda, w konsekwencji wykluczenia boskości, nikt nigdy nie waży się ich
tknąć.

Jeśli ludzkość będzie w stanie w oparciu o podstawy moralne uszlachetniać swój
charakter, postępowanie i myślenie, wtedy cywilizacja ludzkiego społeczeństwa będzie trwać
wiecznie i ponownie będą mogły pojawiać się w ludzkim społeczeństwie boskie cuda. W
poprzednich społeczeństwach ludzkich już wiele razy miały miejsce pół-boskie, pół-ludzkie
kultury, które pomagały ludzkości przybliżyć się do prawdziwego zrozumienia życia i
wszechświata. Jeśli ludzkość będzie w stanie okazać manifestacji Dafa w tym świecie
należytą cześć i poszanowanie, przyniesie to ludziom, ich narodom czy krajom szczęście,
błogosławieństwa lub chwałę. Dafa wszechświata dało początek ciału niebiańskiemu,
wszechświatom, życiu i wszelkim rzeczom. Życia odwracające się od niego są prawdziwie
zdegenerowane. Ludzie, którzy są w stanie postępować w zgodzie z nim są prawdziwie
dobrymi ludźmi, tym samym zostaną wynagrodzeni dobrem, szczęściem i długowiecznością.
Natomiast jako osoba kultywująca i praktykująca, jeśli zjednasz się z nim to staniesz się
osobą oświeconą – bogiem.
Li Hongdży, 24 maja 2015 r.
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Wyrazy gratulacji dla Konferencji Fa w Nowym Jorku
Do Konferencji Fa w Nowym Yorku:
Witajcie wszyscy!
Najpierw, życzę sukcesu dla Konferencji Fa! To co historia wyznaczyła dla uczniów Dafa jest
najbardziej wspaniałą rzeczą. Aktualnie, wszystko co robicie jest najbardziej święte, wszystko
co robicie – robicie dla istot, wszystko co robicie, to właśnie tworzenie przyszłości.
W przeszłej historii, stworzyliście wspaniałe rzeczy, które istoty ludzkie powinni
mieć; w aktualnej historii, wielkie Fa powierza wam misję ocalenia istot; w przyszłej historii,
wszystko co jest u was czyste i prawe będzie właśnie gwarancją, że ogromny firmament
kształtuje się i trwa, i nie niszczeje. Dobrze kroczcie waszymi ścieżkami. Ocalone życia będą
istotami które będą należeć do was. Wszystko co robicie, ustanawia wszystko to, co
osiągniecie w Doskonałości.
Li Hongdży
1 lutego 2002 r.

Li Hongdży
11 lutego 2002 r.

Uczniowie Dafa z całego świata,
Szczęśliwego Nowego Roku!

Podchodzić do rzeczy z prawymi myślami
Fakt, że aktualnie uczniowie Dafa w Chinach wyjaśniają prawdę wobec ludności chińskiej
używając telewizji, jest ujawnianiem prześladowań dokonanych przez zło, jest ocalaniem istot
zatrutych przez kłamstwa zmyślone przez zło, stanowi akt współczucia i wspaniałości.
Grupa zdeprawowanych chuliganów w polityce nigdy nie postępowała zgodnie z
prawem, jeżeli chodzi o ich zachowanie wobec uczniów Dafa, więc z powodu przywiązania
do strachu, nie potępiajcie po raz kolejny tego, co uczniowie Dafa zrobili podczas wyjaśniania
prawdy. Bez znaczenia jak zło prześladuje, to co oczekuje uczniów Dafa to pełnia
Doskonałości, a to co oczekuje złe istoty to nic, tylko spłacanie bez końca w piekle za to, co
zrobiły interferując i prześladując rektyfikację Fa i uczniów Dafa.
Li Hongdży
8 marca 2002 r.

Szczęście od Dafa
Rektyfikować Fa przez dziesięć lat, tworzyć nowe Wszechświaty, ocalać niezliczone istoty od
degeneracji i zniszczenia, ustanowić zasady Fa i niewymierną mądrość, które czynią
harmonijne, doskonałe i niezniszczalne niezliczone wielkie firmamenty. To jest szczęście
istot, wszechmocna cnota uczniów Dafa.
1

Mistrz przekazuje Dafa od dziesięciu lat, los tego jedynego świata jest już wielce
zmieniony, klęska z komety zadecydowana w historii jest już przekroczona, trzecia wojna
światowa jest już unikniona, niepokój o stworzenie, stabilność, degenerację i zniszczenie
nieba i ziemi w 1999 r. już nie istnieje, rektyfikacja ludzkiego świata przez Fa wkrótce
nadejdzie. Istoty w tym świecie będą odwdzięczać się za łaskę ocalenia przez Dafa i przez
uczniów Dafa. Cudowne, cudowne, naprawdę cudowne!
Li Hongdży
19 maja 2002 r.

Komentarz Mistrza na temat artykułu
Te pomysły są naprawdę dobre. Jeżeli wszyscy chińscy uczniowie Dafa zwrócą więcej uwagi
na prowadzenie swojego codziennego życia, na bycie schludnym i na branie zawsze innych
pod uwagę we wszystkim co robią, wówczas to będzie postępowanie ucznia Dafa. Jako wasz
Nauczyciel, poprzez te wszystkie lata nauczania Fa, zawsze postępowałem z poczuciem
odpowiedzialności wobec społeczeństwa i jego ludzi.
Wszyscy uczniowie Dafa, którzy biorą udział w apelach przed chińskimi ambasadami
i konsulatami są wspaniali. Naprawdę wycierpieliście wiele. Pogoda jest teraz upalna, więc
upewnijcie się, żeby o siebie zadbać.
Li Hongdży
21 czerwca 2002 r.
Powyższy komentarz odnosi się do artykułu z 21 czerwca 2002 r. opublikowanego na
minghui.org pod tytułem: „Kilka pomysłów wynikających z dyskusji pomiędzy uczniami,
którzy brali udział w apelach siedząc przed chińskimi ambasadami i konsulatami”.

Prawe myśli
Uczniowie Dafa wysyłając prawe myśli podczas tego szczególnego okresu historii – aby
zmniejszyć prześladowania wymierzone przez złe istoty w Dafa, uczniów Dafa i ludzi tego
świata – odegrali niezwykle ważną rolę. Duża ilość złych istot została wyeliminowana na czas
przed przybyciem siły rektyfikacji Fa, a to zmniejszyło o wiele potencjalne straty.
Tymczasem zło zobaczyło już swój koniec i zachowuje się coraz bardziej szalenie. Uczniowie
Dafa stali się teraz jedyną i wyjątkową nadzieją na ocalenie istot. Zatem aby działać w
rektyfikacji Fa bardziej efektywnie, to jednocześnie gdy wyjaśniacie fakty należy przyłożyć
dużą uwagę do wysyłania prawych myśli i na czas wyeliminować zło i wasze własne
problemy, by uniknąć wykorzystywania przez zło waszych luk. Obecnie są jeszcze uczniowie,
którzy nie mogą dobrze opanować zasadniczych rzeczy w wysyłaniu prawych myśli.
Niektórzy uczniowie znajdują się zupełnie w takim samym stanie jak gdy siedzą w medytacji
– nawet gdy siedzą w medytacji niektórzy uczniowie znajdują się w stanie senności lub w
stanie niejasnym, albo w stanie, w którym różne myśli poważnie im przeszkadzają – nie
można więc uzyskać w tym wypadku bardzo dobrego efektu. Istnieją również uczniowie,
którzy w swoim umyśle podczas wysyłania prawych myśli, myślą specjalnie o jednym lub
kilku złych osobnikach, co powoduje, że gong i boskie moce, które emitują nie mogą
osiągnąć maksymalnego efektu. Oczywiście, należy tak robić jeżeli w szczególnych
warunkach wysyła się prawe myśli samemu albo zbiorowo celując w sposób jednolity jedną
2

lub kilka złych istot, i siła jaką gromadzi się jest bardzo duża. Ale codziennie kiedy wysyłacie
zbiorowo prawe myśli należy dotrzeć i poszukiwać zło w szerszej sferze. Nie należy skupiać
się na jednej lub kilku złych istotach każdego dnia albo za każdym razem.
Oto sposób wykonania: (1) Należy skupić swoją uwagę i wysiłki, myśli muszą być
całkowicie jasne i racjonalne, siła myśli musi być skoncentrowana i potężna, należy mieć
rozmach i siłę, aby zniszczyć każde zło we wszechświecie, myśl podobną do „to ja mam
najwyższą moc”. (2) Uczniowie, którzy nie mogą na razie widzieć innych przestrzeni, po
wyrecytowaniu formuły, mogą skoncentrować potężną siłę myśli na wypowiedzeniu słowa
Mie1 ( ). To słowo Mie musi być tak potężne i wielkie jak ciało niebieskie wszechświata,
włączając wszystko ze wszystkich przestrzeni, nie pomijając niczego. (3) Uczniowie, którzy
mogą widzieć zło w innych przestrzeniach, mogą postępować zgodnie z sytuacją, której są
świadomi. Ich prawa myśl musi być potężna, i powinni oni w pełni użyć swoją mądrość.
Sama jedna prawość góruje nad setką zła. (4) Podczas wysyłania prawych myśli, rezultat
będzie ten sam czy ma się oczy zamknięte czy otwarte. Jeżeli ma się oczy otwarte, to trzeba
osiągnąć stan, w którym nie zauważa się niczego z przestrzeni zwyczajnych ludzi.
Podczas wysyłania prawych myśli, nieważne jak sytuacja przybierze gwałtowny obrót
rzeczy, na powierzchni powinno być się spokojnym, w szczególności w miejscu pracy lub w
innych szczególnych miejscach; nie ma potrzeby robić znaku wzniesioną dłonią, skutek
będzie ten sam. Jeżeli utrzymuje się silną prawą myśl i skupienie, można osiągnąć ten sam
skutek. Jednak w normalnych okolicznościach, należy mieć wzniesioną dłoń i ułożyć dłonie
w pozycji lotosu.
Aby zmniejszyć straty, aby ocalić istoty, przejawcie potężną prawą myśl uczniów
Dafa! Ukażcie wasze wszechmocne De!
Li Hongdży
13 października 2002 r.

Noworoczne życzenia od Shifu2
Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich praktykujących Dafa na całym świecie!
Wynurzając się z trudów i znojów, ratując ludzi tego świata oraz stając się bardziej jaśni i
dojrzali, przeszliście przez jeszcze jeden rok. W czasie pozostałej wędrówki, wypełnijcie z
boskimi prawymi myślami i prawymi czynami, tą wspaniałą przysięgę, którą złożyliście wieki
temu!
Ta nieskończona wędrówka dobiega końca
I ta przenikająca mgła stopniowo się rozprasza
Kiedy prawe myśli ukazują nadzwyczajną moc Bogów
Powrót do Niebios nie jest już tylko upragnioną tęsknotą.
Li Hongdży
31 grudnia 2002 r.

1

To jest ostatnie słowo w jednej z formuł i oznacza „oczyścić”, „wyeliminować”, „zniszczyć“ itp. Jest wymawiane jako “Mje”.
Shifu – wym. szy-fu, termin zazwyczaj tłumaczony jako Mistrz. Znak Shi znaczy „nauczyciel”, „mistrz”; natomiast znak fu znaczy
„ojciec”. Razem tworzą wyraz Shifu, który ze względu na głębię znaczeniową, jest trudny do przetłumaczenia na inne języki za pomocą
jednego wyrazu. W większości przypadku tłumaczy się go po prostu jako Mistrz.
2
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Noworoczne życzenia dla uczniów Dafa w 2003 roku
Szczęśliwego Nowego Roku dla uczniów w Chinach!
Szczęśliwego Nowego Roku dla uczniów dookoła świata!
Zstąpienie do ziemskiego świata
Gdy Falun się obraca na pewno pojawią się szaleństwa,
Całego narodu fundusze wyczerpane, próbując mnie rozpracować.
Ja cichutko obserwuję tych błaznów i ich diabelskie gry,
Tylko ostatni ślad błota uderza tam i z powrotem.
Piec tysięcy lat reinkarnacji poprzez przemiany i zmiany,
Usuwam ten okrywający pył, i widzi się całą ich rzeczywistość.
Kto jest naprawdę dzielnym przywódcą tej gigantycznej gry?
Zrobiłem tą wędrówkę dla dobra czujących istot.
Li Hongdży
31 stycznia 2003 r.
29 dnia 12 miesiąca roku Ren Wu w kalendarzu księżycowym

Komentarz Mistrza na temat artykułu ucznia
Dobrze powiedziane. Droga kultywacji i praktykowania każdego jest różna, sposób w jaki
każdy daje świadectwo Fa jest różny, ich klasy społeczne są różne, ich zawody są różne, ich
środowiska są różne, ale każdy może kultywować i praktykować, to jest właśnie droga, którą
Dafa pokazuje uczniom Dafa. Uczniowie Dafa tworzą jedno ciało, wszystko co robią podczas
rektyfikacji Fa uznaję za pozytywne, wszyscy robicie to, co uczniowie Dafa powinni robić.
Różne podejścia są po prostu środkami, które Fa rozdziela zasadniczo na zgrane zadania w
działaniu Fa, a moc Fa jest wyrazem jednego ciała.
Li Hongdży
16 lutego 2003 r.

Komentarz Mistrza na temat artykułu ucznia
Ten artykuł jest napisany bardzo jasno, autor ma bardzo jasne zrozumienie odnośnie
rektyfikacji Fa przez Mistrza, i dawania świadectwa Fa przez uczniów Dafa. Gdyby wszyscy
uczniowie Dafa mogli być tak racjonalni, mieć tyle jasności w ich myśleniu, oraz mieć prawe
myśli i prawe czyny dając świadectwo Fa, wtedy prześladowania już by nie istniały i zło nie
miałoby żadnych luk do wykorzystania. Nie jest dla mnie ważne kto napisał ten artykuł. Jeśli
tylko napisane rzeczy mogą wzmocnić dawanie świadectwa Fa przez uczniów, popieram to,
nawet jeżeli chodzi o kogoś kto przeciwstawia się nam, nie ma problemu. Ponieważ ocalamy
właściwie wszystkie istoty, dopóki prześladowanie nie jest skończone, dopóki droga
kultywacji i praktyki uczniów Dafa nie jest zakończona, to jest jeszcze okazja, to jest jeszcze
nadzieja dla człowieka.
Li Hongdży
29 sierpnia 2003 r.
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Komentarz Mistrza na temat artykułu ucznia
Sugeruję, żeby wszyscy uczniowie Dafa przeczytali ten artykuł.
Li Hongdży
1 listopada 2003 r.

Powyższy komentarz odnosi się do artykułu ucznia pod tytułem: „Złoty Budda”,
opublikowanego tego samego dnia.

Komentarz Mistrza na temat artykułu ucznia
Ujawnianie zbrodniczych policjantów i złych osób oraz rozgłaszanie ich występków, które
popełnili odgrywa wielce efektywne, wstrząsając i hamując te wrogie osoby pozbawione
racjonalności. Jednocześnie wyjaśniając fakty dla ludności miejscowej ujawnia się
bezpośrednio perwersyjne prześladowanie tworząc publiczną świadomość. To jest również
wspaniały sposób, aby ocalić ludzi zatrutych i oszukanych przez kłamstwa. Mam nadzieję, że
wszyscy uczniowie Dafa i nowi uczniowie w Chinach będą to dobrze robili.
Li Hongdży
15 listopada 2003 r.

Życzenia od Mistrza dla uczniów Dafa z okazji Nowego Roku 2004
Uczniowie Dafa w Chinach kontynentalnych, uczniowie Dafa z całego świata:
Szczęśliwego Nowego Roku!
Koleje losu, w mgnieniu oka, to czas
Rektyfikacja Fa tworzy Nową Epokę
Chwała i cierpienia czasów odwiecznych
Tylko żeby spełnić w tej chwili ogromne życzenie
Dla wszystkich istot, dla dawania świadectwa Fa, idźcie naprzód gorliwie drogą do boskości!
Wieczna harmonia przyszłości będzie współistniała z waszą godnością i chwałą.
Li Hongdży
31 grudnia 2003 r.
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Fa Mistrza nauczane na międzynarodowej telekonferencji
Książka3 ta przyczynia się względnie do ujawnienia złośliwego prześladowania uczniów Dafa
i do ocalenia istot. Możecie opublikować ją w zwykłym społeczeństwie, rozpowszechnić
szeroko wśród ludzi, lub wydać w artykułach lub na niektórych stronach Internetu dostępnych
dla ogółu. Jednakże nie promujcie jej wśród uczniów, aby uniknąć zakłóceń. Nic nie może
przeszkodzić postępowi uczniów Dafa ku Doskonałości ani ich dawania świadectwa Fa.
Jeżeli chodzi o treść, liczne miejsca książki zostały napisane z ludzkimi
przywiązaniami. Bezwzględnie nie możemy promować wśród naszych uczniów bycia
przywiązanym do napisania książki aby wyjawić prześladowania i w tym celu zostać
przemienionym przez zło. Czy wiecie co znaczy “przemienienie”? Tak naprawdę, co widzą
Bogowie to: osoba wydostała się stamtąd aby wyjawić zło, ponieważ nie mogła już dłużej
tego wytrzymać, i jej pragnienie wydostania się było w rzeczywistości przywiązaniem,
którego nie była zdolna porzucić. W absolutnie żadnych okolicznościach uczeń Dafa nie
może być przemieniony przez zło – nawet jeżeli miałoby to być dla wyjawienia prześladowań.
Ponadto, wyjawianie prześladowań nie jest ostatecznym celem kultywacji uczniów Dafa.
Więc nie możemy nakłaniać innych uczniów, którzy nie pozbyli się całkowicie ludzkich
przywiązań, by szli tym przykładem, i jeszcze mniej promować książkę pośród uczniów na
stronach internetowych dla uczniów.
Kultywacja jest podniosłą rzeczą. Chcę, abyście kultywowali aż do boskości, i w tym
procesie jesteście zdolni dawać świadectwo Fa. To dlatego przekazałem wam Dafa i dlatego
nadałem wam bezprecedensową, wieczną chwałę. To nie po to, aby po prostu zrobić z was
pośród zwyczajnych ludzi bohaterów w opieraniu się prześladowaniom. Ale raczej po to,
abyście dali świadectwo Fa negując układy starych sił i przeciwstawiając się
prześladowaniom, i poprzez to, postępowali ku dobroci.
Li Hongdży
19 stycznia 2004 r.

Położyć kres działaniom zła posługując się prawymi myślami
W porównaniu z przeszłością, teraz czynniki zła, które prześladują uczniów Dafa stają się
coraz mniej liczne, ale przestępcy i źli policjanci kontynuują zbrodnicze działania wobec
uczniów Dafa. Chodzi tu o zbrodnie poczynione bezpośrednio przez istoty ludzkie przeciwko
bóstwom. W tym wypadku można użyć różnych sposobów, aby położyć im kres, tak jak na
przykład ujawnić zbrodnicze czyny, wyjaśnić rzeczywistość faktów lub zadzwonić
bezpośrednio do tych ludzi.
Wszystko co robią obecnie uczniowie Dafa ma na celu ocalić ludzi tego świata i
wszystkie istoty, ujawnić prześladowanie i położyć mu kres. Zatem nie można uznawać
jakiegokolwiek prześladowczego czynu zła, należy jeszcze mniej pozwolić złu zrobić
cokolwiek według swego upodobania prześladując uczniów Dafa. Jeżeli zli policjanci lub
przestępcy nie chcą słuchać ostrzeżeń i trwają w poczynaniach zbrodni, można położyć temu
kres z prawymi myślami. Kiedy prawe myśli uczniów Dafa są silne, bez lęku, można w
zamian za prawe myśli powstrzymać przestępców. Jeśli źli policjanci używają pałki
elektrycznej lub kiedy źli ludzie wstrzykują środki, aby prześladować was, możecie zawsze
użyć prawych myśli i spowodować tak, że prąd elektryczny i środki zadziałają na tych, którzy
3

Notka od tłumacza: Odesłanie do pewnej książki wydanej przez praktykującą Dafa. Przyszłe artykuły na Clearwisdom będą
dyskutowały w szczegółach tę książkę i zagadnienia, które porusza.
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popełniają te brutalności. Można uczynić to z dłonią wzniesioną lub nie, zadziała to jak tylko
prawe myśli zostaną wysłane.
Będąc prześladowanym w jakikolwiek sposób, można użyć prawych myśli aby
odwrócić sytuację w kierunku złych ludzi i zatrzymać prześladowanie, włączając tych, którzy
okładają uczniów pięściami i kopniakami. Jeżeli prawe myśli są silne, uderzenia i kopnięcia
opadną na ich własne ciała albo może stać się tak, że źli policjanci i przestępcy wyrządzą
sobie nawzajem krzywdę, może również zdarzyć się, że ból i rany zostaną całkowicie
przekazane na przestępców i złych policjantów. Ale istnieje warunek wstępny, aby to się
powiodło, musicie być w stanie, w którym nie macie żadnego strachu, żadnego ludzkiego
przywiązania, żadnej obawy ani nienawiści. Jak tylko pojawi się myśl, będzie
natychmiastowy skutek. W procesie wysyłania prawych myśli, nie możecie być przerażeni ani
nie możecie się bać – dopóki przemoc nie jest przerwana, należy kontynuować wysyłanie
prawych myśli. Ich użycie nie jest dozwolone przeciwko tym, którzy nie uczestniczą w
prześladowaniu, bez względu na osobę czy wydarzenie tego świata. Uczniowie Dafa kierują
się podstawowym celem ocalenia ludzi i czynienia ludziom dobra. Te prawe myśli mają na
celu zakończyć kryminalne czyny przestępców, również ostrzec innych przestępców, przy
okazji zapobiec, aby ludzie tego świata nie popełniali zbrodni, mają one na celu ocalenie istot.
Li Hongdży
15 lutego 2004 r.

Wyeliminuj sługi ciemności prawymi myślami
W odniesieniu do obecnych wydarzeń, zgniłe demony, które wzięły udział w prześladowaniu
uczniów Dafa, zostały wyeliminowane do takiego stopnia, że te, które pozostały są bardzo
nieliczne i nie mogą wywierać żadnego większego wpływu. W tej sytuacji wszyscy, różnego
rodzaju bogowie, którym uprzednio stare siły pozwoliły wejść do Trzech Sfer - ci, których
one same chcą się pozbyć, którzy są na niskich poziomach, którzy stali się źli oraz część tych,
którzy posiadają formę buddów, tao i innych bogów - już dawno temu powinni byli zostać
zdezintegrowani i wyeliminowani za czasów starego prawa Fa formacji-stagnacjidegeneracji-destrukcji. Powodem, dla którego stare siły wpuściły ich do Trzech Sfer, na
początku rektyfikacji Fa, było użycie ich do zakłócania rektyfikacji Fa i branie udziału w
prześladowaniach uczniów Dafa.
Stare siły wiedziały, że robienie czegoś takiego stanowiło przeogromny grzech.
Obawiali się strącenia do piekła za bezpośrednie grzeszenie przeciwko rektyfikacji Fa, więc
spoza Trzech Sfer sterowali tymi złymi bogami (sługami ciemności), którzy znajdują się w
Trzech Sferach, a owi słudzy ciemności z kolei kierowali zgniłymi demonami, żeby
ingerowały w rektyfikację Fa i prześladowały uczniów Dafa. Wszystkie prześladowania
względem uczniów Dafa w minionych latach zostały przeprowadzone pod ich bezpośrednim
dowództwem. Ich grzechy są obecnie bezgraniczne, a ciężar zła i grzechów, które popełnili
jest teraz poza tym, co są w stanie spłacić.
Zniszczenia spowodowane przez stare siły jako całość i wszystkie pozostające
czynniki, które zostaną wyeliminowane, są powiązane z ogromem grzechów sług ciemności.
Słudzy ciemności byli częścią wszystkich zakłóceń w sprawach małych i dużych, które
przydarzyły się wszystkim uczniom Dafa odkąd zaczęli kultywację oraz wszystkich innych
sytuacji [które pojawiły się] w osobistej kultywacji uczniów Dafa; wykorzystali każdą okazję.
Liczba sług ciemności jest duża, podczas gdy w tym wymiarze ich uzewnętrzniające się ciała
są raczej małe. Pod względem rozmiaru wahają się - od wielkości monety do wielkości
czubka końcówki długopisu; większość z nich jest wielkość czubka długopisu. Słyszeli oni
całe Fa, którego nauczałem w ciągu tych lat i przez cały czas dawałem im szansę, ale oni
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obstawali przy wyrządzaniu najbardziej złych rzeczy. Jako skutek postępującej rektyfikacji Fa
i działań uczniów Dafa kierowanych prawymi myślami, zgniłe demony zostały zniszczone do
tego stopnia, że pozostało ich zbyt mało, żeby był z nich jakiś użytek, dlatego obecnie słudzy
ciemności sami biorą udział w tym co robiły zgniłe demony. Bezpośrednio prześladują
uczniów Dafa i ingerują w rektyfikację Fa.
Z tego powodu wszyscy uczniowie Dafa, nowi studenci i wieloletni: podczas
wysyłania prawych myśli, oprócz celów, na których szczególnie się skupiacie, mierzcie
bezpośrednio w owe mroczne sługi ciemności i całkowicie je wyeliminujcie. Podczas
wysyłania prawych myśli trzeba żeby wasz umysł był wraz z tym bardziej skoncentrowany,
czystszy i stabilniejszy, tak aby zmobilizować większe umiejętności, zdezintegrować
wszystkie sługi ciemności i zgniłe demony oraz aby wyeliminować ostatnie zakłócenia, które
są w innych wymiarach.
Przestańcie pozwalać złu wykorzystywać wasze niedociągnięcia i przestańcie być
zakłócani przez ludzkie przywiązania. Wykonujcie dobrze to, co uczniowie Dafa powinni
robić i dobrze radźcie sobie na ostatnim etapie podróży. Prawe myśli, prawe czyny.
Li Hongdży
16 marca 2004 r.

Bądźcie świadomi
Jako uczeń [Dafa], jeżeli nie przestrzegasz wymagań Mistrza, to zdecydowanie nie jest to
prosta sprawa. Stare siły przygotowały dla wszystkich uczniów Dafa zestaw swoich rzeczy,
więc jeżeli uczeń Dafa nie postępuje według wymagań Mistrza, z pewnością podąża aranżacją
starych sił. Stare siły to istotnie olbrzymie próby i trudności, które towarzyszą wam w
każdym momencie, aby zobaczyć, czy podczas rektyfikacji Fa, uczniowie rektyfikacji Fa
mogą wystąpić do przodu.
Jeżeli po przejściu tych demonicznych utrudnień, niektórzy uczniowie nie są nadal
świadomi, to stracą [okazję daną przez to] wszystko. Tylko postępując według wymagań
Mistrza możesz dać świadectwo Fa i kultywować samego siebie i praktykować jako uczeń
Dafa, tylko wtedy jesteś prawdziwym uczniem Dafa.
Li Hongdży
8 maja 2004 r.

Komentarz Mistrza na temat artykułu ucznia
Wszyscy uczniowie, niezależnie czy są w Chinach, czy w innych stronach świata, powinni w
swych działaniach przeciwstawiających się prześladowaniom, stale pamiętać o
bezpieczeństwie uczniów znajdujących się w Chinach. Wszelkie działania, które zagrażają
bezpieczeństwu uczniów Dafa, powinny być wstrzymane.
Li Hongdży
31 maja 2004 r.
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Do Konferencji Fa w Montrealu w Kanadzie
Witajcie! Dzięki nieustającym wysiłkom uczniów Dafa w ostatnich kilku latach i dzięki
waszemu wyjaśnianiu faktów, ludzie na świecie coraz jaśniej zaczęli [nas] rozumieć,
ocaliliście coraz większą liczbę istot oraz podczas tego ustanowiliście przyszłość uczniów
Dafa. Jest to godne pochwały i gratulacji.
Podczas naszych Konferencji Fa stale podsumowujecie [czego doświadczyliście i
czego się nauczyliście]. Jednak nadal macie uchybienia jeśli chodzi o dawanie świadectwa Fa
i wprowadzanie w życie tego jak uczniowie Dafa powinni kultywować. W pełni użyjcie
dobrych rzeczy, których się nauczyliście i wzmocnijcie wasze prawe myśli, gdyż to pozwoli
wam poradzić sobie jeszcze lepiej ze sprawami uczniów Dafa.
Ta Konferencja Fa jest wielkim zgromadzeniem uczniów Dafa i jest
odzwierciedleniem uczniów Dafa ustanawiających swoją potężną cnotę. Nie odpuszczajcie w
swych wysiłkach, poradźmy sobie jeszcze lepiej w tym ostatecznym czasie. Życzę wam
całkowitego sukcesu.
Li Hongdży
20 czerwca 2004 r.

Do europejskiej Konferencji Fa odbywającej się w Wiedniu
Do europejskiej Konferencji Fa odbywającej się w Wiedniu:
Witajcie!
Powinniśmy uczynić nasze Konferencje Fa wspaniałymi spotkaniami, na których
podsumujemy nasze doświadczenia i to czego nauczyliśmy się, na których znajdujemy nasze
niedociągnięcia, wyciągamy wnioski z tego co udało nam się osiągnąć, i ustanawiamy prawe
myśli wśród uczniów Dafa. Doceniajcie wszystkiego to, czego dokonaliście, i na drodze przed
wami sprawujcie się nawet jeszcze lepiej.
Shifu czuwa nad wami wszystkimi, i zawsze ochoczo oczekuje od was dobrych wiadomości.
Na koniec, życzę tej Konferencji Fa całkowitego sukcesu!
Li Hongdży
20 czerwca 2004 r.
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Pozbądźcie się ludzkich przywiązań i ocalajcie ludzi tego świata
Uczniowie Dafa jako całość, przekroczyli już stadium osobistej kultywacji. W chwili obecnej,
ponieważ ogromny nurt rektyfikacji Fa posuwa się do przodu, etap dawania świadectwa Fa
przez uczniów Dafa zbliża się ku zakończeniu i historia jest już w przededniu wejścia w nową
fazę. Od tej chwili, uczniowie Dafa w Chinach, tak jak wszyscy, zarówno nowi jak i
doświadczeni uczniowie, powinni pozbyć się swoich długo utrzymywanych ludzkich
przywiązań i zacząć wykorzystywać każdy dzień i w pełnym zakresie ocalać ludzi tego świata.
Gdy przeminie ten obecny czas, rozpocznie się na dużą skalę pierwszy proces wytrzebiania
czujących istot. Dla uczniów Dafa okresu rektyfikacji Fa, osobiste wyzwolenie nie jest celem
kultywacji: gdy przybyliście tu, ocalanie wszystkich istot było waszą największą aspiracją,
jest to odpowiedzialność i misja, którą historia wam zawierzyła podczas rektyfikacji Fa.
Dlatego ogromna ilość istot musi zostać przez was ocalona. Uczniowie Dafa, nie porzucajcie
wspaniałej odpowiedzialności, która została wam powierzona w okresie rektyfikacji Fa, i tym
bardziej nie zawiedźcie tych istot, jako że jesteście ich jedyną nadzieją na ich przejście do
przyszłości. Z tej przyczyny, wszyscy uczniowie Dafa, nowi i doświadczeni, powinni zabrać
się do pracy i zacząć na szeroką skalę wyjaśniać prawdę. Szczególnie dotyczy to uczniów
Dafa w Chinach: każdy z was musi wyjść na zewnątrz i wyjaśniać prawdę, niosąc ją do
każdego zakątka, każdej wsi, góry i doliny, nie pomijając ani jednego skrawka terenu, gdzie
znajdują się ludzie. Co się tyczy ludzi, którzy po wyjaśnieniu im prawdy chcą nauczyć się
praktyki, powinniście jak najszybciej zadbać o sposób i miejsce dla ich studiowania Fa i
wykonywania ćwiczeń. Oni będą następną grupą kultywujących uczniów.
Gdy wyjaśniacie prawdę, musicie uczynić studiowanie Fa sprawą pierwszorzędną. I
zaprzestańcie czytania i przekazywania sobie nawzajem tych fałszywych skryptów
wymyślonych przez zgniłe demony, które działają na szkodę Fa i które są rozpowszechniane
przez zło wykorzystujące uczniów, którzy niezbyt przykładają się do studiowania Fa i
skrywają silne ludzkie przywiązania. Podtrzymujcie prawe myśli i prawe czyny, bądźcie
rozważni oraz w sposób racjonalny i rzetelny ocalajcie ludzi tego świata.
Li Hongdży
1 września 2004 r.

Komentarz Mistrza na temat artykułu ucznia
Ten artykuł jest znakomity. Zrozumienie w nim zawarte dlaczego uczniowie Dafa dają
świadectwo Fa jest jasne, prawe myśli za nim są mocne, jest on logiczny i przejrzysty. Mam
nadzieję, że wszyscy uczniowie Dafa w Chinach go przeczytają. Uczniowie Dafa dają
świadectwo Wielkiemu Prawu i nie powinni być przywiązani do rezultatu zebrania tej
nikczemnej partii. Tak jest, ponieważ wszystko w ludzkim społeczeństwie istnieje dla Dafa i
dla doskonalenia się uczniów Dafa. Niezależnie, czy coś jest prawe czy niegodziwe, może
działać jedynie zgodnie z potrzebami Dafa.
Li Hongdży
19 września 2004 r.
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W rektyfikacji Fa wasze myśli muszą być prawe, nie ludzkie
Moi uczniowie Dafa, którzy macie silne ludzkie myśli: ścieżka, którą was prowadzę wiedzie
ku boskości, jednak niektórzy uczniowie po prostu uparcie trzymają się ludzkich pojęć.
Uprzednio, w osobistej kultywacji zawsze postrzegaliście korzyści płynące z Dafa jako
korzyści dla ludzkiego społeczeństwa; podczas wielkich trudności przyjmowaliście, że
prześladowania uczniów Dafa przez szatańskie istoty w tym kosmosie używające złych ludzi,
są ludzkimi czynami; a kiedy w rektyfikacji Fa nie zostało już prawie żadne zło, bo uczniowie
Dafa z prawymi myślami dawali i dają świadectwo Fa i wyczyszczają zło, oraz gdy ludzie na
świecie zaczynają jasno rozumieć te sprawy, wy pokładacie nadzieję na zakończenie
prześladowań w rękach zwyczajnych ludzi.
Kosmos przechodzi obecnie przez rektyfikację Fa. Kiedy rektyfikacja Fa dotyka
gigantycznych ciał kosmicznych, to w ludzkim świecie wydarza się zaledwie tyle, że działają
istoty niskiego poziomu. Co w ogóle ludzie mogliby zrobić bogom? Jeśli nie byłoby
czynników zewnętrznych, to czy ludzie odważyliby się zrobić coś bogom? Rozwój ludzkiego
społeczeństwa jest niczym więcej jak wynikiem kontroli wydarzeń przez istoty z wysokich
poziomów. Kiedy jesteście porównywani z tymi uczniami Dafa, którzy mają silne prawe
myśli i którzy radzili sobie dobrze, [muszę zapytać] czy naprawdę nie możecie podnieść
swojego ostatecznego zrozumienia Dafa ponad tą ludzką płaszczyznę? Po co zatem tak
naprawdę kultywujecie? Żeby osiągnąć coś dla ludzkiego społeczeństwa? Żeby osiągnąć coś
dla Chin? Żeby osiągnąć coś na rzecz uczniów Dafa, coś co jest w ludzkim świecie? Lub
wyłącznie po to, żeby świat wymierzył sprawiedliwość za uczniów Dafa w ludzkim świecie?
Czy przekazałem wam Fa, aby uzyskać coś dla ludzkiego społeczeństwa? To co robię polega
na prowadzeniu was ku boskości poprzez kultywację, prowadzeniu waszego zrozumienia,
krok po kroku, poza człowieczeństwo i ponad to co ludzkie, celem jest doprowadzenie was do
osiągnięcia Doskonałości i wniebowstąpienia waszych istot.
Ocknijcie się! Jeśli nawet ta najbardziej niegodziwa gehenna nie może was obudzić, to
kiedy Fa będzie rektyfikować ludzki świat, będziecie w stanie tylko przyglądać się temu
wspaniałemu widokowi osiągnięcia Doskonałości przez tych uczniów Dafa, którzy naprawdę
kultywowali - w szoku przyglądać się, z żalem, z niepokojem i lamentem rozpaczy, że szło
wam tak słabo. Jest to przypadek zbierania tego co się zasiało. Nie chcę zostawić w tyle ani
jednego ucznia Dafa, jednakże powinniście udoskonalać się przez prawdziwe studiowania Fa
i kultywację! Dając świadectwo Fa, powinniście ocalać ludzi na świecie i dobrze wykonywać
trzy czynności, jakie uczniowie Dafa mają wykonywać. Bądźcie sumienni! Odrzućcie swoje
ludzkie przywiązania. Boskość jest niedaleko.
Li Hongdży
19 września 2004 r.
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Pozdrowienia
Jestem wdzięczny za pozdrowienia i przemyślenia z okazji Festiwalu Środka Jesieni,
otrzymane od uczniów Dafa z Chin kontynentalnych i różnych narodowości z całego świata.
W odpowiedzi Mistrz chciałby podzielić się kilkoma słowami. Uczniowie Dafa kroczą boską
ścieżką. Nie bądźcie poruszeni zmianami w ludzkim świecie, wykorzystajcie dzień by
wyjaśniać prawdę, ocalać ludzi tego świata, eliminować zgniłe demony i utrzymujcie prawe
myśli i prawe działania. Uczniowie Dafa w Chinach kontynentalnych, bardziej niż inni,
powinni zwiększyć swoje wysiłki i czynić dobrze rzeczy, które powinni czynić, pozostając
cały czas pilnymi.
Z okazji Festiwalu Środka Jesieni życzę wam wszystkim wzmocnienia waszych prawych
myśli!
Li Hongdży
28 września 2004 r.
15 dnia, 8 miesiąca księżycowego roku Jia Shen

Moja wersja „przebudzenia kijem”
W okresie rektyfikacji Fa wszystkie ostateczne, pozostałe rzeczy w kosmosie naradzają się na
nowo w miarę jak są unicestwiane i ponownie stwarzane, a chwila kiedy Fa rektyfikuje ludzki
świat zbliża się coraz bardziej. W ciągu ostatnich pięciu lat uczniowie Dafa dając świadectwo
prawdzie ustanowili swe potężne cnoty Bogów, w ludzkim wymiarze poprzez swe prawe
myśli i prawe czyny ocalili wielką liczbę czujących istot i zniszczyli wiele zgniłych demonów
i czynników starych sił. Patrząc na to jak rzeczy się mają w ludzkim społeczeństwie, osłabili
oni prześladowania zła, jak i uwolnili czujące istoty i ludzi świata spod kontroli złych istot z
innych wymiarów i czynników przysparzających zakłóceń Dafa. Ludzie zaczynają zwracać
uwagę na prześladowanie uczniów Dafa i zastanawiać się nad nimi. A przez to niegodziwcy
biorący udział w prześladowaniach uczniów Dafa zaczęli drżeć ze strachu, i teraz utrzymują
swoją złą naturę prawie na uwięzi; niektórzy złoczyńcy nawet zaprzestali prześladować
uczniów Dafa. Wszystko to przyczyniło się do poprawy sytuacji. To jest to czego dokonali
uczniowie Dafa swymi prawymi myślami i prawymi czynami zanim Fa zrektyfikuje ludzki
świat. Uczniowie Dafa postrzegani są teraz przez Bogów w nowym świetle, stali się istotami
ukształtowanymi przez Dafa w trakcie rektyfikacji Fa – Uczniami Dafa. Ścieżka, którą
uczniowie Dafa kroczą w dawaniu świadectwa Fa – kultywując się i ocalając jednocześnie
czujące istoty, sprostała wymogom rektyfikacji Fa kosmosu i unicestwia i wyczyszcza ciemne
elementy i zgniłe demony mające negatywny wpływ na rektyfikację Fa i czyniące zło
przeciwko uczniom Dafa, a także wszelkie elementy zakłóceń i prześladowań zaaranżowane
przez stare siły – taka jest kompletna droga kultywacji, doskonałości i stania się wspaniałym
Bogiem, którą kroczą Uczniowie Dafa.
Odwrotnie, jeśli chodzi o tych, którzy kryją się w swoich domach i „studiują Fa”,
jakąkolwiek by mieli wymówkę, czynią tak z powodu swoich przywiązań których nie są w
stanie porzucić. Ludzie ci nawet tworzą małe kliki, uskarżają się wspólnie wymieniając
między sobą gorzkie komentarze, i przyjmują negatywną postawę wobec uczniów Dafa
wyjaśniających prawdę i wszystkiego co uczniowie Dafa robią, bezustannie wytykając błędy
innych praktykujących i ich niedociągnięcia w kultywacji, a nawet rozsiewają plotki zarówno
w Chinach jak i za granicą. To, co czynią, podoba się złu i pomaga złu w prześladowaniach.
Niektórzy mówią: „Czytam tylko Dżuan Falun, nie czytam nowych artykułów”. Czy jesteś
nadal moim uczniem? Pozwólcie, że wyjaśnię wam jedną rzecz: okres przed 20 lipca 1999
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roku był czasem osobistej kultywacji i rozumienia Fa, i w tym procesie rozumienia osoba
mogła osiągnąć oświecenie, ale to nie jest koniec kultywacji ucznia Dafa. W ciągu następnych
pięciu lat sytuacja została odwrócona, należało zobaczyć komu prawdziwie może się udać a
komu nie, ci którzy naprawdę nie kultywują zostają usunięci, i te pięć lat był to czas dla
uczniów Dafa aby mogli ustanowić swoją potężną cnotę i ocalać istoty. Dlaczego istoty
muszą być ocalone przez Dafa i osobiście przeze mnie? Albo ujmując to jaśniej, [pomyślcie]
jaki rodzaj istot jest godny tego, by być ocalonym przez Wielkie Fa kosmosu? Czy ta istota
została ocalona tylko dla osobistego jej oświecenia? Jaki rodzaj istot zasługuje na to, by być
Uczniem Dafa? Czy ci, którzy kryją się w domu i „studiują Fa”? Albo ci, którzy chcą tylko
uzyskiwać od Dafa ale nie chcą dla Dafa dawać? Idąc dalej, co z tymi, którzy w obliczu
prześladowań uczniów Dafa nie chcą stanąć w obronie Dafa, a jednak nadal „czytają książkę”
w domu i wciąż chcą coś uzyskać od Dafa – jakiego rodzaju są to ludzie? Osądźcie sami.
Mistrz widzi niebezpieczeństwo zbliżające się do ciebie. Nie uznaję aranżacji starych
sił, w tym prześladowań, ale wiedziałem że stare siły na które rektyfikacja Fa będzie miała
wpływ uczynią to, i że było to tylko kwestią kto i kiedy. Innymi słowy, byłoby najlepiej,
gdyby prześladowania w ogóle nie miały miejsca, a gdyby nie miały miejsca zaaranżowałbym
dla was [inne] ścieżki w takiej sytuacji. Teraz prześladowania wydarzyły się, a ja
wykorzystałem je, aby uczniowie Dafa przeciwdziałali prześladowaniom i dawali świadectwo
Fa, ustanawiając przez to potężne cnoty uczniów Dafa. Czy uważasz, że droga kultywacji
ucznia Dafa ma pozostawać w zgodzie z twoim strachem, twoim dążeniem do komfortu i
wygody i wszystkimi twoimi pożądaniami? Czy sądzisz, że religijne metody kultywacji i
wierzenia z dawnych czasów są jedynymi formami kultywacji? Jeśli Trzy Sfery i wszystko w
historii ludzkości było zaplanowane dla Fa-rektyfikacji kosmosu, to jedynym celem historii
było umożliwić Dafa stworzenie, w biegu historii, czujących istot i rodzaju ludzkiego, jak
również ludzkiego umysłu i kultury, aby w trakcie szerzenia Dafa ludzki umysł mógł pojąć
Dafa, zrozumieć czym jest Fa, co to jest kultywacja, co to znaczy ocalać czujące istoty, itd.,
jak również pojąć różnorodność form kultywacji. Jeśli tak jest, to czyż wszystkie metody
kultywacji i wierzenia w trakcie historii nie ustanawiały w tym świecie kultury dla późniejszej
Fa-rektyfikacji kosmosu? Jaka droga jest potrzebna aby ludzka istota stała się istotą boską?
Wszyscy Bogowie tam wysoko mówią, że dałem ludzkim istotom drabinę do nieba.
Są także ludzie, którzy twierdzą, że Mistrz, tak jak inni ludzie na świecie, nie może nic
zaradzić na prześladowania. Czy wiesz, że ten największy na świecie potwór, pomijając fakt
że stare siły utrzymują go przy życiu i używają go aby przeprowadzić do końca tak zwane
"testy", czyni wszystko pod moje dyktando? Czy nie powiedziano, że gdy mówię by skakał to
skacze, że gdy mówię by tracił zmysły, to je traci, i że gdy mówię by szalał to szaleje? Czy
nie wiecie, że gdy napiszę lub powiem cokolwiek, każe prawie całemu temu gangowi łotrów
którzy prześladują Dafa „przestudiować” od razu moje słowa, tak dniem jak i nocą? Obecnie,
wygląda na to, że znalazł się on poza polityczną walką – czyż nie stało się tak dlatego, że te
złe przegniłe demony, które nim manipulowały przestały działać? To jedyny powód dla
którego ludzie mogą, i ważą się tak go traktować. Jak mógłbyś zaprzeczyć, pomijając wpływ
rektyfikacji Fa, że jest to rezultat prawych myśli i czynów uczniów Dafa, ujawniania przez
nich prześladowań, unicestwiania aranżacji starych sił w trakcie dawania świadectwa Fa,
podejmowania działań przeciwko prześladowaniom i ocalania czujących istot?
Krewni i członkowie rodziny niektórych ludzi zostali uwięzieni i są prześladowani,
jednak zamiast pospieszyć się i pracować z innymi by stawić opór prześladowaniom,
zatrzymać prześladowania, złagodzić prześladowania twoich bliskich, wciąż mówisz o
„studiowaniu Fa w domu” i uskarżasz się na wszystko cokolwiek robią uczniowie Dafa. Czy
wiesz, że gdy prześladowania twoich uwięzionych krewnych łagodnieją lub ustają, jest to
rezultatem ujawniania i szokowania złych istot przez uczniów Dafa, stawiających czoła złu i
niebezpieczeństwu podczas podejmowania działań przeciwko prześladowaniom? Gdy twoi
bliscy zostaną uwolnieni, jak będziesz mógł spojrzeć im w oczy? Co dla nich zrobiłeś?
Kultywująca istota ludzka nie jest kultywującym Bogiem i każdy popełnia błędy podczas
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procesu kultywacji – kluczem jest to jak sobie z nimi poradzisz. Jedni są w stanie je
rozpoznać, a inni nie, a także są tacy, którzy nie chcą ich rozpoznać z powodu przywiązania
do strachu i innych czynników. Kultywacja nie polega na braniu udziału w politycznych
utarczkach codziennych ludzi, ani tym bardziej na walce o władzę i zysk. Nabyte pojęcia, złe
nawyki, skłonności które uformowałeś w środowisku zwykłych ludzi i kręgach politycznych i
innych podobnych są rzeczami na które źle patrzy się nawet wśród zwykłych ludzi, więc tym
bardziej powinno się ich wyzbyć w trakcie kultywacji.
Kultywacja jest procesem umożliwiającym ludzkiej istocie wzniesienie się do niebios i
stanie się Bogiem, jak więc mogłoby to nie być trudne? W buddyzmie jest mowa o
„przebudzeniu kijem”, więc ja także używam mojej wersji przebudzenia kijem dla tych,
którzy zachowują się nieodpowiednio i stawiają się na granicy niebezpieczeństwa.
Li Hongdży
11 października 2004 r.

Do europejskiej Konferencji Fa wymiany doświadczeń 2005
Witam wszystkich uczniów Dafa na konferencji!
Podczas przechodzenia przez prześladowania, które trwają ponad pięć lat, uczniowie w
Chinach czynili – tak jak europejscy uczniowie Dafa i uczniowie Dafa na całym świecie,
którzy ujawniają prześladowania, przekazują fakty, i ocalają czujące istoty – to co uczniowie
Dafa powinni czynić. Wspólne wysiłki uczniów Dafa ujawniły prawdę na całym świecie i
spowodują to, że zło nie będzie miało się gdzie ukryć. To w pełni ukazało wspaniałość
prawego Fa i prawej wiary uczniów Dafa.
Zwracam się do wszystkich, wytrwajcie w waszych wysiłkach! Ludzka historia nie
istnieje po to, aby ludzie uważali bycie człowiekiem za swój ostateczny cel, i ludzka historia
też nie jest placem zabaw stworzonym dla zła, aby mogło ukazywać swoją brutalność.
Historia ludzkości została stworzona dla rektyfikacji Fa i tylko uczniowie Dafa są warci
ukazywania tutaj swojej chwały.
Jeszcze raz życzę całkowitego sukcesu konferencji wymiany doświadczeń uczniów Dafa.
Li Hongdży
15 stycznia 2005 r.

My nie "angażujemy się w politykę"
W odniesieniu do prześladowań Falun Gong przez złowrogą KPCh, wielu Chińczyków,
którzy nie znali prawdy przez kilka ostatnich lat wierzyło, w następstwie ponad półwiecznego
wpajania ludziom doktryny partyjnej, że prześladowania miały swoje uzasadnienie. KPCh
sprawiła, że Chińczycy osądzają sprawy, rozważają kwestie, i działają w oparciu o
mentalność przesiąkniętą ową doktryną partyjną - doktryną stworzoną w konkretnym celu. Po
przejściu przez taką ideologiczną restrukturyzację, Chińczycy nie potrafią już osądzać spraw,
rozważać kwestii ani działać tak, jak normalni ludzie. Pod wpływem doktryny partyjnej,
kiedy wspomina się o innych krajach, podstawą myślenia tych ludzi jest: "te kapitalistyczne
kraje, które sprzeciwiają się złowrogiej KPCh". Ale w rzeczywistości te kraje są normalnymi
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formami społeczeństwa na świecie. Zawsze, gdy poruszany jest jakiś istniejący w Chinach
problem, podstawa sposobu myślenia Chińczyków zalicza go do kategorii "sił antychińskich." Zakres tego jest taki, że jeśli tylko ktoś wspomni o KPCh, zaraz znajdą się ludzie,
którzy pomyślą, że mówca odnosi się do samych w sobie Chin. A kiedy ktoś mówi o
"narodzie chińskim”, znajdą się ludzie, którzy połączą to pojęcie z KPCh. Posuwa się to
jeszcze dalej: kiedy zachodzi potrzeba rozwiązania problemu, pierwsza myśl to: jak zniszczyć
innych; a środki do realizacji tego obejmują rządy z użyciem siły, ataki, wszczynanie
kampanii politycznych, tłumienie, donosy, i tym podobne.
KPCh zbliża się obecnie do kresu swych rządów, pogrążona w korupcji i nękana przez
kryzys na wszystkich frontach. Jednak, gdy Chińczycy przeklinają złowrogą KPCh, ich
sprzeciw wobec tej partii nadal mieści się jeszcze w kontekście świadomości stworzonej
przez doktrynę tej samej partii, i w rzeczywistości nadal postrzegają partię z wnętrza ram
doktryny partyjnej. Niektórzy ludzie mają nawet taką mentalność: "Jak Chiny mogłyby istnieć
bez tej partii X?" Ale przez ponad 5000 lat historii Chin, która z dynastii, po tym jak upadła,
nie była zastępowana nową? I czy krajom Europy Wschodniej nie wiedzie się dobrze po tym,
jak upadła złowroga partia? I nie zapominajcie, że ludzkie społeczeństwo jest w rękach
bogów. Pogrąży się w chaosie, jeśli taka będzie ich wola, i nic nie może tego zakłócić, jeśli
zażyczą sobie czegoś innego.
Gdy Chińczycy wchodzą do zachodniego społeczeństwa, ludzie z tego społeczeństwa
nie mogą zrozumieć wypowiadanych przez nich słów, ani ich działań, i uznają je za dziwne.
Słowa i czyny przywódców KPCh podczas ich wizyt za granicą, sprawiają, że ludzie z
Zachodu kwestionują ich racjonalność. Jak wypaczona jest zatem ta partyjna doktryna
kształtująca myślenie i kulturę Chińczyków? Nawet ludzie na poziomie Komitetu
Centralnego KPCh nie potrafią uciec od tego wypaczonego sposobu myślenia, działania i
kultury. Dewiacja ludzkich myśli ułatwiła KPCh znalezienie legalnego pretekstu na
bezustanną litanię supresji narodu chińskiego. Nawet dziś, gdy nie działa już hasło "nasza
partia zawsze ma rację", KPCh - w celu utrzymania zasadności swojego monopolu na władzę
- pogłębia to zamieszanie, tak aby na tym skorzystać i podburzyć żarliwy patriotyzm
Chińczyków i ciągle potęgować patriotyczne uczucia, dodając do tego nawet takie idee, jak:
"Gdyby nie było partii X nie byłoby Chin", "Miłować kraj, znaczy kochać partię" i "Kochać
partię znaczy miłować kraj". Stale wprowadzają dezorientację do ludzkiego myślenia i
oszukują chińskie społeczeństwo.
Po porażce w prześladowaniach Falun Gong, KPCh na okrągło wałkowała następujące
powiedzenie: "Falun Gong jest w zmowie z antychińskimi siłami". Po ujawnieniu przez Falun
Gong prawdy o prześladowaniach KPCh, KPCh ponownie podburzyła ludzi, mówiąc: "Falun
Gong jest niepatriotyczne". W następstwie tego uczniowie Falun Gong mogli dostrzec, jak
podczas ujawniania prześladowań i wyjaśniania faktów, niektórzy Chińczycy nie chcieli
słuchać ani odrobiny tego, co chciano im powiedzieć. Ludzie ci prawdziwie wierzą, że to co
mówi partia jest z pewnością poprawne i wierzą, że Falun Gong naprawdę jest takie, jakim
przedstawia go KPCh.
Dafa ocala ludzi. Uczniowie Dafa są współczujący. W trosce o przyszłość ludzkości,
przekazują ludziom na całym świecie fakty na temat prześladowań, dzięki czemu ludzie mogą
wyraźnie dostrzec niegodziwość prześladowań, a to powstrzymuje prześladowania. Ale z
powiedzeniem KPCh "Jedna sala, jeden głos"4 i jej przytłaczającą, oszczerczą propagandą,
niektórzy ludzie rzeczywiście dali się zwieść tej zwodniczej, fałszywej propagandzie. Do tych
ludzi zaliczają się ci, którzy w przeszłości czuli się zwiedzeni i oszukani doświadczając na
własnej skórze masowych kampanii, a nawet prześladowań, i zaliczają się do nich również ci,
którzy od urodzenia dorastali otoczeni doktryną partyjną. Ale w rzeczywistości jest pośród
4

Jedna osoba lub podmiot ma prawo do wyrażania opinii i określenia, jak należy coś wykonać.
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nich wielu, którzy są dobrymi ludźmi i mają dobrą wrodzoną jakość. Mimo to, dali się
całkowicie nabrać na partyjną propagandę i wyprano im mózgi.
Co w tych okolicznościach należy zrobić? Jedyne, co można zrobić, to obnażyć tą
podłą partię za to, że prześladuje uczniów Dafa i pozwolić by Chińczycy i ludzie na świecie
zobaczyli czym naprawdę jest ta partia - partia, w którą wierzyli, która zawsze twierdziła, że
jest "wielka, wspaniała i nieomylna". Po pojawieniu się w The Epoch Times Dziewięciu
komentarzy na temat partii X, KPCh ponownie zaczęła wymyślać historie i opowiadać
kłamstwa, twierdząc, że "Falun Gong angażuje się w politykę”. Faktem jest, że każdy, kto ma
coś do powiedzenia na temat partii, zostaje nazwany "angażującym się w politykę", to z kolei
używane jest do wprowadzania Chińczyków w błąd. Właściwie, Chińczycy obawiają się tego
określenia i "angażowanie się w politykę" ma dla nich negatywne znaczenie z powodu
mentalności partyjnej, jaką partia w nich zaszczepiła. Wszędzie poza owymi narodami
rządzonymi przez złowrogą KPCh, bycie "politykiem" wydaje się być dość elitarnym
określeniem.
Falun Gong nie jest zaangażowane w politykę. Wskazują na to przeżyte
doświadczenia i zostało to rozpoznane przez świat. Jeśli nasze wysiłki, w celu zatrzymania i
ujawnienia prześladowań ze strony złoczyńców i KPCh są teraz określane jako angażowanie
się w politykę, to równie dobrze możemy w pełni sprecyzować kwestie - takie jak, co to jest
Falun Gong, czym jest złowroga KPCh i dlaczego złowroga KPCh chce prześladować Falun
Gong. Odnośnie tego, czym jest Falun Gong, uczniowie Dafa wyjaśnili to ludziom na całym
świecie, podejmując ze wszech miar wysiłki zmierzające do wyjaśnienia okoliczności, i
ludzie na całym świecie zrozumieli to. Wtedy pozostało tylko pomóc ludziom na świecie
zrozumieć, o co chodzi złowrogiej KPCh i dlaczego prześladuje ona Falun Gong. I de facto
zostało to zrobione, aby zatrzymać prześladowania, a nie po to, aby angażować się w politykę.
Nie mamy żadnych motywów politycznych. Jesteśmy kultywującymi, ludźmi kroczącymi
drogą ku boskości, wychodzimy poza ludzki świat, i nie szukamy, ani nie pożądamy sławy,
czy korzyści na tym świecie. Demaskujemy złoczyńców i tą podłą partię w celu
powstrzymania niegodziwych prześladowań, i czynimy to, aby obudzić i ocalić czujące istoty,
które zostały oszukane przez zło.
W celu uniknięcia niezrozumienia przez tych, którzy zagubili się w doktrynie
partyjnej, powiedziałem uczniom Dafa w Chinach kontynentalnych, aby nie włączali
Dziewięciu komentarzy do wyjaśniania prawdy. Jednakże rektyfikacja Fa postępuje bardzo
szybko i okoliczności, w których uczniowie Dafa uprawomocniają Fa, zmieniają się. Ostatnio
kłamstwa KPCh i propaganda ponownie zaczęły wciskać ludziom wymysły, takie jak
"samospalenia" i rozprzestrzenia fałszywe wersje Dziewięciu komentarzy, aby dalej zatruwać
umysły ludzi na świecie. Stworzyło to jeszcze więcej przeszkód w wyjaśnianiu prawdy i
ocalaniu ludzi na świecie. Zatem, aby ludzie na świecie zdali sobie sprawę z charakteru tej
nikczemnej partii oraz przyczyny prześladowania uczniów Dafa, konieczne jest, by ludzie
dowiedzieli się o Dziewięciu komentarzach.
Czy, właściwie, istnieje obecnie choć jeden Chińczyk, który wciąż wierzy w
komunizm? Nawet między tym złym przywódcą a obecnym Komitetem Centralnym KPCh
nie można znaleźć ani jednej osoby, która naprawdę wierzy w złowrogą KPCh. W chwili, gdy
partia i ów zły przywódca wykrzyknęli, że pragną "porażki Falun Gong" bogowie wydali
wyrok, iż partia musi zostać rozwiązana i zniszczona. Obecnie bogowie kompleksowo niszczą
wszystkie czynniki partii. Kto przy zdrowych zmysłach chciałby teraz, w tym finalnym
momencie, zostać kozłem ofiarnym i wziąć na siebie wszystkie zbrodnie popełnione przez
złowrogą partię komunistyczną w ciągu ostatnich stu lat? Cóż, ktoś jednak skończy ponosząc
całą winę za zbrodnie złowrogiej partii komunistycznej a [fakt, że podejmuje ryzyko takiej
sytuacji], musi wynikać z odurzenia władzą polityczną. W rzeczywistości jednak,
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demaskowanie komunistycznego złego ducha nie jest skierowane w konkretnych ludzi.
Dziewięć komentarzy ma na celu ocalenie wszystkich istot, których umysły zostały zatrute
przez zło, co obejmuje członków złowrogiej KPCh, tych z najpotężniejszych organów KPCh i
zwykłych ludzi. Celem jest pomoc istotom we wszystkich sferach wyraźnie dostrzec czynniki
stojące za za złowrogą KPCh.
Właściwie, to życie dla władzy i zysku nie jest jeszcze takie złe, ale dlaczego musicie
dołączać do grona tych złych istot, które trują i szkodzą ludzkości? Ludzie, musicie się
obudzić! Jeśli naprawdę zatraciliście cel bycia człowiekiem, to nie może być nic bardziej
strasznego! Jeśli ty, jako osoba żyjąca na tym świecie faktycznie wyczekujesz i szukasz drogi
powrotu, to zmądrzej!
Podzielę się ze światem odrobiną prawdy: gdy Bóg, czy Budda zstępuje na ten świat, i
kiedy prawe Fa jest nauczane, wówczas zdeprawowane demony będą to zakłócać. Cały szereg
opisywanych w legendach i przekazywanych przez religie wydarzeń może równie dobrze
mieć miejsce dokładnie teraz. Nie pozwól, aby ludzki sposób myślenia zablokował twoją
prawdziwą naturę, a tym bardziej nie powinieneś grzeszyć przeciwko ludziom, którzy są na
drodze do boskości.
Li Hongdży
26 stycznia 2005 r.

Życzenia noworoczne
Uczniowie Dafa w Chinach i uczniowie Dafa na całym świecie:
Szczęśliwego Nowego Roku!
Zaczął się rok Yiyou. Podczas tego roku, wielka siła rektyfikacji Fa przyniesie ludzkości
zmiany. Biorąc to pod uwagę, tym bardziej powinniście wykonywać dobrze trzy rzeczy jakie
uczniowie Dafa powinni czynić, pozbywać się przywiązań, i nie patrzeć stosując ludzkie
myśli na to co uczniowie Dafa muszą rozpoznać: prześladowania i prawdziwą naturę złej
partii, która prześladuje nas.
Nie angażujemy się w polityczne działania, nie zaczepialiśmy do walki prawdziwego
kultu zła ludzkiej rasy, i tym bardziej nie chcemy żadnej władzy politycznej na świecie.
Podczas prześladowań, musimy być jaśni co do tego, że ratujemy ludzi na świecie, którzy
zmyleni przez partyjną kulturę, wierzą w ten kult tak bardzo, że nie wysłuchują nawet prawdy.
Także staramy się, aby ci uczniowie, którzy nie są świadomi tej kwestii, rozpoznali jej złą
naturę. Jest to ludzkie przywiązanie które musi zostać opuszczone, i krokiem który musi być
powzięty jako część procesu dawania świadectwa Fa. Nie używajcie ludzkich wyobrażeń aby
osądzać rektyfikację Fa lub formę w której uczniowie Dafa kultywują, i nie wydłużajcie
zawsze waszego procesu polepszenia zrozumienia, z powodu ludzkich myśli. Jesteście ludźmi
kroczącymi ścieżką do boskości, i każde pojedyncze przywiązanie będzie was
powstrzymywało.
Ścieżka, którą Mistrz wam mówi abyście kroczyli jest bez wątpienia prawa. Mam
nadzieję, że ukończycie – trzeźwo, racjonalnie i z prawymi myślami – waszą podróż ku
Doskonałości.
Li Hongdży
9 lutego 2005 r.
Pierwszy dzień nowego roku, rok Yiyou
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Kręcąc Kołem w kierunku ludzkiego świata

Tym uczniom Dafa, którzy nie mieszkali w Chinach kontynentalnych trudno jest zrozumieć,
co się dzieje pod rządami KPCh. W szczególności, kiedy uczniowie Dafa z Chin
kontynentalnych oraz uczniowie Dafa w Chinach kontynentalnych wyrzekają się rożnych
organizacji KPCh, oni widzą, że wielu z kultywujących Dafa było członkami partii
komunistycznej i nie mogą pogodzić się z myślą: „Jak uczniowie Dafa mogli być członkami
partii komunistycznej?”. Jest to trudne do pojęcia zwłaszcza dla uczniów z krajów
niekomunistycznych. Rzeczywistość w Chinach kontynentalnych jest taka, że zaczym
uczniowie Dafa podjęli kultywacje, również kształceni byli w kulturze partii. W tych czasach
w Chinach kontynentalnych to KPCh była Chinami i wyższa klasa średnia Chin miała być
klasą członków partii. Tak przyjęte było to w społeczeństwie. Kiedy to w takich
okolicznościach wielu obywateli dołączyło do partii, to nie było to dlatego, że chcieli stać się
jej częścią, ani też dlatego, że rzeczywiście w nią wierzyli. Raczej był to jedyny sposób dla
ludzi, na radzenie sobie w tym społeczeństwie. Wydawałoby się, że dla Chińczyków była to
jedyna droga; postępowanie w inny sposób mogłoby napiętnować cię mianem heretyka i
sprawić, że staniesz się celem publicznego potępienia przez KPCh. Oczywiście, prawdziwie
źli poplecznicy partii to oddzielna historia. Niektórzy ludzie wstąpili do partii nie z własnej
woli – wielu wstąpiło pod presją bądź kolektywnie zostali przyłączeni wraz z zakładem pracy.
Pomimo, że uczniowie Dafa publicznie złożyli oświadczenia wystąpienia z KPCh, to w
rzeczywistości przestali być członkami partii komunistycznej, bądź też Ligi Młodzieży
Komunistycznej dawno temu, ponieważ zgodnie z przepisami KPCh, każdy kto nie płaci
składki przez sześć miesięcy automatycznie uważany jest za osobę, która wycofała się z partii.
Kiedy KPCh w 1999 roku zaczęła prześladować Falun Gong, czyż nie powiedzieli, że ja w
przeszłości też wstąpiłem do Ligi Młodzieży Komunistycznej? Prawda jest taka, że w tamtym
czasie tylko dwie osoby w całym zakładzie pracy nadal nie były członkami partii
komunistycznej lub Ligi Młodzieży Komunistycznej, a jedną z tych osób byłem ja. Mój
zakład przewidywał wtedy, że każda pojedyncza osoba musiała dołączyć albo do Ligi
Młodzieży Komunistycznej albo do partii. Jeżeli nadal nie dołączylibyśmy, KPCh uznałaby
nas za heretyków, a zatem było to raczej podążanie za biegiem wypadków.
Podczas rektyfikacji Fa Mistrz w rzeczywistości ocala wszystkie istoty, nie tylko te
dobre; złe oczywiście również są w to włączone. Często mówiłem, że podczas okresu
rektyfikacji Fa nie biorę pod uwagę żadnych błędów z przeszłości, patrzę na to, jakie jest
zachowanie czujących istot w stosunku do Dafa w czasie trwania rektyfikacji Fa. Innymi
słowy, bez względu na to, kim ci ludzie są i jak wielkie są błędy i grzechy popełnione przez
nich w przeszłości, dopóki nie odgrywają negatywnej roli podczas procesu rektyfikacji Fa,
mogę podarować im życzliwe rozwiązania oraz wyeliminować ich grzechy i karmę. To
największa łaska i prawdziwe zbawienie. To dlatego, że we wszechświecie dobro i zło
współistnieje ze sobą, a to jest zasadą yin i yang i ich wzajemnego się generowania. To KPCh
sama wybrała sobie Dafa na wroga. Od momentu, kiedy ogłosiła, że musi zniszczyć Falun
Gong, zły duch KPCh oraz nikczemna grupa KPCh, które prześladowały uczniów Dafa na
świecie zostali skazani przez wszystkich bogów kosmosu na śmierć. Właściwie, kiedy
szerzyłem Dafa robiłem to w społeczeństwie KPCh. Gdyby nie prześladowali uczniów Dafa,
skończyłoby się to dla nich największym wkładem w całym wszechświecie. Poza tym, moje
nauczanie Fa w tym właśnie społeczeństwie dało jemu korzyści w wielu, wielu aspektach i
nie spowodowało nawet odrobiny szkody. Kiedy ludzkie zdrowie poprawiło się, komu
zredukowało to koszty leczenia? Kiedy ludzie mieli zdrowe ciała, dla którego społeczeństwa
przynosili korzyści? Partia dokonała tylu złych rzeczy, że bała się o utratę władzy, dlatego
właśnie kładła nacisk na „stabilizacje społeczną”. Kiedy Dafa było szeroko rozpowszechniane,
moralność ludzi uległa poprawie i ze względu na ogólną sytuacją Dafa, społeczeństwo
naprawdę zaczynało stawać się stabilne. Oczywiście celem szerzenia Dafa nie była
stabilizacja ludzkiego społeczeństwa; było to rezultatem poprawy moralności. Wiele osób,
począwszy od centralnego kierownictwa KPCh w dół do rożnych klas społecznych uznało ten
fakt. Jednakże prawdziwa natura KPCh jest, mimo wszystko, kultem zawierającym w sobie
całe zło. Nie mogła znieść Dafa [pomimo korzyści, jakie ze sobą niosło]. Jej niezwykle
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arogancka i pokręcona mentalność, która pragnie kontrolować niebo, kontrolować ziemie,
kontrolować ludzi i ludzkie umysły nie mogła poradzić sobie z czymś tak nieznacznie ją
irytującym. Pomimo, że odniosła korzyści podczas szerzenia Dafa, nie robiło to różnicy, była
ślepo zdeterminowana do wyeliminowania Falun Gong by poczuć satysfakcję. Ponadto ten
parszywiec w ludzkim świecie doprowadzany był oczywiście do szaleństwa przez swoją
własną zazdrość i uparcie szedł do przodu wraz ze swoimi pragnieniami i niechęcią słuchania
kogokolwiek innego. Stał się idealnym partnerem dla złego ducha partii komunistycznej. Nie
tylko uczynili Dafa swoim wrogiem, ale w okresie prześladowań wykorzystali wszystkie
możliwe środki do szykanowania i spowodowali śmierć, bądź poważne obrażenia dużej
liczby uczniów Dafa, którzy byli bądź są na swojej drodze do boskości, i którzy zostali
wybrani wieki, wieki temu. Dziesiątki milionów ludzi było prześladowanych na wiele
rożnych sposobów, a prawa wiara 100 milionów ludzi została zduszona. Ten przeogromny
grzech wieków, ten przeogromny grzech, przez który sprawcy przepełnieni są złem i winą
niezliczonych zbrodni w całym firmamencie rozwścieczył wszystkich bogów tego
kolosalnego firmamentu! Teraz nawet elementy starych sił, które to kontrolowały i
manipulowały tym, pośpiesznie eliminują to wraz z jego złym duchem. Furia zła odeszła. To
nie jest tak, że ci źli ludzie zmienili się, ale to zło, które ich kontrolowało zostało
zdziesiątkowane. Innymi słowy upadek KPCh nie jest rezultatem decyzji podjętej na początku
rektyfikacji Fa, że ma ona zostać wyeliminowana. Rektyfikacja Fa jest po to, aby oczyścić
wszystkie złe byty, ocalając w ten sposób wszystkie życia. To KPCh wybrała, żeby zrobić
sobie z Dafa wroga. Oczywiście kultywujący nie mają wrogów ani nikt nie jest godzien aby
być wrogiem Dafa. Celem ujawniania zła jest powstrzymanie go od czynienia złych rzeczy.
W przeszłości, kiedy wyjaśnialiśmy prawdę zawsze powtarzaliśmy, że nie jesteśmy przeciwni
partii, ale absolutnie nie oznaczało to, że ją lubimy albo uznajemy, ani też nie oznaczało, że ją
odrzucamy. Oznaczało to po prostu, że kultywujący nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek
organizacją, partią polityczną albo żadną konkretną formą ludzkiego społeczeństwa. Innymi
słowy, jeżeli KPCh nie czyniłaby zła względem Dafa, czy osoba byłaby członkiem partii, czy
też nie – nie miałoby to żadnego znaczenia. Jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, to czy
moje wstąpienie do Ligi Młodzieży Komunistycznej nie było podarowaniem jej szansy. Teraz
jednak partia nie tylko dopuściła się wielu złych czynów, ale jej grzechy są niewybaczalne, a
jej natura nie jest już taka sama. A to naturalnie powoduje, że członkowie partii są zagrożeni.
Jeżeli osoba nie wycofa się z niej, to jest jej częścią, jedną z jej cząsteczek i częścią całego jej
składu, i stanie się celem eliminacji wyznaczonym przez bogów. Kiedy ten rozdział historii
ludzkości zacznie się, nie będzie już więcej szans dla istot ludzkich. Poprzez wyjaśnianie
prawdy uczniowie Dafa dają wystarczającą ilość szans istotom ludzkim. W dzisiejszych,
historycznych czasach ludzie muszą wybrać drogę na przyszłość swojej egzystencji. Czy ktoś
nas słucha, czy też nie, jest dla niego sposobem, w jaki wybiera swoją przyszłość. Biorąc pod
uwagę powyższe sytuacje widać, pomimo tego, że niektórzy uczniowie Dafa byli w pewnym
momencie członkami partii bądź Młodzieżowej Ligi Komunistycznej, to nie było to ich winą
– wina leży po stronie głowy partii oraz jej złego ducha, którzy wybrali czynienie zła.
Uczniowie Dafa nie chcą pozostawiać żadnych skaz, ich wyrzekanie się nie ma nic
wspólnego ze „stawaniem się politycznym”, a jeszcze mniej jest to przechodzeniem przez
jakiekolwiek formalności. Raczej jest to przywiązaniem, które musi zostać porzucone
podczas kultywacji. Nikt nie może osiągnąć Doskonałości, kiedy pozostaje naznaczony, czy
też uznaje największe zło w całym kosmosie. W dodatku, tylko wtedy, kiedy uczniowie Dafa
są w stanie jasno rozpoznać to, usunąć ze swoich umysłów i nie pozwolić więcej temu
zakłócać swojego myślenia - mogą mieć silniejsze prawe myśli i czynić dobrze to, co
uczniowie Dafa powinni czynić; jest to krok w kultywacji, który należy postawić.
Li Hongdży
15 lutego 2005 r.
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Do europejskiej Konferencji Fa w Sztokholmie
Do europejskiej Konferencji Fa:
Witam, uczniów Dafa.
Wszytko na świecie zostało stworzone dla rektyfikacji Fa, i uczniowie Dafa są wspaniałymi
postaciami naszych czasów. Od czasów starożytnych istoty we wszystkich sferach oczekiwały
z niecierpliwością. Zbierzcie i uratujcie istoty, które macie uratować! Miejcie prawe myśli i
podejmijcie prawe czyny, rozpuśćcie przeszkody i szeroko rozpowszechnijcie fakty. Boskie
istoty są wśród ludzi.
Życzę Konferencji Fa całkowitego sukcesu.
Li Hongdży
12 czerwca 2005 r.

Studiujcie dobrze Fa, a pozbywanie się przywiązań nie będzie trudne
Ten artykuł jest dobrze napisany. Ci uczniowie, którzy nadal nie rozumieją jasno tego jakich
metod uczniowie Dafa używają do dawania świadectwa Fa i ratowania wszystkich istot
powinni przeczytać ten artykuł. Nawet chociaż ten artykuł nie jest tak obszerny jaki mógłby
być i jest ograniczony w swojej głębi, jasne jest w nim to, co uczniowie Dafa powinni robić,
aby dawać świadectwo Fa i ocalać istoty.
Rzeczywistość jest taka, że ci którzy nie mogą wystąpić do przodu, niezależnie od
wymówki, ukrywają strach. Jednak dla kultywujących, strach albo jego brak, pokazuje
ludzkość lub boskość, i jest tym co rozróżnia kultywujących od zwykłych ludzi. Jest to coś
czemu kultywujący musi stawić czoła, i największym ludzkim przywiązaniem jakiego
kultywujący musi się wyzbyć.
Li Hongdży
20 lipca 2005 r.

Powyższy komentarz odnosi się do artykułu ucznia.
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Pozbądź się ludzkiego sposobu myślenia
Ten artykuł jest dobrze napisany, i zrozumienie wyrażone w nim jest nawet jeszcze lepsze.
Niektórzy uczący się naprawdę nie traktują studiowania Fa jako coś ważnego, i często patrzą
na sytuacje, które wyłaniają się pośród uczniów Dafa, używając zwykłego ludzkiego sposobu
myślenia; i nie jest to ograniczone do ślepego podziwiania pewnych ludzi. Ukazanie się tego
ludzkiego sposobu myślenia, w rzeczywistości, pokazuje [różnice pomiędzy] kultywującym a
zwykłym człowiekiem. Przynosi to danej osobie wiele problemów w kultywacji i przeszkadza
w wysiłkach dawania świadectwa Fa, w koordynowaniu i współpracy, która ma miejsce
pomiędzy uczniami i która ma swoją podstawę w Fa. Najbardziej widoczną tego manifestacją
są poważne prześladowania, które dotykają wielu uczących się, z powodu ich silnie ludzkiego
sposobu myślenia i braku prawych myśli. Rozwiązaniem jest bez wątpienia uczynienie ze
studiowania Fa priorytetu i studiowanie Fa pilnie. To Wielkie Prawo potrafi ponownie
uczynić prawym ogromny firmament i pozwala ludziom kultywować do Doskonałości – czyż
nie powinieneś cenić tak rzadkiej okazji jak ta? I to jest okazja, która zniknie w przeciągu
chwili!
Li Hongdży
1 września 2005 r.
Powyższy komentarz odnosi się do artykułu ucznia.

Do wszystkich uczniów Dafa na świecie i w Chinach kontynentalnych,
szczęśliwego Festiwalu Środka Jesieni!
Niesłabnąca Wola
(w formie poetyckiej Dynastii Song)
Przekraczając czas i przestrzeń,
Fa-rektyfikacja śpieszy na przód
Olbrzymie są wyzwania,
ale Twoja wola jest mocna
Źli są nieokiełzani,
jednak ty trzymasz swoją postawę
Usuwając zło tak jak wymiatanie kurzu
Moi uczniowie,
idźcie prosto ścieżką Dafa
Niech wasza jasność zaszczyci ludzki świat,
podczas wykraczania z Trzech Sfer
Uczniowie Fa,
bądźcie pilni, posiadając niesłabnącą wolę
Niezliczone lata trudów były wszystkie dla tego czasu
Li Hongdży
Festiwal Środka Jesieni
18 września 2005 r.
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Podążaj swoją ścieżką z prawością
Rektyfikacja Fa oznacza rektyfikowanie przeszłego Fa kosmosu – Fa, które nie jest już prawe
– i obejmuje rektyfikację wszystkich żywych istot, zarówno z wysokich poziomów, jaki i z
niskich, jakie można znaleźć w tym wszechświecie. Oczywiście, to też dotyczy Fa jakie
zostawili oni na różnych poziomach, pośród których jest Fa, które przekazali ludzkim istotom
aby poprowadzić ich w kultywacji. Uczniowie Dafa okresu rektyfikacji Fa powinni traktować
dawanie świadectwa Dżen, Szan, Ren i osiąganie Dafa nowego kosmosu jako fundament,
więc jak mogliby szerzyć i dawać świadectwo rzeczom, które nie są częścią Dżen, Szan, Ren
lub nowego kosmosu? Nie pozwólcie, aby dążenia do osiągnięcia jakiegoś określonego celu
spowodowały abyście zignorowali powód istnienia uczniów Dafa. W rzeczywistości, rozwój
w osobistej kultywacji jest częścią procesu ocalania istot. Ocalanie istot, poprawianie siebie, i
przeciwstawianie się prześladowaniom, to wszystko czyny, które dają świadectwo Fa; tylko
prawe podążanie swoją ścieżką równa się dawaniu świadectwa Fa. Co więcej, nie używajcie
niegodziwych rzeczy, które zdarzają się podczas prześladowań jako wymówkę do nie
dawania świadectwa Fa, lub do nie dawania świadectwa dobrze, gdyż rzeczywistość jest taka,
że niegodziwe prześladowania zaaranżowane przez stare siły zostały ustanowione po to, aby
was testować. Pomimo tego, że nie uznajemy istnienia starych sił czy ich aranżacji, to one
zrobiły to co zrobiły. Wy odgrywacie wiodącą rolę w tym okresie historii, i istnienie
wszystkiego obecnie, niezależnie od tego czy to zło czy to prawi bogowie, jest związane z
wami. Podążanie prawo swoją ścieżką jest najważniejsze. W tym ostatecznym czasie, złe
czynniki będą maleć, warunki się polepszą, i stan rzeczy na świecie zmieni się, ale wasza
ścieżka, którą podążacie z prawością, nigdy się nie zmieni.
Li Hongdży
25 września 2005 r.

Do Konferencji Fa w Pradze
Witam uczniów Dafa na Konferencji Fa w Pradze!
Mam nadzieję, że nasza Konferencja Fa odniesie sukces.
Polepszajcie się razem, demonstrujcie postawę uczniów Dafa, czyńcie dobrze te trzy rzeczy
jakie uczniowie Dafa mają czynić dobrze, i upewnijcie się, żeby nasza Konferencja Fa
odniosła sukces i przyniosła rezultaty.
Li Hongdży
2 października 2005 r.

Im bliżej do końca, tym bardziej powinniście być pilni
Osoba ma wiele prób do pokonania w procesie kultywacji i jedną z przyczyn tego jest to, że
od narodzin, dochodząc do zrozumienia ludzkiego społeczeństwa, bezustannie formuje
różnego rodzaju poglądy, czego rezultatem są przywiązania. Ponieważ ludzkie społeczeństwo
jest miejscem, w którym cierpienie idzie ręka w rękę z radością, życie faktycznie obfituje w
cierpienie, [bez względu na to] jakie posiadasz bogactwo, czy jak wysoki masz status.
Ponieważ cierpienie jest trudne dla ludzi, próbują oni świadomie lub podświadomie, odeprzeć
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te cierpienia w nadziei prowadzenia bardziej przyjemnego życia. Dlatego więc, w dążeniu do
osiągnięcia szczęścia ludzie tworzą idee, w jaki sposób uniknąć poniesienia szkody, jak
dobrze żyć, jak wyjść na przód w społeczeństwie i osiągnąć sławę i sukces, jak pozyskać dla
siebie więcej, jak wznieść się na szczyt i tak dalej. W końcu, gdy ludzie zdobywają
doświadczenie, tworzą na temat życia pewne poglądy; a te doświadczenia na powrót
wzmocnią te poglądy podczas okresu życia tych ludzi.
Jednak w rzeczywistości to, co ludzkie społeczeństwo uważa za prawdy, z
perspektywy kosmosu, jest odwrotnością prawd; kiedy ludzkość przechodzi przez przykre
doświadczenia i cierpi, dzieje się tak, żeby mogła spłacić karmę i dzięki temu doświadczyć
szczęścia w przyszłości. Kultywujący natomiast potrzebuje kultywować stosując prawe
zasady. Przechodzenie przez przykre doświadczenia i cierpienie jest wspaniałą okazją do
usunięcia karmy, do oczyszczenia się z grzechu, oczyszczenia ciał, podniesienia swojej sfery
myślowej oraz podwyższenia swojego poziomu – jest to nadzwyczaj dobrą rzeczą. Jest to
prawa prawda Fa. Ale, w trakcie faktycznej kultywacji, kiedy ciąży na tobie cierpienie i
nastają konflikty które godzą w twoje najczulsze miejsce – a szczególnie, gdy dotykają
twoich sztywnych wyobrażeń – sprawdzian ten jest naprawdę trudny do przejścia. Może
nawet być tak, że bardzo dobrze wiesz, że to jest sprawdzian, lecz nadal nie możesz wyzbyć
się swoich przywiązań. Co więcej, uczniowie Dafa kultywują w tym „prawdziwym” świecie,
który jest po brzegi wypełniony pokusami, dlatego staje się jeszcze trudniejsze – a
jednocześnie jeszcze ważniejsze – aby zmienić te poglądy. Oto, dlaczego często mówię wam
aby dużo studiować Fa podczas waszej kultywacji, i dlaczego czasami publikuję artykuł z
zamiarem uwidocznienia nagminnych problemów, stale korygując kierunek spraw. Nawet
wówczas, od czasu do czasu nowe problemy i tak wyłaniają się na drodze waszej kultywacji.
Jeżeli chodzi o to, jak się mają rzeczy w tej chwili, to podczas procesu rektyfikacji Fa oraz
dawania świadectwa Fa przez uczniów Dafa, nastąpiły gigantyczne zmiany w okolicznościach
prześladowań, które pojawiły się na drodze kultywacji uczniów Dafa. Środowisko kultywacji
oraz postrzeganie rzeczy przez ludzi, przechodzą przez zmiany na fundamentalnym poziomie.
Zjawisko to wskazuje, że rektyfikacja Fa oraz kultywacja uczniów Dafa znajdują się w
swoich ostatnich etapach. I mimo to, mała liczba uczniów – nawet doświadczonych uczniów
– w różnym stopniu ukazała stan zniechęcenia i zrobiła się opieszała w swojej determinacji
bycia pilnymi. Osoby te nie zdały sobie sprawy z tego, że jest to przywiązanie do czasu
trwania rektyfikacji Fa, lub też zostało spowodowane zakłóceniami ze strony
nieprawidłowych, nabytych poglądów, które tworzą luki wykorzystywane przez czynniki
zakłócające, wcześniej pozostawione przez stare siły na powierzchni ludzkiego wymiaru, jak
nikczemne upiory czy parszywe demony – rzeczy, które spotęgowały i wzmocniły te
przywiązania oraz ludzkie poglądy – wszystko to doprowadziło do stanu zniechęcenia.
Faktycznie, jeżeli pomyślicie o tym, kultywujący w przeszłości nawet nie ośmieliliby
zaniedbać się chociaż przez sekundę i tak było wtedy, kiedy zajmowało całe życie, aby
ukończyć podróż. Więc, jak mogą uczniowie Dafa – którzy mają dostąpić osiągnięcia
Prawego Statusu istoty ocalonej przez Dafa, i którzy posiadają najdogodniejszy sposób
kultywacji – mieliby nie być bardziej sumienni, podczas gdy dostąpili najbardziej
zaszczytnego honoru kultywowania i uprawomocniania Fa w okresie tak krótkim, że przemija
w mgnieniu oka? Wiecie przecież, że forma kultywowania jaką mają uczniowie Dafa polega
na kultywowaniu tutaj, w tym świecie, pośród zwykłych ludzi, i że kultywacja ta
bezpośrednio skupia się na sprawach umysłu. Wszystkie ludzkie przywiązania i poglądy,
które zakłócają dawanie świadectwa Fa oraz ocalanie wszelkich istot, muszą zostać usunięte.
Dla kultywujących przemierzających boską ścieżkę czyż jest to aż tak trudne, by wyzbyć się
tych przywiązań, które wyrastają z ludzkiego myślenia, i zmienić te poglądy? Jeżeli
kultywujący nie chce wyzbyć się nawet tych rzeczy, cóż, w jaki sposób mógłby pokazać, że
jest kultywującym? Oczywiście, większość uczniów, którzy pozostają w tym stanie, są w nim
dlatego, gdyż na początku nie zdali sobie sprawy z tego, że posiadają subtelne przywiązania,
czy podlegali zakłóceniom ze strony swoich własnych poglądów, i zatem zło wykorzystało tę
23

lukę oraz wyolbrzymiło te czynniki. Wiem, że kiedy to zrozumiecie, szybko nadrobicie,
jednak powinniście rzadziej zbaczać z tej najwspanialszej, boskiej ścieżki; nie pozostawiajcie
powodów do żalu w swojej przyszłości i nie pozostawajcie w tyle, jeżeli chodzi o własne
poziomy. To jest moją nadzieją, waszą nadzieją oraz nadzieją istot, które na was liczą.
Li Hongdży
8 października 2005 r.

Dojrzałość
Po przeczytaniu esejów uczniów Dafa z Chin z ich internetowej konferencji wymiany
doświadczeń odkryłem, że obecnie żaden z nich nie został napisany pod wpływem ludzkich
przywiązań. Nie ma odczucia, że eseje zostały napisane aby ukończyć jakieś zadanie. Nie są
także, czy to w formie czy treści, napisane używając stereotypowej, zmyślonej, pustej, w stylu
partyjnej, retoryki. Brak jest przywiązania do opisywania osiągnięć używając sposobu
myślenia typu: „Jeżeli nie powiem ludziom, to skąd się o tym dowiedzą?”, i w większości są
pozbawione logiki kultury partyjnej. Odczuwam w nich także dojrzałość w kultywacji
autorów.
Forma jaką przybiera kultywacja uczniów Dafa jest taka, że kultywują oni pośród
zwykłych ludzi, i to pośród zwykłych ludzi dają świadectwo Fa, ocalają czujące istoty, i
pracują przeciwko prześladowaniom. W tych warunkach, w których żadna forma kultywacji
nie została pozostawiona przez jakichkolwiek poprzedników jako odniesienie, obowiązkiem
kultywującego jest wyznaczenie własnej ścieżki, i jest wymagane od każdej osoby, aby dała
świadectwo własnej ścieżki, do której się sama oświeciła – nie ma żadnych ustanowionych
wzorców. Ścieżka jaką każda osoba obiera może być jedynie przykładem dla przyszłych
pokoleń. I nie ma żadnej [kultywacji] w innym miejscu – ten kto kultywuje zyskuje. Pod
intensywnym i złowrogim naciskiem jaki został nim narzucony; na ścieżce bez żadnych
wcześniejszych odniesień; żyjąc w najbardziej materialistycznym i pragmatycznym ludzkim
społeczeństwie; z moralnością ludzką spadającą szybko w dół; i ze ścisłymi wymaganiami co
do własnego ulepszania się ustanowionymi dla praktykujących Dafa przez Wielkie Prawo,
pomimo tego wszystkiego, udało wam się przez to przejść. Eseje zawierają głównie
racjonalną analizę i odkrywanie niedociągnięć, oraz są wymianą poglądów w celu dania
świadectwa Fa, zmniejszenia strat, pomagania współpraktykującym myśleć i zachowywać się
prawo, znajdowania sposobów aby pomóc współpraktykującym którzy są prześladowani, i
ratowania większej ilości czujących istot. Brak już w nich kwiaciastych wyrażeń mających na
celu pokazanie się: eseje te są pełne treści, i są precyzyjne, czyste, i wolne od ludzkiej
sentymentalności. Nie są czymś co normalna osoba mogłaby napisać, gdyż wewnętrzny świat
kultywującego jest przejrzysty i czysty.
To jest jedynie jedna z rzeczy jakie odczułem czytając w Internecie eseje, którymi
podzielili się praktykujący Dafa z Chin. Moje ogólne wrażenie jest takie, że większość
uczniów Dafa dojrzała; sposób w jaki kultywują dojrzał; zrozumienie jakie mają kultywujący
na temat kultywacji też dojrzał; i racjonalne zachowanie, które pochodzi od stałego
zmniejszania się ludzkich myśli, tym samym także dojrzało. Gdy wszyscy praktykujący Dafa
staną się tacy, zło zostanie całkowicie wyeliminowane i Bogowie oraz Buddowie okazale się
ukażą.
Li Hongdży
29 października 2005 r.
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Do Konferencji Fa w Izraelu
Życzenia dla izraelskich uczniów Dafa i biorących udział w konferencji!
Konferencje uczniów Dafa są dla uczniów Dafa ich środowiskiem w warunkach społeczności
zwyczajnych ludzi, służącym do wzajemnej nauki. Z powodu tego, że tak wiele czasu
spędzacie pośród rzeczywistości zwykłego ludzkiego społeczeństwa, czas w którym
uczniowie Dafa są razem jest czymś w zupełności najcenniejszym i co więcej, konferencje
uczniów Dafa są znakomitą okazją dla uczniów Dafa by się spotkać i polepszać jako całość.
Mistrz jest przekonany, że dzięki temu doświadczeniu dzielenia się w czasie konferencji,
wzbogacicie się i chciałbym życzyć tej Konferencji Fa by stała się sukcesem. Mam nadzieję,
że będziecie dobrze wykonywać trzy zadania, tak jak mam nadzieję, że będziecie z prawymi
myślami i czynami pewnie kroczyć ścieżką kultywacji.
Li Hongdży
3 grudnia 2005 r.

Odpowiedź dla uczniów Dafa z Peru
Drodzy uczniowie Dafa z Peru:
Otrzymałem wasz list. Pracujecie ciężko, jestem w pełni świadomy waszej sytuacji.
Uczniowie Dafa kultywują pośród zwykłych ludzi i jest to coś, co nigdy nie miało miejsca w
historii. Jeżeli każdy z was podąża dobrze swoją własną ścieżką, to bez wątpienia pojawią się
trudności, i stawianie czoła tym trudnością ma na celu dawanie świadectwa Dafa, ratowanie
wszystkich istot, negowanie aranżacji starych sił, i przeciwstawianie się prześladowaniom.
Kultywacja czyniona w przeszłości nigdy nie zawierała takich rzeczy, a uczniowie Dafa są
pionierami. Dlatego w kultywacji czasami będzie ci szło dobrze, a czasami nie będziesz
wiedział co robić. Kiedy napotkasz trudności, usiądź i postudiuj więcej Fa, i dopóki będziesz
prawy w myślach i czynach, nie będzie trudności której nie będziesz w stanie pokonać.
Wasze zachowanie potwierdziło, że ścieżka którą uczniowie Dafa obrali jest
prawidłowa, i co więcej, że podróżujecie nią niezwykle dobrze. Z postępem rektyfikacji Fa
wszystko się zmieni na lepsze, a uczniowie Dafa dojrzeją jeszcze pełniej. Wiem o tym, że
trudności jakie przed wami stoją zostaną rozwiązane wraz z postępem rektyfikacji Fa, i wraz z
waszym dojrzewaniem i pilnymi staraniami. Mam nadzieję, że będzie wam szło jeszcze lepiej,
gdyż uczniowie Dafa są nadzieją dla wszystkich istot.
Li Hongdży
17 grudnia 2005 r.
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List gratulacyjny
Uczniowie Dafa uczestniczący w Konferencji Fa w Atlancie:
Pozdrawiam was!
Chciałbym najpierw życzyć pełnego sukcesu tej uroczystej konferencji. Mam nadzieję, że
każdy skorzysta dzięki tej konferencji i będzie wam dobrze szło na ścieżce, która pozostała
przed wami.
Uczniowie Dafa, jesteście złotymi światłami w śmiertelnym świecie, nadzieją ludzi
tego świata, uczniami Fa, którzy pomagają Mistrzowi i przyszłymi Królami Fa. Bądźcie pilni,
Przebudzeni, którzy stąpacie po tej ziemi: wszystko co dzisiejsze będzie chwałą przyszłości.
Li Hongdży
31 grudnia 2005 r.

Eliminowanie zła
Przez cały czas, niegodziwi tajni agenci nikczemnej KPCh zbierają tzw. „materiały
wywiadowcze na temat Falun Gong”. Szerzenie Dafa jest jednak jedynie po to, aby
umożliwić ludziom kultywację, i podczas szerzenia Fa, wszystko jest czynione otwarcie i bez
żadnych tajemnic. Nawet gdy zła partia przeprowadza swoje nieracjonalne, nikczemne
prześladowania uczniów Dafa, wszystko co uczniowie Dafa na całym świecie czynią aby
przeciwstawić się prześladowaniom jest czynione otwarcie – do tego stopnia, że dużo rzeczy
jest umieszczane w formie pisemnej na stronie Clearwisdom i otwarcie przekazywane. Czyny
niegodziwych tajnych agentów złej partii są tak naprawdę czynione z jednej strony dlatego, że
[KPCh] wie, iż prześladowania są bezpodstawne i czuje się tym zakłopotana. Zatem blefuje i
przechwala się, aby pokazać swoją siłę. Jednocześnie, czynione są one po to, aby
informatorzy KPCh mogli sami siebie nawzajem oszukiwać, tworzyć fałszywe materiały
wywiadowcze i wymyślać powody do prześladowań, i to wszystko z racji kilku jednostek,
którzy wpakowali siebie w beznadziejne ślepe prześladowanie Falun Gong. Ale gdy chodzi o
ludzi, którzy nie myślą za siebie samych, i którzy nie potrafią rozróżnić dobra od zła –
zwłaszcza ci, którzy po nasiąknięciu kulturą złej partii używają punktu widzenia, logiki i
standardów złej partii, które nie są ludzkie, aby oceniać co jest miłe a co okrutne, dobre i złe, i
co powinno lub nie powinno być czynione – zła partia manipuluje i używa ich z łatwością, i w
pełni stali się oni haniebnymi narzędziami złej partii. Jednocześnie ci ludzie rzeczywiście
dopuścili się olbrzymich grzechów podczas prześladowania uczniów Dafa, i są one
niemożliwe do odkupienia.
Podczas szerzenia Fa i ocalenia czujących istot w obecnych latach, tak naprawdę
włączyłem w to ludzi ze wszystkich warstw społecznych i profesji, i nikogo nie
potraktowałem inaczej od reszty. Podczas bycia ocalonym przez Dafa, wszystkie istoty są
równe, włączając te, które są w bardzo złych profesjach, tak jak tajni agenci. Literatura i
sztuka portretują ludzi z tych profesji jako bohaterów, lecz jest to spowodowane polityczną
koniecznością i potrzebami nacjonalizmu, jest to robione aby utrzymać władzę, i to istoty
ludzkie określają ich mianem „bohaterów”. W oczach Bogów są oni najniższymi, najbardziej
występnymi ludźmi, są kłamcami i osobami którzy niszczą ludzką moralność. Ich charakter i
zachowanie są nikczemne i haniebne, a ich czyny zbrodnicze. Nie są oni podobni do
detektywów, którzy w normalnym środowisku rozwiązują kryminalne zagadki. Ale nie
zapominajcie, że ludzkie sprawy są zaplanowane przez Bogów, niezależnie od tego czy ludzie
interpretują ich rozwój jako dobry czy zły. Ludzie mają karmę i z tego powodu muszą
przechodzić przez cykl spłaty karmy. Jeżeli Bogowie nie chcą aby coś zostało uczynione, to
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nikt nie będzie mógł tego zrobić, niezależnie od tego czy ludzkie istoty będą myślały, że to
dobry czyn. A jeżeli chodzi o rzeczy, które Bogowie chcą aby były czynione, to czyny ludzi
są jedynie częścią realizacji spłaty karmy.
Gdy Fa było szerzone na przestrzeni ostatnich lat, rzeczywiście istniały osoby, które
wykonywały taki rodzaj pracy i którzy pomimo swojej początkowej wewnętrznej motywacji
do przyjścia, stali się prawdziwymi uczniami Dafa po zrozumieniu Dafa. Zatem stale
dawałem okazje tym ludziom, ponieważ pośród nich, naprawdę była część posiadająca dobre
fundamenty i którzy byli wspaniałymi ludźmi w swoich poprzednich życiach; niektórzy z
nich byli istotami, które przyszły z wysokich sfer. Więc nie mogłem odmówić im zbawienia
tylko dlatego, że są tajnymi agentami w tym życiu. Życie jest cenne, i proces przechodzenia
przez życie także jest cenny, więc cały czas na nich czekałem, aby wrócił ich rozsądek – i to
nawet gdy uczniowie Dafa cierpieli z ich rąk prześladowania. I aby ich ocalić, powiedziałem
nawet uczniom Dafa, aby podczas bycia prześladowanymi wyjaśniali im prawdę. Ci
złoczyńcy nie tylko nie posłuchali, ich karma urosła wręcz jeszcze bardziej – do tego stopnia,
że już nie mogą zostać ocaleni. Co więcej, w tym momencie zakłócenia ze strony tajnych
agentów stały się trendem w prześladowaniu uczniów Dafa, a to jest całkowicie nie do
przyjęcia. Użycie niegodziwych tajnych agentów aby celować w kultywację uczniów Dafa w
taki sposób, jaki zaaranżowały stare siły, absolutnie nie może być uznany. Patrząc z
perspektywy kultywacji, to nie jest tak, że jest jakieś niezbędne połączenie między kultywacją
a tymi niegodziwymi tajnymi agentami, którzy są najbardziej nikczemnymi z
najnikczemniejszych spośród rasy ludzkiej. Zatem nie będę już więcej uznawał takich rzeczy,
i w przyszłości, tacy właśnie agenci nie będą istnieć, ani nie będzie też wiele ludzi, którzy
będą mieli podobny rodzaj wstrętnego zajęcia.
Odtąd, Bogowie i ja całkowicie odbierzemy przyszłość takiego rodzaju ludzkiego
zawodu, i odbierzemy dobry los w życiu nikczemnych tajnych agentów, którzy od 20 lipca
1999 r. zostali powołani przez złą KPCh – bardzo szybko ich życie dobiegnie końca, płacąc w
czasie tego procesu za popełnione grzechy. A to dotyczy zwłaszcza wszystkich tych, którzy
brali udział i zaplanowali incydent w Atlancie: dobry los w życiu zostanie im całkowicie
odebrany. Od tej chwili, będą płacić za swoją grzeszną karmę, [ta niedola spowoduje, że]
woleli by nie żyć. Szybko i po kolei zginą i spadną do piekła. Ten sam los czeka każdego
pojedynczego agenta KPCh, w Chinach i za granicą, który nie okaże żalu i nie zmieni
swojego postępowania. Ocalam wszystkie czujące istoty, ale nie można pozwolić tym, którzy
nie chcą przyszłości, zniszczyć okazji czujących istot na zbawienie.
Ci, którzy nadal prześladują uczniów Dafa: Mam nadzieję, że prawdziwie zrozumiecie
czym jest Falun Gong, a także dlaczego zła Partia prześladuje uczniów Dafa. Mam jeszcze
większą nadzieje, że będziecie mieli dobrą przyszłość.
Li Hongdży
9 lutego 2006 r.

Przejść śmiertelną próbę

Niektórzy nie traktują studiowania Fa jako priorytetu, i podczas gdy zło prześladuje uczniów
Dafa i ma miejsce intensywny nacisk ze strony bezwzględnego czerwonego terroru, ich luki
zostały wykorzystane przez zło z powodu ich strachu, oraz uczynili złe rzeczy wobec Dafa i
uczniów Dafa, których nie powinni byli robić. Służyli jako agenci i kapusie dla agencji
wywiadowczych nikczemnej partii, takich jak Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwa KPCh,
Dowództwo Sił Zbrojnych, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, itd. Gdy niektórzy z
nich poddali się złu, uczynili rzeczy które są, w różnych ilościach i w różnym stopniu,
rzeczami całkowicie haniebnymi dla kultywującego. Będąc same istnieniami, oni wszyscy w
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głębi wiedzą, że Dafa jest dobre, więc po dopuszczeniu się tych czynów żałują ich. Chcą
powrócić do kultywacji, ale mają teraz coś, co agenci KPCh mogą użyć przeciwko nim, więc
są przepełnieni wyrzutami sumienia. Boją się, że jeżeli wrócą, to agenci użyją tych rzeczy
przeciwko nim aby im grozić. Jeszcze bardziej boją się tego, że kiedy uczniowie Dafa
dowiedzą się o tym co zrobili, to będzie im wstyd spojrzeć w twarz tym uczniom Dafa. To
jest dla nich całkiem spory dylemat.
Prawda jest taka, że stracenie tej okazji wieków i nie dopełnienie prawdziwego
powodu przyjścia na ten świat, jest bardziej przerażające niż przywiązanie do wstydzenia się,
aby spojrzeć w twarz innym. Kultywacja jest kultywacją i w kultywacji chodzi o pozbywanie
się swoich przywiązań, wyzbycie się złych ludzkich zachowań i wszelkiego rodzaju lęków, w
tym także ludzkiego przywiązania do strachu przed tym czy tamtym. Najpierw poszliście złą
ścieżką ze względu na wasze przywiązania i lęki, a teraz kiedy chcecie wrócić, to ponownie
jesteście powstrzymywani przez strach i pozwalacie aby blokował wasz powrót.
Strach może spowodować to, że ktoś popełnia błąd, i strach może spowodować to, że
ktoś traci okazję przeznaczenia. Strach jest śmiertelną pułapką na drodze istoty ludzkiej do
boskości. Popełniliście już wielkie błędy z tego powodu, i chociaż teraz chcecie je poprawić,
to boicie się, że inni ludzie się o nich dowiedzą. Kultywacja jest poważną kwestią. Jeżeli dalej
będziecie w ten sposób dawać schronienie tym lękom, to kiedy przestaniecie być hamowani
przez strach? Zwłaszcza uczniowie, którzy zakryli te wszystkie rzeczy i którzy, wydawałoby
się, że zachowali się lepiej niż większość innych uczących się, jeżeli nie pozbędziecie się tych
przywiązań, nie zatrzymacie swojego grzesznego zachowania, i nie pozbędziecie się swoich
lęków, to niezależenie od tego ile rzeczy uczniów Dafa czynicie, to nadal robicie je aby ukryć
pewne rzeczy. Jeżeli pozbędziecie się tych grzechów, które nosicie ze sobą i które tłamsicie w
środku i powrócicie, wtedy wszystko co robicie będzie czyste i będzie częścią kultywacji
ucznia Dafa.
Jako wasz Mistrz, nigdy nie zapamiętywałem tych złych rzeczy, które zrobiliście
podczas waszej kultywacji – pamiętam tylko dobre rzeczy, które zrobiliście i wasze
osiągnięcia. Uczniom Dafa udało się przetrwać podczas kultywacji i nieporównywalnie złego
prześladowania, więc są głęboko świadomi trudów w kultywacji i zdołają zrozumieć uczniów
którzy podążyli złą ścieżką. Więc powiem wam jeszcze raz: Wszyscy uczniowie, którzy
popełnili takie błędy [jak szpiegostwo], począwszy od teraz, najlepiej będzie jeżeli publicznie
oświadczycie, że pozbywacie się tego ohydnego ciężaru i że powracacie do Dafa. Dopiero
gdy otwarcie ujawnicie wszystko co złego uczyniliście będziecie w stanie uwolnić się od
węzłów i gróźb tajnych agentów. I dopiero gdy otwarcie ujawnicie te rzeczy, będziecie mogli
usunąć swoje przywiązania i lęki. Uczniowie Dafa i ja nie będziemy traktować uczniów,
którzy obrali złą ścieżkę w swojej kultywacji, w sposób jaki zrobiliby to zwykli ludzie. W
czasach gdy zaczynałem uczyć Fa w zwykłym społeczeństwie, wiedziałem o różnych stanach
jakie się pojawią w kultywacji ludzi. Podczas podróży istoty ludzkiej ku boskości, ponieważ
jest istotą ludzką – a nie Bogiem – w czasie kultywacji, to na pewno popełni błędy w trakcie
kultywacji, i na pewno będą sprawdziany których nie przejdzie dobrze. No i oczywiście są
tacy, którzy popełniają ogromne błędy. Gdy zauważycie swój problem, kluczowym pytaniem
jest to, czy jesteście zdeterminowani się go pozbyć. Tylko gdy będziecie zdeterminowani aby
wynurzyć się z tego to można to nazwać kultywacją – to jest właśnie kultywacja.
Mam nadzieję, że uczniowie, którzy poszli złą ścieżką nie będą stale dopuszczać się
błędów. To może być ostatni raz, gdy Mistrz objaśnia Fa dla takich uczniów. Skorzystajcie z
waszej okazji. Niezliczeni Bogowie oglądają was, a uczniowie Dafa i ja oczekujemy na wasz
powrót.
Li Hongdży
9 maja 2006 r.
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Do ukraińskiej Konferencji Fa
Witam uczniów Dafa, którzy uczestniczą w Konferencji Fa na Ukrainie!
Najpierw chciałbym życzyć wam sukcesu w konferencji. Osiągnięcie Doskonałości uczniów
Dafa okresu rektyfikacji Fa jest tworzeniem przez Dafa Wielkich Oświeconych Istot nowego
wszechświata, więc to czyni rzeczy za które jesteście odpowiedzialni o tyle większe. Podczas
postępu w waszej kultywacji, wasza misja ratowania istot i eliminowania zła oraz zakłóceń ze
strony starych sił naturalnie zbiegnie się z waszą kultywacją. Tylko gdy kultywujesz siebie
dobrze, możesz ustanowić wszystko dla przyszłości. Zatem mam nadzieję, że wasza
konferencja będzie uroczystą okazją, która prawdziwie będzie mogła zainspirować
studiowanie Fa i polepszanie się.
Bądźcie pilni, uczniowie Dafa! Chociaż pozbywanie się przywiązań na twojej ścieżce
kultywacji jest bolesne, to ta ścieżka jest święta.
Jeszcze raz, życzę sukcesów w waszej Konferencji Fa!
Li Hongdży
26 maja 2006 r.

Do Konferencji Fa w Chicago
Witam praktykujących, którzy uczestniczą w Konferencji Fa w Chicago!
Najpierw, pozwólcie mi życzyć Konferencji Fa całkowitego sukcesu w osiągnięciu swego
celu.
Konferencje Fa uczniów Dafa są zebraniami Fa, na których [uczniowie] polepszają się
poprzez uczenie się od siebie nawzajem, co pozwala im odkryć gdzie mają niedociągnięcia, i
umożliwia im wzmocnienie swoich prawych myśli na swojej ścieżce do Doskonałości. Wasze
dokonania odzwierciedlają wielką cnotę zdobytą przez dogłębne studiowanie Fa i umacnianie
prawych myśli, i wasze niedociągnięcia ukazują rzeczy nad którymi musicie jeszcze
popracować podczas swojej ścieżki kultywacji. Cokolwiek doświadczasz podczas swojej
kultywacji - niezależnie od tego czy jest to dobre czy złe - jest dobre, gdyż przychodzi to
tylko dlatego że kultywujesz. Kultywujący nie może osiągnąć Doskonałości gdy jest
obładowany ludzkimi myślami, obładowany długami karmicznymi, albo obładowany
przywiązaniami. Połysk złota zwiększa się z czasem kiedy jest oczyszczane. Poprzez prawe
myśli i prawe czyny, uczniowie Dafa ustanawiają wszystkie aspekty swojej boskości, i w tym
samym czasie budują kosmos przyszłości.
Uczniowie Dafa, bądźcie pilni!
Li Hongdży
25 czerwca 2006 r.
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Całkowicie zdezintegrujcie zło

Rezultatem prawych myśli jakie uczniowie Dafa włożyli w dawanie świadectwu Fa i w
ratowaniu ludzi tego świata, jest to, że ma miejsce całkowity rozpad złych istot i elementów,
które odgrywają negatywną rolę i prześladują uczniów Dafa. W tym momencie, jest jedynie
mała ilość złych, zgniłych demonów, i są one gromadzone przez stare siły w obozach pracy,
więzieniach i innych ciemnych norach, które biorą udział w prześladowaniu uczniów Dafa.
To powoduje, że prześladowania zła pozostają bardzo ostre w niektórych, ograniczonych
miejscach. Aby całkowicie wyeliminować prześladowania uczniów Dafa przez ciemne sługi,
zgniłe demony i stare siły, wszyscy uczniowie na całym świecie – zwłaszcza uczniowie Dafa
w każdym rejonie Chin kontynentalnych – powinni razem skoncentrować swoje prawe myśli
w kierunku tych złych miejsc, całkowicie dezintegrując wszystkie złe istoty i elementy, które
prześladują uczniów Dafa, wyczyszczając te złe okoliczności w których uczniowie Dafa są
prześladowani w Chinach kontynentalnych, i ocalając ludzi tego świata, [i tym samym]
wypełnić obowiązki ucznia Dafa i podążać naprzód w kierunku boskości.
Li Hongdży
24 października 2006 r.

Do Konferencji Fa w Australii
Do wszystkich uczniów Dafa biorących udział w Konferencji Fa w Australii:
Pozdrawiam wszystkich!
Najpierw chciałbym życzyć konferencji uwieńczenia jej sukcesem. Konferencje Fa są
wielkimi zgromadzeniami uczniów Dafa, są dobrą okazją, aby wzajemnie się poprawić, i dają
wyraz [mocy] dobrego studiowania Fa.
Jeżeli uczniowie Dafa mają dobrze kroczyć swoimi ścieżkami i dobrze wypełniać trzy
rzeczy, to muszą dobrze studiować Fa i traktować studiowanie Fa poważnie. Miejsca, w
których dobrze wypełniono rolę ratowania istot i dawania świadectwa Dafa, i w których
dokonały się wielkie zmiany, to zawsze miejsca, w których wszyscy dobrze studiowaliście Fa.
Uczniowie Dafa, którzy szybko się wznieśli to zawsze ci, którzy uczynili ze studiowania Fa
priorytet. Tak jest ponieważ Fa jest podstawą; jest tym co fundamentalne dla uczniów Dafa;
jest gwarantem wszystkiego; i jest aleją prowadzącą człowieka do boskości. Dlatego
skorzystam z okazji Konferencji Fa w Australii, aby powiedzieć wszystkim uczniom Dafa na
całym świecie: bez znaczenia czy jesteś nowym czy doświadczonym praktykującym,
nieodzownie nie możesz zaniedbywać studiowania Fa z powodu bycia czymś zajętym.
Studiowanie Fa nie może stać się formalnością, powinieneś być skoncentrowany gdy je
studiujesz i sam powinieneś prawdziwie je studiować. Było zbyt wiele nauczek pod tym
względem. Mam nadzieję, że wszystkim uda się pokonać dobrze ostatnią cześć waszej ścieżki.
Przyszłość wkrótce ukaże się przed oczami [świata].
Li Hongdży
18 listopada 2006 r.
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Dziękuję wszystkim istotom, które wysłały pozdrowienia

Uczniowie Dafa, ludzie świata, wszelkie istoty:
Pozdrawiam was!

Dziękuję za wysłanie pozdrowień i dobrych życzeń! Mam szczerą nadzieję, że wszyscy moi
uczniowie Dafa osiągną Doskonałość! Mam szczerą nadzieję, że prawda stanie się jasna dla
wszystkich ludzi tego świata i że będą oni mogli wyraźnie rozpoznać co naprawdę jest
najbardziej złym demonem jakiego historia postanowiła sprawić ludzkości, że zobaczą jak ta
nikczemna partia otruła chińską ludność i cały świat, i jak prześladuje uczniów Dafa – i tym
samym zdołają przetrwać największą katastrofę wszystkich czasów, jaka przytrafiła się
wszystkim istotom. Mam szczerą nadzieję, że wszystkie istnienia zostaną uratowane!
Wszelkie istoty! Wszystko to w czym pokładaliście nadzieję, na co czekaliście, i o co
się niepokoiliście przez tysiące lat przybyło, i w rzeczywistości obecnie się odsłania. Przez to,
każda osoba wybiera, świadomie bądź nie, swój los.
Chciałbym wam powiedzieć: uczniowie Dafa są jedyną nadzieją ocalenia dla istot w
każdym regionie i każdym kraju. Docenienie tego co robią równa się docenieniu się samych!
Dziękuję ponownie za wasze wysłane pozdrowienia!
Li Hongdży
1 stycznia 2007 r.

Dalsze uwagi na temat „polityki”
Gdy praktykujący Falun Gong prowadzą działania przeciwko prześladowaniom i wyjaśniają
fakty, używając metod zwykłych ludzi w odpowiedzi na podłe obsmarowywanie Falun Gong
przez KPCh, dokładnie i prawdziwie ujawniają, dlaczego ten łajdacki reżim KPCh
prześladuje Falun Gong i pomagają światu dowiedzieć się, czym jest Falun Gong. Gdy cały
świat zrozumie rzeczywistość tego, co się dzieje, nie będzie możliwości utrzymywania
prześladowań. Taktyki wykorzystywane przez bandytów KPCh w prześladowaniach oraz
rozmiar nikczemności prześladowań, umożliwia ludziom ujrzenie KPCh takiej, jaka jest.
Zatem, KPCh ponownie, by pogmatwać dobro ze złem, wymyśliła fałszywą linię [myślenia],
że uczniowie Falun Gong „zajmują się polityką”. Robi tak, żeby zmylić tych, których myśli
kierowane są przez KPCh i którzy jeszcze uważają, że mają jasne rozeznanie tych rzeczy,
nadaremnie usiłując podtrzymać prześladowania i dać temu teoretyczne podstawy. Prawda
jest taka, że „polityka” ludzkości nie została ustanowiona na użytek prześladowców. Jeżeli
„zajmowanie się polityką” może ujawnić prześladowania; jeżeli „zajmowanie się polityką”
może powstrzymać prześladowania; jeżeli „zajmowanie się polityką” może pomóc w
wyjaśnianiu faktów; jeżeli „zajmowanie się polityką” może ocalać wszystkie istoty – jeżeli
„zajmowanie się polityką” może czynić to wszystko dobro, więc czemu tego nie robić?
Sednem sprawy jest to, że powodem dla kultywującego jest powstrzymanie prześladowań, a
nie „zajmowanie się polityką” po to, by posiąść ludzką władzę polityczną. Kultywujący nie
mają pragnienia władzy pośród ludzi; wręcz przeciwnie, kultywujący muszą porzucić
wszelkie pragnienia względem władzy. Dlatego, kiedy wyjaśniacie fakty, jeżeli ktoś zarzuci
wam ten nonsens i nie może zdecydować się, czy to, co powinno zostać potępione, to
prześladowania czy „zajmowanie się polityką”, to powiedzcie mu to, co ja powiedziałem.
Podczas wyjaśniania faktów, uczniowie Dafa zdołali całkiem dobrze zrozumieć, jak
trudno jest ocalać ludzi, i przecież uczniowie Dafa ocalają ludzi, podczas gdy sami są
prześladowani. Kultura partii, którą nikczemna KPCh wszczepiła w ludzi na świecie i w
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sposób szczególnie zauważalny zatruła Chińczyków, wraz z kłamstwami, które sfabrykowała
o Falun Gong podczas prześladowań, poprowadziła niektórych, którzy ślepo podporządkowali
się KPCh – a w szczególności tych, którzy wiedzą bardzo dobrze, że to są prześladowania, ale
zaprzedali się KPCh ze względu na własną korzyść – do jeszcze bardziej tragicznego
bezpośredniego ograniczenia nadziei ludzkości na przyszłość. I to są przyczyny tego, że tak
trudno jest uczniom Dafa ocalać ludzi. Ponieważ uczniowie Dafa są odpowiedzialni w tym
krytycznym momencie historii za ocalanie wszystkich istnień, czyńcie wszystko, co jest tylko
w waszej mocy. Jeżeli chodzi o tych, którzy nie mogą zostać ocaleni, jest to wybór tych ludzi.
Wówczas, kiedy światowe media milczą powodowani zachętami, czy zniechęceniami ze
strony KPCh, formowanie własnych środków masowego przekazu przez uczniów Dafa w celu
przeciwstawienia się prześladowaniom i ocalaniu ludzi na świecie jest etykietowane jako
„polityczne”, w takim razie śmiało zróbmy użytek z „polityki”, by wyeksponować
prześladowania i ocalać wszystkie istoty!
Li Hongdży
21 lutego 2007 r.

Całkowicie zdezintegrujcie wszystkie wtrącające się bóstwa w trzech
sferach, które biorą udział w przeszkadzaniu rektyfikacji Fa
Już od dłuższego czasu, stare siły i wszystkie wtrącające się bóstwa w trzech sferach, które
odgrywają negatywną rolę, miały okropny wpływ. Na początku, kiedy uczniowie Dafa
uzyskiwali Fa, one poważnie przeszkadzały rektyfikacji Fa, uzyskiwaniu Fa i kultywowaniu
uczniów Dafa i wszystkich istot. W okolicach 1999 roku wzięły udział, w różnym stopniu, w
prześladowaniach uczniów Dafa, co pogorszyło grozę już i tak złowrogich okoliczności,
wspomogło zło i poważnie zakłóciło rektyfikację Fa. I szczególnie, w krytycznym czasie
kiedy uczniowie Dafa wyjaśniają fakty, ocalają ludzi świata i wszelkie istoty podczas bycia
prześladowanymi, one znów wzięły udział w uniemożliwianiu ludziom świata i wszelkim
istnieniom zostania ocalonymi. To równa się bezpośredniemu prześladowaniu ludzi świata i
wszelkich istot. Są wśród nich tak zwani „bogowie” kontrolujący główne ludzkie religie, i
których poprosiłem o odejście z trzech sfer kiedy po raz pierwszy zacząłem przekazywać Fa,
aby dać ludziom na świecie równe szanse by stać się uczniami Dafa. Niektórzy z nich odeszli.
Lecz część nie zrobiła tego, twierdząc, że ludzie z powiązaniami religijnymi nie będą się
angażować w sprawy uczniów Dafa podczas okresu rektyfikacji Fa. I nie pozwolili ludziom z
powiązaniami religijnymi na poznanie Dafa – co było sprzeczne z zasadą „Otwarte dla
wszystkich, liczy się tylko to co osoba naprawdę chce”, [którą mamy] podczas przekazywania
Fa – i nie udało im się przystosować się do zmian w sytuacji, które wystąpiły podczas
rektyfikacji Fa. Co więcej, obecnie robią wszystko co mogą, aby uniemożliwić ludziom
wierzącym w religie zapoznanie się z faktami, sprawiając że miliardy ludzi z powiązaniami
religijnymi przegapiają szansę, na którą czekali przez tysiąclecia i stawiają istoty w
zagrożeniu bycia wyeliminowanymi; a nawet bezpośrednio przeszkadzali rektyfikacji Fa.
Zatem, jeżeli ludzie świata mają zostać ocaleni, to stało się absolutną koniecznością dla
uczniów Dafa by całkowicie wyeliminować stare siły i wszystkie niegodziwe, wtrącające się
bóstwa w trzech sferach, które utrudniają informowanie istot o faktach i ich ocalanie.
Nieważne jaki wygląd zewnętrzny ich istnienie może przybrać, czy przyjmą formę czy nie, na
jakim mogą być poziomie, czy czyje oblicze mogą przybrać, całkowicie zdezintegrujcie i
wyeliminujcie ich wszystkich. Podczas procesu bycia eliminowanym będą, oczywiście,
musieli zapłacić za zbrodnie, które popełnili przeciw rektyfikacji Fa, uczniom Dafa i
wszelkim istotom. I szczególnie jeżeli chodzi o tych wtrącających się bogów kontrolujących
religie i mających wrogie nastawienie do rektyfikacji Fa i ocalania wszelkich istot przez
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uczniów Dafa: zdezintegrujcie ich całkowicie. Nie zmieniajcie niczego podczas wyjaśniania
faktów osobom religijnym, nie kierujcie nic w kierunku konkretnej grupy i patrzcie tylko na
to, co osoba naprawdę chce i na jej własny wybór. Uczniowie Dafa powinni czynić trzy
rzeczy dobrze i stabilnie, nie powinni się wahać w żaden ludzki sposób. Mam nadzieję że
uczniowie Dafa przejdą, drogą boskich prawych myśli, ostatni krok ich podróży dobrze.
Li Hongdży
28 lutego 2007 r.

Na temat powieści „Kosmiczna katastrofa”

Te słowa o których jest tutaj mowa, nie są moje, ale wygląda na to, że prawie wszyscy wzięli
je jako moje. W tamtych czasach, kiedy wyjeżdżałem, niektórzy ludzie naprawdę martwili się
o wszystkich i dla tego podjęli pewne kroki. W rzeczywistości, tamten okres był po to, aby
zobaczyć czy uczniowie Dafa mogą sprostać tej próbie, i zareagowali oni w przeróżny sposób.
Niedługo po tym można było naprawdę dostrzec wyłaniające się różnego rodzaju ludzkie
przywiązania, a także jak radzą sobie uczniowie z silnymi prawymi myślami. To co się działo
już się skończyło i interesuję się tylko tym, czy uczniowie Dafa ostatecznie spełniają standard.
Jednak powieść to tylko powieść i jest tylko jednym z wielu sposobów, jakie
uczniowie Dafa używają aby dawać świadectwo Dafa i ocalać wszystkie istnienia. Mimo, że
treść powieści może zawierać rzeczy jakie uczniowie Dafa zrozumieli przez kultywację, to te
rzeczy nie mogą być traktowane jako zapisy historyczne. Gdybym nie omówił procesu
rektyfikacji Fa, to nawet bogowie wiedzieliby bardzo mało na jej temat.
To co chcę wam powiedzieć to to, że przeszliście przez wiele prób i trudności, aby
przybyć do miejsca, w którym się teraz znajdujecie. Ze wszech miar, nie powinniście
pozwolić, aby wasze serca i umysły poruszały się jak źdźbło trawy chwiejące się przy
pierwszym lekkim podmuchu wiatru.
Li Hongdży
10 maja 2007 r.
---------------------------------------------------------------------------------------Notka redaktora: Poniższy tekst pochodzi z fragmentu, do którego odwołuje się Mistrz, ze
wspomnianej wyżej powieści.
Li Cing'owi podano fax, przyjrzał mu się bliżej. Na kartce, rozmiaru około A4, widniało tylko
kilka krótkich linijek. Ponieważ było to dawno temu, Li nie mógł sobie dokładnie przypomnieć,
co było na nich napisane, wiedział tylko, że ogólny sens był taki: „Nie musicie mnie pytać kim
jestem - Wszyscy uczniowie Dafa powinni to wiedzieć. Absolutnie nie pozwolimy, aby Wielkie
Fa (Dafa) wszechświata było atakowane w ludzkim świecie. Natychmiast wystąpcie naprzód,
aby chronić Dafa i natychmiast idźcie do Pekinu i do rządów prowincjonalnych. Ktokolwiek
jeszcze nie wystąpił naprzód, nie jest już moim uczniem.".
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Do kanadyjskiej Konferencji Fa
Do uczniów Dafa uczestniczących w kanadyjskiej Konferencji Fa:
Pozdrawiam wszystkich!
Rektyfikacja Fa postępuje szybko do przodu, a prawe myśli uczniów Dafa podczas dawania
świadectwa Dafa i ocalania wszystkich istot, dezintegrują w wielkiej ilości wtrącające się
bóstwa i zgniłe demony, które odgrywają negatywną rolę, powodując przez to fundamentalne
zmiany w stanie świata. Ale złe elementy, jak również zła partia i złe widmo, które widzą, że
wszystko jest stracone, podejmują ostateczną walkę, i to jest tym większy powód dla uczniów
Dafa aby wykonywać jeszcze lepiej pracę wyjaśniania faktów i ocalania ludzi na świecie i
wszelkich istot. Im bliżej do końca, tym bardziej nie możecie ustawać; im bliżej do końca,
tym lepiej musicie studiować Fa; im bliżej końca, tym silniejsze muszą być wasze prawe
myśli.
Niech ta Konferencja Fa będzie wspaniałą okazją, w której wszyscy polepszycie się razem!
Życzę tej Konferencji Fa całkowitego sukcesu!
Li Hongdży
19 maja 2007 r.

Do środkowo-zachodniej Konferencji Fa w Minnesocie
Do uczniów Dafa uczestniczących w środkowo-zachodniej Konferencji Fa organizowanej w
Minnesocie:
Pozdrawiam was wszystkich!
Na początku, z góry chciałbym przekazać moje życzenie aby ta wielka konferencja była
ogromnym sukcesem. Kultywacja uczniów Dafa nie jest jedynie dla osobistego osiągnięcia
Doskonałości. Czynienie trzech zadań uczniów Dafa dobrze i ocalanie czujących istot są
rzeczami, które uczniowie Dafa muszą robić. [Wiem, że] dobre podsumowywanie i wymiana
doświadczeń z kultywacji, a także tych związanych z ocalaniem czujących istot, jak i lepszym
wypełnianiem tego, co uczniowie Dafa powinni robić, są rzeczami, które wy, uczniowie Dafa
macie nadzieję osiągnąć poprzez przybycie na konferencję. Mam nadzieję, że wszyscy z was
odniosą pożytek z tej Konferencji Fa.
Li Hongdży
22 września 2007 r.

Do europejskiej Konferencji Fa
Do uczniów Dafa biorących udział w europejskiej Konferencji Fa:
Pozdrawiam wszystkich!
Kultywacja uczniów Dafa nie ma na celu jedynie osiągnięcia osobistej doskonałości. Ocalanie
wszystkich istot to odpowiedzialność spoczywająca na uczniach Dafa, odpowiedzialność
która musi być wykonana przez kultywujących noszących miano „uczniów Dafa”. Żywię
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nadzieję, że poprzez wyciągnięcie nauk z dzielenia się doświadczeniami na Konferencji Fa,
jeszcze lepiej wypełnicie obowiązki i przysięgi złożone przez uczniów Dafa i jeszcze lepiej
będziecie sobie radzić.
Na koniec, życzę Konferencji Fa całkowitego sukcesu.
Li Hongdży
23 września 2007 r.

Do francuskiej Konferencji Fa
Do uczniów Dafa uczestniczących we francuskiej Konferencji Fa:
Pozdrawiam was!
Wszystko, co uczniowie Dafa obecnie robią , ma na celu wyjaśnianie prawdy i ocalanie ludzi
na świecie. Konferencja Fa służy dodatkowo jako forum do wymiany doświadczeń, gdzie
możecie podsumować czego nauczyliście się odnośnie studiowania Fa i kultywacji, i możecie
omawiać jak wyjaśniacie prawdę i ocalacie obecnie ludzi na świecie. Możecie także
zidentyfikować wasze niedociągnięcia i odtąd działać nawet lepiej. Dlatego konieczne jest,
żeby Konferencja Fa osiągnęła założony efekt.
Chciałbym skorzystać z tej okazji, aby podzielić się moją nadzieją, że
Stowarzyszeniom Dafa w każdym poszczególnym regionie uda się odegrać swoją rolę, wziąć
odpowiedzialność na swoje barki i sprawować dobrze pracę koordynującą każdy region. Nie
czyńcie rzeczy powierzchownie, i tym bardziej nie powinniście odwracać się od trudności.
Nie rezygnujcie z praktykujących, którzy nie dzielą tych samych poglądów czy pomysłów,
ponieważ oni wszyscy są moimi uczniami.
Obecnie nadal istnieją problemy koordynacji w różnych regionach, kiedy przychodzi
do załatwiania grupowych działań i inicjatyw. Na przykład, gdy pewni uczący się omawiają
coś, nadmiernie podkreślają swoje własne rzeczy i ciągle się sprzeczają. Zabieranie się do
rzeczy w ten sposób narazi na szwank wysiłki uczniów Dafa w wyjaśnianiu prawdy i dawaniu
świadectwa Fa. Zbyt silne ludzkie przywiązania łatwo wykorzystywane są przez zło jako luka
dzięki której mogą przeszkadzać, powodując, że rzeczy nie zostaną wykonane. W takiej
sytuacji powinno się czynić rzeczy zgodnie z centralnie planującym Stowarzyszeniem Dafa i
bez względu jakie są wasze osobiste opinie, wszyscy powinniście odłożyć na bok wasze
przywiązania i współdziałać. Mam nadzieję, że każdy uczeń Dafa może uznać, że wyjaśnianie
prawdy jest tym, co naprawdę ma znaczenie.
Pozwólcie mi zakończyć życząc Konferencji Fa ogromnego sukcesu. Niech prawe myśli
naszych uczniów Dafa stają się coraz silniejsze.
Li Hongdży
21 listopada 2007 r.

Pozdrowienia
Uczniowie Dafa uczestniczący w australijskiej Konferencji Fa:
Pozdrawiam wszystkich!
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Australijscy uczniowie Dafa radzą sobie stopniowo lepiej w dawaniu świadectwa Fa i
ratowaniu czujących istot przez wyjaśnianie faktów. Mam nadzieję, że podczas tej konferencji
weźmiecie zapas waszych pozytywnych doświadczeń i odkryjecie gdzie macie uchybienia i w
ten sposób będziecie działać nawet jeszcze lepiej w tym krótkim czasie, który jeszcze
pozostał.
Życzę Konferencji Fa ogromnego sukcesu!
Li Hongdży
15 grudnia 2007 r.

Pozdrowienia
Uczniowie Dafa na całym świecie:
Pozdrawiam was!
Uczniowie Dafa w Chinach kontynentalnych: Szczęśliwego Nowego Roku!
Rektyfikacja Fa z pewnością odniesie sukces, uczniowie Dafa z pewnością osiągną
Doskonałość. Gdy Niebo chce zmian, nikt nie może tego powstrzymać! Rektyfikacja Fa
wszechświata, i ponowne stworzenie niebios i ziemi zbliżają się do zakończenia.
Przekształcanie kolosalnego firmamentu pędzi szybko i mocno. Czemu mogłoby się równać
tych kilka paskudnych stworzeń znajdujących się nad lub na Ziemi? Wszechmocna cnota
uczniów Dafa z chwałą rozświetla wszechświat. To na co Bogowie i ludzie oczekiwali, o co
się martwili, przybyło. Ocalcie wszystkie wasze czujące istoty, spełnijcie wasze
prehistoryczne wole i wypełnijcie wasze przyrzeczenia!
Ponownie życzę wam wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku.
Li Hongdży
6 lutego 2008 r.
Trzydziesty dzień, dwunastego miesiąca księżycowego, roku księżycowego Ding Hai

Komentarz Mistrza na temat artykułu
Zawsze znajdą się jacyś ludzie, którzy mącą i sieją zamęt przeszkadzając kolegom studentom.
Bez względu na to kim jesteś, po prostu szczerze przyłóż się do kultywacji i rób co w twojej
mocy, by wyjaśniać fakty, robiąc to pozwól twoim czynom przemawiać za ciebie. Dlaczego
zawsze opowiadasz że jesteś taki czy owaki? Czy można to nazwać kultywacją? Równa się
powodowaniu zakłóceń wśród uczniów.
Li Hongdży
20 lutego 2008 r.
Powyższy komentarz odnosi się do artykułu z 21 lutego 2008 r. opublikowanego na
minghui.org pod tytułem: „Dobrze studiować Fa i uwolnić się od zakłóceń”.
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Odsiewanie piasku
Rektyfikacja Fa jest w swoim końcowym stadium, a niszczące czynniki w kosmosie
wyciągają tych, którzy nie zdołali być pilnymi, z szeregów praktykujących, takich jak ci,
którzy 1) są nierozsądni; 2) działają i mówią bezrozumnie; i 3) nie usunęli swoich przywiązań,
które coraz bardziej się powiększały, kierując tych praktykujących do posiadania silnej
tendencji do patrzenia na zewnątrz i szukania na zewnątrz, tracąc swój zdrowy rozsądek.
Sposobem [tych czynników] na przysparzanie zakłóceń jest sprawianie, że umysły ludzi stają
się przytłoczone i zmieszane pośród irracjonalnych przywiązań, kierując ich do robienia złych
rzeczy, które szkodzą praktykującym i szkodzą Rektyfikacji Fa, sprawiając tym, że bardzo
trudno im zawrócić i ponownie dobrze się spisywać, nawet jeżeli by tego chcieli. Tak jest,
ponieważ kiedy ktoś uczynił wielkie krzywdy praktykującym i sprawił, że jacyś praktykujący
upadli – czy nawet zostali umieszczeni wśród tych, którzy zostaną wyeliminowani – jak
można spłacić tak przeogromny dług karmiczny? I skoro ta osoba, którą on lub ona
zrujnowała była praktykującym Dafa, to tym bardziej czy jest jakakolwiek różnica we
wpływie tego a prześladowań podczas Rektyfikacji Fa? Grzech jest taki sam jak grzech zła.
Obecnie banda agentów specjalnych dokonała dokładnie takiej rzeczy, sklecając
nikczemną stronę internetową w imieniu praktykującego i posuwając się nawet do
oszukiwania i naciągania ludzi w imieniu Mei Ge. Jednak Mei Ge jest tuż przy mnie – jak to
co oni twierdzą mogłoby być prawdą? To staje się teraz raczej poważnym zakłóceniem dla
praktykujących na Tajwanie, są jeszcze pewne irracjonalne osoby pomagające złu
rozpowszechniać tą stronę wśród praktykujących. Robiąc to, stajesz po stronie zła, bierzesz
udział w prześladowaniu praktykujących i rujnujesz ich. Więc biorąc pod uwagę to, że
rujnowanie jakiegokolwiek praktykującego poprzez rozpowszechnianie tych rzeczy równa się
ogromnej ilości grzesznej karmy, której nie jesteś w stanie w żadnym wypadku spłacić, co
masz zamiar z tym zrobić?
W jakimkolwiek wypadku, Rektyfikacja Fa trwa dalej. Sugerowałbym komukolwiek
kto rozpowszechniał stronę agentów specjalnych: napraw wszelkie szkody jakie wyrządziłeś
tak szybko jak to możliwe; odnajdź i wyjaśnij rzeczy z tymi, którym przekazałeś tą stronę.
Jeżeli ominiesz nawet jedną osobę, zostaniesz razem z nią wyeliminowany. Ponieważ prawo
kosmosu jest takie: cokolwiek istota czyni, musi być za to odpowiedzialna. Mistrz jest
miłosierny, a uczniowie Dafa ocalają ludzi, lecz Rektyfikacja Fa jest czymś poważnym. Mam
nadzieję, że ci którzy chwilowo postradali zmysły i działali jako wspólnicy zła, będą od teraz
dobrze się zachowywać.
Li Hongdży
26 lutego 2008 r.

Wyjaśnienie
Trzy rzeczy są tym, co uczniowie Dafa obecnie powinni robić dobrze. Prawa człowieka są
czymś, do czego ludzka istota dąży i co ceni, podczas gdy celem kultywujących jest
wykraczanie poza ten świat. Uczniowie Dafa pracujący przeciwko prześladowaniom – tak to
wygląda na powierzchni, ale w rzeczywistości jest tak, że są to czyny ratowania ludzi,
ocalanie wszystkich istot. Sztafeta Znicza Praw Człowieka dotyczy działań przeciwko
prześladowaniom i pomaga ludziom zobaczyć czym jest zła partia, ale nie może zająć miejsca
wyjaśniania faktów, by ratować ludzi. Siłą napędowa Sztafety Znicza Praw Człowieka są
codzienni ludzie, i została ona zainicjowana w celu eksponowania i sprzeciwiania się
prześladowaniu Chińczyków przez partię zła, więc uczniowie Dafa nie są tymi, dla których
organizowane jest to wydarzenie. Uczniowie Dafa w Chinach kontynentalnych nie powinni
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odkładać na obok ich pracy związanej z wyjaśnianiem faktów i uczestniczyć w tym na
masową skalę.
Li Hongdży
14 kwietnia 2008 r.

Ponownie życząc całkowitego sukcesu europejskiej Konferencji Fa
Do uczniów Dafa biorących udział w europejskiej Konferencji Fa:
Pozdrawiam was!
Mam nadzieję, że poprzez wzięcie udziału w Konferencji Fa będziecie w stanie odnieść
korzyści, polepszyć się, i rozpoznać wasze niedociągnięcia w wyjaśnianiu prawdy i ocalaniu
wszystkich żyjących istot, dzięki czemu później będziecie lepiej postępować. Mam również
nadzieję, że ci uczący się, którzy przez cały czas nie byli zbyt pilni, zobaczą jak są oddaleni, i
wystąpią do przodu by wypełnić ich historyczne misje. Czas nie czeka na nikogo!
Ponownie, składam wam najlepsze [tego] życzenia.
Li Hongdży
16 listopada 2008 r.

Komentarz Mistrza na temat artykułu
Zniszczenie nikczemnej KPCh jest czymś, o czym zadecydowali bogowie, zatem nie
przykładajcie żadnej wagi do żadnej z tych rzeczy. Historyczną misją, jaką niosą na barkach
uczniowie Dafa, jest ocalanie czujących istot.
Li Hongdży
24 grudnia 2008 r.
Powyższy komentarz odnosi się do artykułu z 23 grudnia 2008 r. opublikowanego na
minghui.org pod tytułem: „Rozważając Kartę 08”.
[przyp. tłum. z PL: Karta 08 – manifest podpisany przez 350 chińskich intelektualistów i
działaczy praw człowieka w celu promocji reform i demokratyzacji Chin. Został
opublikowany 10 grudnia 2008 r., w 60 rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka. (cyt. z Wikipedii)]
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Pozdrowienia
Do uczniów Dafa biorących udział w Konferencji Fa w Kanadzie:
Pozdrawiam wszystkich!
Z determinacją kroczcie dobrze ostatnim odcinkiem waszej ścieżki, studiujcie dobrze Fa, a z
podstawą położoną przez wasze kultywowanie siebie dobrze, wasze prawe myśli naturalnie
będą wzrastały w sile i z pewnością wykonacie dobrze rzeczy, które uczniowie Dafa powinni
czynić. Zło jest skończone i środowisko uległo zmianie, więc tym bardziej nie powinniście
odpuszczać w waszej kultywacji, i w waszej świętej misji ocalania wszystkich istot
wykuwajcie waszą wszechmocną cnotę i chwałę.
Li Hongdży
17 maja 2009 r.

Bądźcie czujni
Kultywacja polega na usuwaniu ludzkiego myślenia i przywiązań. Niektórzy praktykujący
używają ludzkiego sposobu myślenia w procesie dawania świadectwa Fa aby zadowolić
swoje osobiste upodobania. Gdy ich pomysły nie są akceptowane, lub gdy ktoś wskazuje im
ich niedociągnięcia, czują się urażeni i nie wahają się popełniać złych czynów, w tym stanie
umysłu tylko sianie niezgody zdaje się zaspokajać ich nienawiść. Wszystko to jest całkowicie
przeciwne moim wymaganiom, aby uczniowie Dafa dobrze współpracowali ze sobą,
uprawomocniali Fa i ocalali czujące istoty. Gdy te wrodzone, ludzkie myśli i spowodowane
przez nie przywiązania sprawiają, że stajesz po przeciwnej stronie w swoich działaniach lub
w innych specyficznych kwestiach, czy jest to działanie właściwe dla ucznia Dafa? Czy nie
jest to właśnie czynieniem tego, czego życzy sobie zło? Jeśli te twoje złe uczynki sprawiły, że
czujące istoty lub praktykujący którzy nie studiowali dogłębnie Fa stracili szanse na ocalenie,
czy nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności w dniu osiągnięcia przez uczniów Dafa
Wielkiej Doskonałości? Czy możesz w takim razie osiągnąć Doskonałość? Jeżeli nie możesz
osiągnąć oświecenia, to w jakim celu kultywujesz? Zawsze mówiłem, że w tym
wszechświecie istnieje następująca zasada: cokolwiek istota – jakakolwiek istota – czyni,
musi być gotowa na przyjęcie tego konsekwencji i na zadośćuczynienie za wyrządzone
szkody. Jest to szczególnie prawdziwe w okresie rektyfikacji Fa. Długo rozmyślałem: „Co
mam począć z tymi praktykującymi, którzy wciąż nie są racjonalni w tej sprawie?”. Mogę
pomóc ci w usunięciu wielkiej ilości karmy, ale musisz sam stawić czoła temu co cię
oczekuje i ani Mistrz, ani ktokolwiek inny, nie może tego za ciebie zrobić. Sam musisz
przebić się przez swoje przywiązania i przejść przez testy.
Forum internetowe Cingsin, założone przez uczniów Dafa, często było
wykorzystywane przez te chaotyczne demony jakimi są agenci specjalni, i gdy do tego
dołączyli się pewni praktykujący którzy posiadali rożne przywiązania, to całe forum dawało
im posłuch. Gdy ta strona przestała mięć pozytywny wpływ i została zamknięta, niektórzy
praktykujący zaczęli poszukiwać innego forum. Czy naprawdę jesteś aż tak do tego
przywiązany? Czy nie rozumiesz, że to demon pukał do twoich drzwi, przyciągnięty przez to
przywiązanie? Gdy ten chaotyczny demon, agent specjalny „Tang Qi” wykorzystał tę lukę by
zdobyć posłuch w sieci, czyż nie uczynił tego wyłącznie dlatego, że ujrzał twoje ludzkie
przywiązanie? Czyż nie odważył się być tak bezczelnym, gdyż uczniowie nie mieli prawych
myśli i dali mu posłuch? Niektórzy posunęli się jeszcze dalej i nazwali go „drugim mistrzem”.
Czy ktoś kto ma takie myśli może nadal być moim uczniem? Moja córka zawsze była przy
moim boku, jednak gdy ten zgniły demon agent specjalny Tang Qi zmyślił kłamstwa o niej,
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niektórzy mu uwierzyli – do tego stopnia, ze stracili poczucie rozsądku i rozgłosili te
kłamstwa i nie chcieli słuchać gdy inni uczniowie Dafa wskazywali na ten problem. Są także
tacy, którzy posunęli się jeszcze dalej, rozgłaszając te niedorzeczne słowa i kłamstwa
zmyślone przez tego zgniłego demona, agenta specjalnego. To spowodowało, że niektórzy
uczniowie, którzy nie studiowali pilnie Fa oraz niektórzy nowi praktykujący, zeszli na złą
drogę. Jeżeli ci ludzie rzeczywiście się zagubią z tego powodu, strąca szanse na ocalenie i
staną w obliczu zniszczenia w przyszłości, jak zapłacisz za to co uczyniłeś? To jeszcze nie
wszystko, poniesiesz ogromną odpowiedzialność za szkodzenie Fa. Mistrz nie zamierza cię
straszyć, to „przebudzenie kijem” dla tych uczniów, którzy zachowują się niegodnie.
Kultywacja to usuwanie przywiązań, jak możesz szukać dla nich forum? Jak można być tak
niewiarygodnie przywiązanym w procesie kultywacji?
Waszym pragnieniem jest pomagać Mistrzowi w rektyfikacji Fa, a to może zostać
osiągnięte jedynie z prawymi myślami. Znacząca większość uczniów Dafa, która
uprawomocnia Fa i ocala czujące istoty jest wspaniała, nie do porównania z żadną formą
kultywacji lub religią z przeszłości. To wasza chwała i chwała Mistrza. Jestem prawdziwie
szczęśliwy, wspaniałe oświecenie czeka na was w przyszłości. Podążajcie pewnie na ostatnim
odcinku drogi: to wasz obowiązek i tego wam życzy Mistrz.
Li Hongdży
4 sierpnia 2009 r.

Sprzątanie
Są dwa powody, dla których przez cały czas nie mówiłem nic o tych sprawach. Pierwszy jest
taki, że chciałem, aby nasi studenci sami wykultywowali do dojrzałości, sami dostrzegli te
problemy podczas kultywowania ku dojrzałości oraz by sami przez nie przeszli. Drugim jest
to, że [chciałem] zobaczyć jak bardzo ci, którzy dyrygują różnymi sprawami, mogą się
wypaczyć. Zamierzałem powiedzieć coś tylko wtedy, gdy ludzkie przywiązania ukazałyby się
w pełnej krasie. Teraz kiedy dostrzegliście problem, zamierzam powiedzieć kilka słów.
Celem pewnych zajęć i projektów, jakie prowadzą nasi studenci, jest ocalanie ludzi i
pomaganie Mistrzowi w uprawomocnianiu Fa, jednak robiąc z tego materiały wewnętrzne
wielokrotnie jedynymi odbiorcami tego są nasi studenci. Nie możemy tak dalej robić. Po
pierwsze te rzeczy nie potrafią ocalać ludzi, a po drugie przeszkadzają naszym studentom w
kultywacji i ocalaniu czujących istot. Takie wysiłki mogą co najwyżej pochłonąć wielką ilość
siły roboczej. Uczniowie Dafa mają pomagać Mistrzowi w przeprowadzaniu rektyfikacji Fa,
nie możecie w taki sposób zużywać zasobów. Jeżeli jakaś strona prowadzona przez studentów
może osiągnąć pozytywny efekt w ocalaniu czujących istot, powinniście kontynuować
prowadzenie ich i robić to w zdrowy sposób. Jeżeli nie potrafią tego dokonać, to niech nie
kończą jako interferencje. Przede wszystkim sugerowałbym zamknięcie wszystkich stron,
które namawiają dużą liczbę nowych studentów, jak i tych, którzy nie studiowali Fa dogłębnie
albo takich, co mają silne ludzkie przywiązania, do dołączenia. Strony zwykłych ludzi,
sprawy załatwiane przez tych, którzy uważają, że promują pewne działania na rzecz Dafa i
działania online wykonywane przez samozwańczych praktykujących nie mają nic wspólnego
z uczniami Dafa uprawomocniającymi Fa. Od dnia dzisiejszego uczniowie Dafa nie powinni
w tym już więcej uczestniczyć, szczególnie w aktywnościach ukierunkowanych na politykę.
Obalenie nikczemnej KPCh nie jest celem kultywacji. Zamiast tego ostatecznym celem
kultywacji ucznia Dafa jest osiągnięcie Doskonałości. Ujawniamy prześladowania po to, aby
pomóc ludziom dostrzec, czym jest zło i tym samym zostać ocalonymi. Dezintegracja
nikczemnej KPCh jest zadaniem Niebios i nieuchronnym wydarzeniem w historii, nie jest
czymś wartym działania uczniów Dafa wyłącznie w celu jej zakończenia. Pośród naszych
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studentów jest kilku takich, którzy w chwili zetknięcia z Dafa wierzyli w pewne zwykłe
ludzkie brednie i nie zdawali sobie sprawy, że ich umysły są wystawiane na próbę przez istoty
boskie, więc od dawna wahali się odnośnie kultywacji w Dafa. Minęło wiele lat, jednak oni
nadal postrzegają Dafa z perspektywy ludzkiego sposobu myślenia i nie potrafią porzucić
swoich przywiązań do polityki, władzy i zysków, jakie mogą powstać z tego tytułu w
przyszłości. Czas czekał na was zbyt długo. Nie załatwiaj spraw Dafa posiadając nieczyste
ludzkie przywiązania. Kultywacja uczniów Dafa jest czymś podniosłym. Bez względu na to,
za jak jasno myślącego się uważasz, w rzeczywistości całe twoje zaangażowanie wynika z
przyćmienia twojej mądrości przez przywiązanie do dążenia do osiągnięcia czegoś, które
miałeś już wcześniej. Chociaż udało ci się dotrzeć tam, gdzie jesteś dzisiaj, zawsze byłeś
obiektem kpin ze strony boskich istot. Jakże smutne jest to, iż bardzo zbliżyłeś się do Dafa,
ale nie potrafisz wejść.
Pozwólcie mi poruszyć kolejną kwestię. Ludzki umysł jest niestabilny, zatem nie
myślcie, że zwykli ludzie będą mieć prawe myśli. Zdarzają się zwykli ludzie, którzy
utożsamiają się z zasadami Dafa, ale nie kultywują w oparciu o Fa. Dzięki mediom
przemawiają za uczniami Dafa i sprzeciwiają się prześladowaniom, sprawiło to, że niektórzy
uczniowie uważają takich ludzi za nadzwyczajnych i nawet traktują ich jak uczniów Dafa, nie
czyniąc między nimi rozgraniczenia. Są też inni, nawet jeszcze głupsi, którzy uważają to, co
mówią ci ludzie, za Fa. Wychwalani przez coraz większą liczbę osób, ci [zwykli] ludzie mogą
jedynie popadać w samozachwyt i zapominać kim są, co następnie doprowadza do wyłonienia
się u nich wszelkiego rodzaju przywiązań. Stają się potem bardzo zuchwali, mówią lub robią
wszystko, nawet do tego stopnia, że zakłócają normalną kultywację uczniów Dafa i
uprawomocnianie Fa. Prawdą jest, że za to zjawisko nie można winić w całości owych
zwykłych ludzi. Ci ludzie - którzy solidaryzują się z Dafa - zostali zniszczeni przez pewnych
naszych studentów, którym brakuje prawych myśli, są nieracjonalni i nie działają w oparciu o
Fa. Ponieważ to co robimy ma na szeroką skalę ocalać czujące istoty, ludzie bez względu na
ich ramy myślowe dostają szansę na ocalenie, dlatego wśród naszych studentów będą się
ujawniać wszelkiego rodzaju ludzkie myśli. Wiedziałem o tym wszystkim jeszcze zanim
zacząłem rozpowszechniać Fa. Rozwiązaniem dla was jest częste studiowanie Fa. Dzięki
dużej ilości studiowania Fa w naturalny sposób będziecie mieć prawe myśli i podczas
uprawomocniania Fa, siłą rzeczy, będziecie działać w oparciu o Fa. Tylko wtedy obierzecie
prawą ścieżkę. Mistrz nie chce żebyście zawsze wybierali niepoprawną ścieżkę, a tym
bardziej nie potrafię patrzeć na to jak was prześladują. Częstokroć trudności jakie znosicie są
w rzeczywistości spowodowane ludzkimi przywiązaniami. Kiedy wasze ludzkie przywiązania
będą silne, a wy nie zdacie sobie z tego sprawy, to elementy starych sił wykorzystają zło do
pochwycenia was i wyślą was do obozów pracy na prześladowania.
Po przeczytaniu artykułu tego studenta chciałem powiedzieć kilka słów, by pomóc
wam oczyścić sprawy. Nadal od was zależy poprawne kroczenie ścieżką w przyszłości. Kiedy
wszyscy staniecie się dojrzali, zacznie się następny etap.
Li Hongdży
6 sierpnia 2009 r.
Powyższy komentarz odnosi się do artykułu ucznia z 6 sierpnia 2009 r. opublikowanego na
minghui.org pod tytułem: „Nie pobłażajcie sobie i nie ściągajcie na siebie demonów”.

41

Do Konferencji Fa w Środkowo-Zachodnich Stanach Zjednoczonych
Dobre studiowanie Fa, robienie dobrej pracy w wyjaśnianiu faktów i ratowanie czujących
istnień jest najwyższym priorytetem. Jeśli prawe myśli są wystarczająco silne, to można
poradzić sobie dobrze z robieniem rzeczy, które uczniowie Dafa powinni robić.
Życzę Konferencji Fa w Środkowo-Zachodnich Stanach Zjednoczonych całkowitego sukcesu!
Li Hongdży
27 września 2009 r.

Do brazylijskiej Konferencji Fa

Do całego ciała uczniów Dafa biorących udział w brazylijskiej Konferencji Fa, pozdrawiam
was wszystkich!
Uczniowie Dafa są nadzieją na ocalenie każdej grupy narodowej. Jeśli macie dobrze wykonać
zadanie ocalania wszystkich istot, najpierw musicie dobrze kultywować siebie. Tylko poprzez
studiowanie więcej Fa wasze myśli mogą być silne, i tylko poprzez studiowanie dobrze Fa
uczeń Dafa może wypełnić swoją historyczną misję.
Życzę tej Konferencji Fa całkowitego sukcesu!
Życzę wam abyście razem się wznieśli!
Li Hongdży
październik 2009 r.

Komentarz Mistrza na temat artykułu
Uczniowie Dafa nie powinni pozwalać, by ludzkie myśli kierowały ich działaniami. Nikt nie
jest w stanie zakłócić Fa, więc każde zachowanie, które służy za zakłócenie, może jedynie
stanowić plamę na kultywacji danej osoby. Dla kogoś, kto kultywuje, oblewanie testu przez
długi czas lub robienie złych rzeczy, po podjęciu się kultywacji, stanie się masywną i okazałą
barierą stojącą między tobą a linią mety. Jak wtedy sobie z tym poradzisz?
Li Hongdży
13 listopada 2009 r.
Powyższy komentarz odnosi się do artykułu z 14 listopada 2009 r. opublikowanego na
minghui.org pod tytułem: „Tylko słowa i głos Nauczyciela mogą zostać użyte w nagraniach
audio uczniów Dafa; żadne inne nagrania nie są dozwolone”.
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Do europejskiej Konferencji Fa
Do uczniów Dafa biorących udział w europejskiej Konferencji Fa:
Pozdrawiam was wszystkich!
Przede wszystkim życzę europejskiej Konferencji Fa całkowitego sukcesu. Jednocześnie
chciałbym skierować kilka słów do tych, którzy przyszli się uczyć, ale którym nie udaje się
sprostać oczekiwaniom.
Uczeń Dafa ma obowiązek, i musi bez względu na wszystko, wypełnić śluby, które
przywiodły go na ten świat. Gdyż właśnie z tego powodu kiedyś zaprzysiągłeś swoje boskie
życie i dzięki temu zezwolono ci być dziś najbardziej wspaniałą istotą we wszechświecie –
uczniem Dafa. Niektórzy z tych, którzy przyszli się uczyć, w całym przebiegu swojej
kultywacji zawsze patrzą na zewnątrz, doszukują się na zewnątrz, dopatrują się rzeczy na
zewnątrz, skupiając swoją uwagę na rzeczach takich jak: ktoś nie traktuje mnie dobrze, ten
mówi o mnie niedobrze, tamten zachowuje się za bardzo jak zwykły człowiek, tamten cały
czas sprawia mi trudności i nigdy nie akceptuje moich własnych pomysłów, w wyniku czego
przestałeś wykonywać jakiekolwiek rzeczy, które uczniowie Dafa czynią, aby dawać
świadectwo Fa, a nawet dając się ponieść złości przestałeś kultywować. Czy naprawdę nie
zdajesz sobie sprawy z tego dla kogo kultywujesz? Czy naprawdę nie rozumiesz, że te
nieprzyjemne rzeczy pomagają ci kultywować, usunąć twoje ludzkie myśli i pozbyć się
twoich przywiązań? Czyż w dniu w którym rozpocząłeś kultywację, ścieżka twojego życia nie
została zmieniona na ścieżkę kultywującego? Czyż nie prawdą jest, że wszystko na co
napotykasz jest nieprzypadkowe? Czyż nie kroczysz ścieżką do boskości? Czy naprawdę
wierzysz, że gdy twoich uszu dobiegają tylko przyjemne rzeczy, że gdy uczniowie Dafa
mówią tylko rzeczy które ci odpowiadają, że to tylko wtedy kultywacja jest czymś
atrakcyjnym i tylko wtedy możesz się wznieść? Wy, którzy w porywie wzburzenia
przestajecie studiować Fa i robić ćwiczenia, myślicie że przeciwko komu się buntujecie?
Bogom? Mistrzowi? Czy raczej wam samym? Tymczasowa niemożność poradzenia sobie z
czymś jest zrozumiała, ale nieradzenie sobie z czymś przez długi czas jest poważnym
pogwałceniem twoich ślubów i oznacza, że nie udało ci się zadbać o część rektyfikacji Fa, o
którą powinieneś zadbać, co wpływa na postęp ciała jako całości, a w oczach Bogów nic nie
jest bardziej poważne. Złe istoty, które prześladują uczniów Dafa zostały zaaranżowane jako
takie przez stare siły i ktoś nimi kieruje; bez znaczenia jakiego rodzaju zamieszanie mogą
stwarzać, ani jakiego zła mogą się z wyglądu dopuszczać, oni zaledwie wykonują czyjeś
rozkazy. Jednakże jeśli osoba, która przyszła uczyć się radzi sobie marnie, to nie jest tak, że
tylko stare siły ci nie odpuszczą, ale także wszyscy Bogowie w tym wszechświecie. Czas
nagli, tak dla ciebie jak i dla niezliczonych czujących istot tego wszechświata. Może Mistrz
użył ciężkich słów. Ale muszę zapytać się tych, którzy przyszli się uczyć i którzy przez długi
czas pozostają w stanie dezorientacji: czy naprawdę szczerze zastanowiłeś się nad tym w
jakim kierunku zmierzać? Moją jedyną nadzieją jest, że te uderzenie ciężkim młotem zbudzi
cię. Czynię to dla ciebie, nie dla siebie – twojego Mistrza – tym bardziej nie dla tych
współkultywujących, którzy cię zdenerwowali. Bądź pilny! To jest twoja przysięga, to jest
twoja odpowiedzialność, to jest twoja ścieżka do Doskonałości!
Na koniec, ponownie życzę uczniom Dafa biorącym udział w Konferencji Fa olbrzymich
osiągnięć.
Li Hongdży
22 listopada 2009 r.
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Do pierwszej Konferencji Fa w Indiach
Pozdrowienia dla uczniów Dafa biorących udział w pierwszej Konferencji Fa w Indiach!
Mam nadzieję, że uczniowie Dafa w Indiach będą tacy jak ci w innych państwach, będą
studiować Fa dobrze i obficie – i będą to czynić często – staną się prawdziwymi
kultywującymi Dafa, oraz wezmą na barki obowiązek pomagania szerzenia się Dafa szeroko i
ocalania czujących istot.
Niech wasza Konferencja Fa będzie zdecydowanym sukcesem!
Li Hongdży
26 grudnia 2009 r.

Komentarz Mistrza na temat artykułu
Nigdy nie kazałbym uczniom Dafa robić czegoś takiego. Jest to rezultat stworzonych przez
was demonów.
Li Hongdży
8 września 2010 r.
Powyższy komentarz odnosi się do artykułu z 9 września 2010 r. opublikowanego na
minghui.org pod tytułem: „Czy rzucanie kostek z wróżbami przed obrazem Mistrza naprawdę
zalicza się do proszenia o wskazówkę?”.

Co oznacza „pomaganie Mistrzowi zrektyfikować Fa”?
Od jakiegoś już czasu istnieje kluczowy problem u niektórych naszych uczących się przy
wykonywaniu trzech rzeczy, które powinni czynić uczniowie Dafa: mianowicie
nierozumienie co oznacza „pomagać Mistrzowi”. Na przykład, gdy Mistrz coś mówi lub
zadecyduje jak uczniowie Dafa mają coś wykonać, zawsze są pewni uczący się, którzy
oceniają [plany] Mistrza za pomocą ludzkiego myślenia, tworząc opinie o tym, jak Mistrz
powinien zająć się pewnymi poszczególnymi sprawami lub myśląc jakby to było gdyby
Mistrz zrobił to inaczej, zamiast jednak skupić się na tym, jak najlepiej wypełnić życzenie
Mistrza, lub jak zająć się poszczególnymi sprawami. Niektórzy uczący się chcą nawet
zmienić sposób myślenia Mistrz. Niektórzy uczący się wysławiają dookoła zalety swych
własnych pomysłów pomiędzy innymi uczącymi się. Niektórzy ludzie z powodu swych
ludzkich myśli nie rozumieją jasno tego, co Mistrz powiedział, i nastawiają się do tego
negatywnie, a niektórzy ludzie nawet szukają członków mojej rodziny, aby zebrać poparcie
dla swych metod pracy. Ale to, co Mistrz chce aby było zrobione, jest w rzeczywistości tym,
co wymagane jest przez rektyfikację Fa niezliczonej liczby ciał kosmicznych. Mimo, że ten
poziom ludzkości może być niski, jest on mimo wszystko odzwierciedleniem wyższych żyć
na niższym poziomie, wyrażonych w formach tego niższego poziomu, i jednocześnie jest
sercem rektyfikacji Fa – punktem centralnym wszystkiego. Niezależnie od tego jak wspaniały
może się twój pomysł wydawać, jest on ograniczony tylko do tego poziomu egzystencji, tego
pojedynczego miejsca, i tej jednej poszczególnej sprawy. Czy mógłbyś wiedzieć jaki wpływ
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ta rzecz, którą Mistrz chce aby została zrobiona, ma mieć na niezliczone, niezmierne poziomy
dosłownie masywnych ciał kosmicznych? Jeżeli ty, jako osoba ucząca się, naprawdę chcesz
„pomóc Mistrzowi zrektyfikować Fa”, to powinieneś zająć się tylko tym, jak najlepiej
wypełnić wolę Mistrza. To jest jedyna rzecz jaką powinieneś uczynić, a jednak ty chcesz, aby
zamiast tego to Mistrz pomógł tobie? Jak mógłbyś używać Dafa w czasie rektyfikacji Fa aby
zrealizować twoje ludzkie pomysły?
Po napotkaniu na prześladowania było wielu uczniów Dafa, którzy upadli, lub którym
nie udało się utrzymać kroku, i w większości przypadków powodem tego był brak
zrozumienia tego, co Mistrz czyni, używanie ludzkiego myślenia do oceny [woli] Mistrza.
Aby podać choć jeden przykład takiego ludzkiego myślenia, wielu uczących się zastanawiało
się dlaczego nie może zareagować na prześladowania tak, jak robią to inne religie. Ale w
historii, fundamentalnym celem religii było po prostu ustanowienie kulturowych
fundamentów dla ludzkości, podczas gdy to na co naprawdę ludzkość oczekiwała to Dafa; i
tylko kiedy ktoś czyni rzeczy zgodnie z Dafa, to naprawdę zachowuje się jak kultywujący.
Oczywiście, kiedy ludziom nie udaje się utrzymać kroku, mogą być ku temu także inne
przyczyny. Ale w każdym przypadku osobie nie udało się tak naprawdę zrozumieć Dafa. I
oczywiście, kiedy myśli osoby nie są wystarczająco prawe, to z pewnością zachwieje się w
czasie prześladowań.
I jest jeszcze część ludzi, którym nie udało się, poprzez kultywację, pozbyć się złych
nawyków jakie utworzyli w zwykłym świecie, takich jak używanie swoich kontaktów i
wpływów, żeby coś załatwić. Na przykład, gdy taka osoba nie jest w stanie odnaleźć Mistrza,
żeby przedstawić mu swoje ludzkie pomysły, odnajduje on pod takim czy innym pretekstem
członków rodziny Mistrza, po czym idzie on powiedzieć innym uczącym się, jak to
członkowie rodziny Mistrza powiedzieli to i owo. Ale pomyślcie, czy członkowie rodziny
Mistrza mogliby go reprezentować, gdy chodzi o rektyfikowanie Fa i ocalanie wszystkich
istot, które Mistrz przyszedł wykonać na tym świecie? Tak jak wy, członkowie rodziny
Mistrza są w rzeczywistości kultywującymi, i tak samo jak wszyscy inni, jeśli nie kultywują
dobrze, to nie będą w dobrym stanie. Kto mógłby reprezentować Mistrza, spośród wszystkich
tych rodziców, małżonków, dzieci i rodzeństwa, które miał w trakcie jego licznych żyć w tym
świecie? To jest podobne do waszej sytuacji, gdy Mistrz pojawia się na tym świecie są ci
którzy służą Mistrzowi jako uczniowie, ci którzy służą jako jego ludzcy rodzice, ci którzy
służą jako rodzeństwo, lub małżonkowie i dzieci, i każdy służy temu, żeby pomóc Mistrzowi
wypełnić wielkie zadanie zrektyfikowania Fa przez czynienie określonych rzeczy jakie dana
osoba ma uczynić. Oni także kultywują siebie, i oni czasami także będą mieli uchybienia jeśli
chodzi o osiągnięcie wystarczającego zrozumienia zasad Fa. Więc jeśli odszukasz ich i
użyjesz tego co mówią jako Fa, to czy nie jest to wprowadzeniem przez ciebie zamieszania w
Fa? A jednocześnie, przekształca to co powiedzieli członkowie rodziny Mistrza w grzech
przeciwko Fa. Jako uczniowie Dafa, powinniście jasno rozumieć, że rektyfikacja Fa jest
czyniona tylko przez Mistrza. I nawet jeśli Mistrza nie ma w okolicy, to nadal musicie czynić
rzeczy w oparciu o Fa – nie możecie czynić rzeczy w oparciu o członków rodziny Mistrza i
innych. Tylko wtedy jesteście uczniami Dafa, jesteście uczniami Mistrza, i tylko wtedy
pomagacie Mistrzowi w rektyfikacji Fa.
Jest również pewien segment ludzi, którzy podążają za pewnymi złymi stronami
internetowymi. Tacy ludzie już daleko odeszli od Dafa, podjudzając te złe strony internetowe
poprzez rozprzestrzenianie fałszywych informacji, a nawet szkalując reputację członków
rodziny Mistrza. I pewni ludzie – mimo tego, że Mistrz powiedział wszystkim w czasie
Konferencji Fa zorganizowanych przez naszych uczniów Dafa, aby nie słuchać, nie dawać
wiary ani nawet nie patrzeć na te złe strony internetowe – nie wzięli mych słów do serca i
zachowują się jak gdyby byli całkowicie pod zaklęciem tych złych stron internetowych.
Nawet w dniu dzisiejszym nadal są nieracjonalni pod tym względem. Gdy osoba skręci w złą
stronę zawsze może zacząć od początku. Ale co zrobić, jeśli czyjś błąd spowodował
zniszczenie paru innych osób poprzez szerzenie fałszywych wiadomości? Co zrobić, jeśli
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przez ciebie niezliczone istoty oczekujące na ocalenie, które reprezentowane są przez tą osobę,
już nigdy nie zostaną ocalone? Czy zdajesz sobie sprawę jak poważne są tego konsekwencje?
Gdy ignorujesz słowa Mistrza, to czy możesz być uważany za ucznia Dafa, który „pomaga
Mistrzowi zrektyfikować Fa”?
Wyrażenie „pomagać Mistrzowi zrektyfikować Fa” nie jest tylko ładnie brzmiącym
pustym hasłem. Pomimo, że omówiłem tylko kilka problemów, istnieje w rzeczywistości
wiele innych przypadków braku wiary w Fa. Balansowanie na krawędzi w
tym niebezpiecznym momencie jest dla ucznia Dafa nie mniej [niebezpieczne], niż czekanie
dziesiątek milionów lat; dla naszych studentów, waszych dusz, prawdziwym życzeniem było
przyjść na ten świat; a dla Mistrza, żeby podczas tej rektyfikacji Fa udało mu się na szeroką
skalę ocalić istoty - wliczając w to was wszystkich.
Li Hongdży
10 czerwca 2011 r.

Uważajcie na tworzenie demonów we własnym umyśle
Znalazłem trochę czasu, aby przeczytać pierwszą połowę artykułów, które przesłało do mnie
Minghui. Artykuły są dosyć dobrze napisane i chociaż zrozumienia autorów są ograniczone,
pewne zrozumienia zasad Fa i struktury kosmosu są niedokładne a ton jest pretensjonalny, to
punkty wyjściowe są dobre i artykuły mogą zostać opublikowane, jeden po drugim.
Odnośnie pseudonimów jakimi podpisali się autorzy i sposobów w jakie pewne
lokalne osoby kontaktowe naciskały na opublikowanie tych artykułów, muszę powiedzieć,
że ich ton był naprawdę niepoprawny - niektóre artykuły omawiały takie sprawy, że
przerastały Dziewięć Komentarzy, niektóre dotknęły stanu Oświecenia, lub [pewne
artykuły] omawiały takie kwestie, jakby miały prowadzić uczniów Dafa na nowe wyżyny i
jeszcze dalej, lub że artykuły zostały wzmocnione przez bogów. Chciałbym podkreślić tutaj
z całą należną powagą: Nie pozwólcie, aby wasze ludzkie przywiązania nadmiernie się
rozbuchały i wymknęły spod kontroli, tylko dlatego, że zrobiliście to czy tamto. Jedyną
osobą, która może kierować postępem uczniów Dafa jest Mistrz.
Na szczęście, artykuły są sensowne. Wystarczy żeby [autorzy] nie pisali
artykułów w takim pretensjonalnym tonie, bo mimo wszystko są ludźmi, którzy
kultywują. Poza tym, nawet jeśli robią coś dobrego, bogowie wciąż na nich patrzą.
Li Hongdży
8 grudnia 2011 r.

O kwestii zbierania funduszy
W ciągu ostatnich kilku lat były osoby w Chinach zbierające fundusze bez zezwolenia.
Zbierali oni pieniądze od studentów pod pretekstem pomagania Telewizji New Tang Dynasty,
The Epoch Times i innym mediom zarządzanym przez uczniów poza Chinami. Nie można
tego robić. Jeśli firma medialna nie może działać normalnie sama przez długi okres czasu i
opiera się na długoterminowej pomocy od studentów, to sama w sobie jest poważnym
problemem. Jeśli kolejne fundusze są zbierane od studentów, to będzie to kolejnym błędem.
Rozmawiałem z głównymi mediami o tych problemach wiele razy i wszystkie wyraźnie
powiedziały, że nie będą zbierać funduszy od studentów w Chinach. Jeśli istnieje taka
sytuacja, to kim są ci ludzie, którzy zbierają fundusze w całych Chinach? Co te osoby mają na
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celu? W pierwszych latach, gdy rozpoczęły się prześladowania, często pojawiali się agenci
KPCh i ludzie ze złymi intencjami, którzy za pomocą wszelkiego rodzaju wymówek zbierali
pieniądze od studentów. To dotkliwie wpłynęło na życie niektórych studentów i doprowadziło
do cierpień z powodu poważnych prześladowań, poprzez zaangażowane się w zbieranie
funduszy. W moich wcześniejszych nauczaniach Fa, mówiłem o nie zbieraniu pieniędzy od
studentów. Więc dlaczego nie zastosowaliście się do tego? (Jest to inna sprawa, kiedy
studenci współpracują z własnej inicjatywy w celu rozpowszechniania materiałów
wyjaśniających prawdę). Nawet studenci, którzy mają duże sukcesy w biznesie i dysponują
środkami finansowymi muszą najpierw uzyskać zgodę bezpośrednio ode mnie. Tak więc, gdy
studenci robią coś, czego nie powinni, zło będzie wykorzystywać te luki i ci studenci, którzy
byli w to zaangażowani, będą aresztowani i prześladowani. Musicie wyciągnąć z tego
nauczkę! Patrząc na to z innej strony, chcę aby placówki medialne były firmami silnie
zakorzenionymi w społeczeństwie i żeby stały się normalnie prosperującymi
przedsiębiorstwami. I tylko poprzez działanie w takim pozytywnym cyklu mogą być one
pomocne w wyjaśnianiu faktów. W przeciwnym wypadku, czy takie wsparcie finansowe nie
doprowadziłoby ich do stałej mentalności polegania na naszych praktykujących, i tym samym
do niedobrego zarządzania biznesem? Jeśli rzeczy będą w ten sposób kontynuowane, to czy ta
zależność nie pomniejszy zasobów tych praktykujących? I potężna cnota nie zostanie z tego
uzyskana. Mam nadzieję, że ludzie nie wywołają mentalności opierania się na studentach,
jaką mają niektóre media. Dotyczy to was wszystkich: Jeśli sobie z tym poradzisz dobrze, to
dobrze, jeśli poradzisz sobie kiepsko, to źle. Mam nadzieję, że nauczysz się z tej lekcji, nie
będziesz dalej kontynuował niedbałego zbierania funduszy czy udzielania wsparcia
finansowego, i będziesz kroczyć twoją ścieżką kultywacji dobrze!
Li Hongdży
9 stycznia 2012 r.

Podstawowy cel wyjaśniania prawdy
Falun Dafa to Fa Buddy. Przepełniona złem propaganda KPCh wypełniła ludzi kłamstwami,
które szkalują i oczerniają Falun Gong, co ma na celu wzbudzenie u ludzi tego świata
nienawiści wobec Fa Buddy, wzbudzenie nienawiści wobec kroczących ścieżką ku boskości
uczniów Dafa. Tak jest zwłaszcza w przypadku Chińczyków, którzy w czasie rozmowy lub w
czasie kontaktów z uczniami Dafa, mają do nich taki stosunek, jakby stali po stronie zła. Jeśli
tak właśnie jest, to czy ludzie tego świata nie są w niebezpieczeństwie? Mówiąc inaczej, bez
znaczenia jak złe są prześladowania, uczniowie Dafa pośród testów zła nadal podążają ku
Doskonałości, a tymi którzy prawdziwie są w niebezpieczeństwie są ci ludzie tego świata,
którzy zostali nasączeni kłamstwami złej KPCh. Pojawienie się partii komunistycznej i
prawdziwy cel KPCh to spowodowanie, by ludzie znienawidzili Bogów i Buddów,
propagowanie ateizmu, nasączanie [ludzi] filozofią walki, i tym samym zniszczenie ludzkości.
To jest właśnie dlaczego uczniowie Dafa mają wyjaśniać prawdę, celem jest usunięcie
kłamstw zła, [umożliwienie ludziom] wyraźnego zobaczenia prawdziwego oblicza KPCh,
wyeliminowanie grzechów, których ludzie dopuścili się przeciwko Bogom i Buddom, i tym
samym ocalenie ludzi tego świata.
Li Hongdży
6 lutego 2012 r.
(Ostatnia aktualizacja: 14-03-2017 r.)
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