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Witam wszystkich! (Aplauz) 

Nie widziałem was od bardzo dawna. Chciałem pomówić z wami o kilku sprawach. 

Kiedy skończę, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to będzie można je zadać . Skorzystam z 

tej okazji, aby na nie odpowiedzieć. 

Omówię głównie trzy sprawy. Pierwsza z nich dotyczy tego, że wszyscy powinniście 

ze studiowania Fa uczynić priorytet. Często wam o tym mówiłem, ale to o czym dzisiaj 

powiem, jest trochę inne. Powiem wam o poważniejszych tego przyczynach. Dla każdego 

ucznia Dafa bardzo istotne jest, żeby dobrze studiował Fa. Powodem tego jest to, że różnicie 

się od kultywujących z przeszłości także pod względem metody waszej kultywacji. Wasza 

misja jest wielka. Tutaj nauczane jest Fa kosmosu, więc kto powinien był przybyć, żeby 

słuchać tego Fa i co powinny czynić te istoty, które mają tutaj słuchać Fa,? Wszystko to ma 

dużo większe znaczenie. Powiedziałem, że uczniowie Dafa są wspaniali. W rzeczywistości 

odpowiedzialność, która na was spoczywa jest naprawdę ogromna. Wiecie jedynie tyle, że w 

przeszłości niektórzy praktykujący zawarli ze mną pakty. Prawda jest taka, że wielu uczniów 

przybyło także z innych, niesłychanie odległych i niesłychanie szerokich kolosalnych, 

kosmicznych firmamentów. Przybyli oni, żeby ustalić więzy przeznaczenia. Podczas tego 

nauczania Dafa, wkroczyli również niektórzy ludzie, ponieważ drzwi zostały szeroko otwarte 

i wielu z nich ze stosunkowo dobrą podstawą, także w nie weszło. Zatem to są trzy kategorie, 

do których zaliczają się nasi uczniowie Dafa .  

Zastanówcie się, dlaczego istoty z odległych kosmicznych ciał przybyły tutaj? 

Przybyły tutaj dlatego, ponieważ w kosmosie miała odbyć się rektyfikacja Fa. Reprezentują 

one niesłychanie liczne, ogromne grupy istot z odległych kosmicznych ciał i kolosalnych 

firmamentów. Przybyły tutaj, żeby ustalić więzy przeznaczenia z Mistrzem, oraz aby upewnić 

się, że w czasie rektyfikacji Fa, nie zostaną pominięte w rekonstrukcji całego wszechświata. 

Mają na celu udostępnienie istotom ocalenia. Przybyły tutaj olbrzymie, niezliczone grupy 

istot. Te istoty, które były w stanie podpisać ze mną pakty, także nie mają prostego podłoża. 

One również pochodzą z ogromnych kosmicznych ciał. Jeżeli ich poziomy są w 

rzeczywistości wysokie, pomyślcie o tym … czy także nie reprezentują gigantycznych ciał we 

wszechświecie? Podczas obecnego przekazywania Fa, wkroczyli również tacy uczniowie, z 

których większość pochodzi z naprawdę wysokich poziomów. 

Właśnie powiedziałem o tym kto przybył, żeby słuchać Fa. Jeżeli tacy ludzie przybyli, 

aby słuchać Fa, to zastanów się, czyż każdy uczeń Dafa nie reprezentuje jakiegoś 

gigantycznego kosmicznego ciała? Jeżeli tak jest, to czy fakt, że uczeń Dafa dobrze kultywuje 

lub marnie, nie determinuje tego, że te gigantyczne kosmiczne ciała, czy istoty w tych 

gigantycznych kosmicznych ciałach, zostaną ocalone lub nie? Mogę ci powiedzieć, że tak 

właśnie jest. 

To gigantyczne kosmiczne ciało jest pod tobą. Jest tak, jakby było twoim ciałem, 

ponieważ właśnie jesteś taki ogromny. Tam w środku są niezliczone istoty i niezliczone 

kosmiczne firmamenty. Twoja kultywacja determinuje to, czy te gigantyczne grupy istot są 

dobre czy złe i decyduje o tym, czy zostaną zatrzymane czy nie. Patrząc z perspektywy 

poziomu mikrokosmicznego, twoje ludzkie ciało, które manifestuje się w ludzkim świecie, 

jest tak naprawdę także w tym ludzkim świecie gigantycznym systemem. W miarę jak 
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kultywujesz, najpierw ta część twojego ciała staje się zdrowa, uzdrowiona i pozostaje zdrowa. 

Wtedy ciało stopniowo przemienia się w wysokoenergetyczną materię. Zmiany na 

powierzchni mogą nie być duże. Podczas rektyfikacji Fa we wszechświecie dokonują się 

przełomy od mikrokosmosu ku powierzchni. W czasie kultywacji uczniowie Dafa także 

zmieniają się od mikrokosmosu w kierunku powierzchni. W miarę jak kultywujecie, wasze 

ciała w mikrokosmosie szybko przebijają się przez poziomy ich kultywacji. U zdecydowanej 

większości naszych uczniów ich ciałom na powierzchni nie wiele już pozostało. Czym 

wyższy twój poziom, tym większa spoczywa na tobie odpowiedzialność. Czym wyższy twój 

poziom, tym więcej istot reprezentujesz, tym nieporównanie ogromne jest twoje kosmiczne 

ciało. Za ten obszar ponosisz odpowiedzialność. Innymi słowy w miarę jak kultywujesz, 

twoje ludzkie ciało polepsza się i staje się coraz lepsze. W całym tym czasie przemienia się w 

ciało Boga. Jeżeli dobrze nie kultywujesz, to ujrzysz, że zmiany na powierzchni ciała są 

niewielkie. Innymi słowy ogromne kosmiczne ciało, które reprezentujesz jest takie samo jak 

twoje ciało. Odpowiada ono twojemu ciału. Więc może wiele istot nie zostanie ocalonych, 

ponieważ ty dobrze nie kultywujesz. Tak będzie, ponieważ jeśli ty dobrze nie kultywujesz, to 

i one nie stają się dobre. Nie pozbywasz się wielu przywiązań, które powodują u nich 

zakłócenia i one w zamian przysparzają tobie zakłóceń. 

Często mówiłem, że powinniście dobrze studiować Fa. Za każdym razem kiedy 

spotykałem się z uczniami w czasie konferencji Fa lub w innych okolicznościach, zawsze 

mówiłem, że studiowanie Fa powinno być dla was priorytetem. Nie ma znaczenia, jak bardzo 

jesteście zajęci, waszym obowiązkiem jest studiowanie Fa. W tamtym czasie nie mogłem 

powiedzieć wam o sprawach na tak głębokim poziomie, nie mogłem tego wyjawić. Lecz po 

tych trudnościach jesteście w stanie głębiej zrozumieć Fa. Staliście się bardziej dojrzali w 

waszej kultywacji i w dawaniu świadectwa Fa. Dzisiaj mogę wam powiedzieć: wasza 

kultywacja absolutnie nie jest waszą prostą, osobistą sprawą. Osiągnięcie doskonałości w 

twojej kultywacji, zbawia w odpowiadających tobie kosmicznych ciałach bezgraniczną ilość 

istot, które pokładają w tobie nieskończoną nadzieję. Kultywacja was wszystkich jest 

zbawianiem istot na każdym pojedynczym, gigantycznym i kolosalnym, kosmicznym 

firmamencie. 

Dlaczego mówię, że uczniowie Dafa są inni od kultywujących z przeszłości? Mówię o 

wspaniałości uczniów Dafa. Jeżeli dobrze kultywują, wtedy osiągnięcie przez nich 

doskonałości będzie naprawdę wspaniałe. Osiągnięcie doskonałości przez uczniów Dafa jest 

nie tylko zwykłą sprawą przebicia się poza trzy sfery. Zastanówcie się, kiedy dobrze 

kultywujecie, jedynie kilka istot, które zmieniły się na złe, zostanie wyeliminowanych w 

gigantycznym kosmosie. Kiedy powrócicie, reszta istot naprawdę będzie postrzegać was jako 

swojego pana i króla. Za ocalenie ich, za poświecenie się dla nich i danie im wszystkiego co 

mają, będą czuć wobec was nieskończony szacunek Lecz jeżeli nie będziecie dobrze 

kultywować, wiele istot zostanie wyeliminowanych, ponieważ nie można nie wyeliminować 

istot, które są już dłużej poza ocaleniem. Dlaczego? Podczas tych prześladowań wszystkie 

istoty w różnych przestrzeniach odgrywają pewną rolę. Bez znaczenia, czy są złymi, czy 

dobrymi istotami. Złe istoty zakłócają rektyfikację Fa, prześladują naszych uczniów i tym 

samym sprawiają tobie zakłócenia, więc musisz wyeliminować je z najwyższą powagą. Jeżeli 

dobrze nie kultywujesz, wiele istot zostanie wyeliminowanych i kiedy osiągniesz 

doskonałość, kiedy powrócisz do swojego miejsca, odkryjesz, że ogromna liczba istot, które 

kiedyś pokładały w tobie nieskończoną nadzieję, została wyeliminowana. Więc jest bardzo 

możliwe, że kosmiczne ciało, które reprezentujesz będzie w złym stanie i zostanie usunięte z 

niego nieskończenie wiele istot.  
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Wiecie, wielu studentów podczas tych prześladowań, nie zrozumiało jasno spraw i 

uważało, że są to zwykłe sprawy, że to zwykli ludzie prześladują innych ludzi. W 

rzeczywistości te prześladowania są bezprecedensowym testem zła wobec uczniów Dafa. Test 

ten był zaaranżowany przez stare siły, które nie pozwalają wykorzystywanym w tym celu 

złym istotom, poznać prawdziwą sytuację. Naprawdę wyrządzają przez to dużą szkodę. 

Pomimo, że nie zatwierdziłem żadnej z tych aranżacji, one mimo wszystko czynią te rzeczy. 

Nie uznaję żadnej rzeczy zaaranżowanej przez nie w historii i w czasie rektyfikacji Fa 

całkowicie się temu przeciwstawiam. Jestem temu przeciwny. Więc w tym okresie 

prześladowań istot, musimy wyjaśniać ludziom prawdę i jednocześnie dobrze kultywować, a 

także eliminować zło naszymi prawymi myślami. Pomimo że nie uznajemy żadnej z ich 

rzeczy, to ich zajadłe oczernianie nas w czasie tych prześladowań, zatruło umysły 

niezliczonej liczbie istot.  

Jeżeli dzisiaj zdecydowana większość ludzi na tym świecie, naprawdę przybyła z 

wysokich poziomów, aby otrzymać Fa, pomyślcie o tym, że nie są oni takimi zwyczajnymi 

istotami. Zatem nawet Tathagata reprezentuje gigantyczną grupę istot i nie są one ograniczone 

do poziomu Tathagatów. Wszystkie te istoty, które przybyły do ludzkiego świata, mają 

wielkie zdolności. Przybyło tutaj wielu królów i panów kosmicznych ciał. Reprezentują oni 

gigantyczne kosmiczne ciała. Lecz po przybyciu do tego zwykłego ludzkiego społeczeństwa, 

wszyscy zagubili się w iluzji i nawet wzięli udział w tych prześladowaniach Dafa. Więc jeżeli 

ktoś taki jest wyeliminowany, zastanówcie się, nie tylko on jest usunięty - to co jest 

eliminowane, jest również gigantycznym kosmicznym ciałem. 

Powiedziałem, że uczniowie Dafa są wspaniali. W czasie tak ciężkich prześladowań 

nadal na świecie wyjaśniają ludziom prawdę i ocalają istoty. Pomyślcie o tym : czy istoty, 

które ocalacie są zwykłymi ludzkimi istotami? Jeżeli naprawdę odpowiadają one 

gigantycznym kosmicznym ciałom, to wówczas gdy wyjaśniasz prawdę jednej z nich, ratujesz 

gigantyczne kosmiczne ciało, gigantyczną grupę istot i ratujesz pana lub króla. 

Powiedziałbym … czyż uczniowie Dafa nie są wspaniali? To co napotykają uczniowie Dafa, 

jest naprawdę znaczące. W przeszłości ludzie mówili o ocalaniu istot. Istoty, które były 

ocalane, były zwykłymi ludzkimi istotami, trywialnymi ludzkimi istotami, które nie były 

warte ocalenia przez uczniów Dafa. To nie musiało być uczynione przez uczniów Dafa. 

Rzeczy które wy czynicie są naprawdę znaczące. Podczas obecnych prześladowań, jeżeli 

zwykła codzienna osoba może powiedzieć innej osobie: „Nie prześladuj Falun Gong, Falun 

Gong jest dobre”, w rezultacie czego ta osoba nie będzie prześladowała uczniów Dafa i w 

przyszłości jeżeli będzie miała okazję pozostać, a także otrzymać Fa, to jeżeli przybyła z 

wysokich poziomów, aby otrzymać Fa, kultywacja takiej osoby będzie bardzo szybka. Więc 

pomyślcie o tym, jej osiągnięcie doskonałości będzie osiągnięciem doskonałości ogromnej 

ilości istot i będzie osiągnięciem doskonałości pana lub króla. Lecz to osiągnięcie 

doskonałości stało się możliwe dzięki tej codziennej osobie. Wtedy ta codzienna osoba, ta 

zwykła ludzka osoba, stanie się nawet wielkim Bogiem. Więc tym bardziej to, co uczniowie 

Dafa czynią, jest tak wspaniałe. Gdy ciągle podejmują inicjatywę wyjaśniania prawdy 

ludziom na świecie, nie tylko ocalają jedną osobę, czy kilka istot. Stale czyniąc te rzeczy, 

zbawiają coraz więcej istot . Czyż nie jest to wspaniałe? 

Oznajmiłem wcześniej, że dla ucznia Dafa osiągnięcie doskonałości poprzez osobistą 

kultywację, nie jest aż tak niezwykłą sprawą. Zaledwie spełnia rolę położenia fundamentów w 

procesie jego kultywacji, aby przygotować go na większe dokonania. Jeżeli ktoś traktuje 

osiągnięcie swojej własnej doskonałości jako coś najważniejszego, powiedziałbym, że nie jest 

wart nazwania go uczniem Dafa okresu rektyfikacji Fa. Więc kto może być nazwany uczniem 

Dafa okresu rektyfikacji Fa? Wiem, że w zasadzie jest 7 miliardów ludzi na świecie. 



 4 

Wcześniej wszyscy uczniowie Dafa stanowili w sumie tylko sto milionów. Jaki jest to 

procent? Czy inni ludzie mogą otrzymać Fa? W czasie następnego etapu nadal będą ludzie, 

którzy będą kultywować i nadal będą ludzie, którzy osiągną doskonałość. Lecz to nie będzie 

nic więcej ponad osobistą kultywację. Tylko ci, którzy otrzymują Fa w czasie pierwszego 

etapu są nazywani uczniami Dafa okresu rektyfikacji Fa. Współistniejecie z okresem 

rektyfikacji Fa. Spoczywa na was wielka odpowiedzialność i wspaniała misja dla Dafa. 

Natomiast ludzie, którzy otrzymają Fa później, będą zajmować się tylko osobistą kultywacją. 

Nie będą mieli tego zaszczytu i nie będą mieli wystarczającego szczęścia, aby brać udział w 

czymś tak wspaniałym. Więc czy nasze ocalanie istot nie jest czymś naprawdę znakomitym, 

czymś naprawdę cudownym? To w rzeczywistości jest także czymś bardzo pilnym.  

Oznajmiłem wcześniej, że jeżeli jako uczniowie Dafa nie kultywujecie dobrze, to 

kiedy później osiągniecie doskonałość, nie będzie to tylko kwestią bolesnego żalu. 

Osiągnięcie doskonałości przez tych, którzy dobrze kultywują, będzie naprawdę wspaniałe. 

Kiedy powrócą, wszystkie istoty które pokładały w nich nadzieję, zostaną przez nich ocalone. 

Kiedy natomiast powróci ktoś, kto dobrze nie kultywował, odkryje, że jego wszechświat jest 

w niekompletnym stanie i że jest uszkodzony. Co się zaś tyczy tych, którzy w czasie tych 

prześladowań przeszli na przeciwną stronę i gdy nawet czynili straszne rzeczy, to pozwólcie 

że wam powiem … Mistrz nadal nie chce ich opuścić. (Aplauz) Nic z ich powierzchni nie 

może już zostać przywrócone. Ponieważ dobrze nie kultywowali i dobrze nie postępowali, te 

przeogromnie liczne istoty znajdują się już poza ocaleniem. Lecz dlatego, że ja nie uznaję 

aranżacji starych sił, oraz nie uznaję tego prześladowania i skoro stare siły oddzieliły 

powierzchnię i oryginalną naturę uczniów Dafa, to jest wiele rzeczy, na które uczniowie Dafa 

nie mogą zaradzić. Ich powierzchnie były manipulowane przez złe istoty. Byli nakłaniani 

przez nie, aby czynić złe rzeczy. Doszło do tego, ponieważ mieli przywiązania 

wykorzystywane przez złe istoty. Zatem ja wydobędę oryginalną naturę uczniów Dafa. Teraz 

zarówno stare siły, które w celu czynienia zła, manipulowały powierzchnią uczniów Dafa, 

oraz złe istoty, które zostały przez nie bezpośrednio użyte do prześladowań Dafa, zostaną 

ogołocone z ich zdolności, oraz z ich pozycji owocu. Zostaną wrzucone w części ludzkich ciał 

złożonych z karmy i z wszelkiego rodzaju poglądów nabytych po urodzeniu, tych uczniów 

Dafa, którzy byli przez nie prześladowani. Te części ludzkich ciał zostaną wyeliminowane w 

procesie metabolicznym. Kiedy zostaną tam wrzucone, razem pójdą w dół do piekła. Tak jest, 

ponieważ złe rzeczy tak naprawdę czynione są przez stare siły używające złych istot, 

manipulujące ludzką karmą i poglądami. Powodują one, że taki mój uczeń wraca tą samą 

drogą, którą one przybyły, lecz niczego nie przynosi z powrotem. Więc gdy powróci, 

gigantyczne kosmiczne ciała, które reprezentuje, będą puste i już więcej nie będzie istot, które 

tam wcześniej były. Wszystko się popsuje, ponieważ dobrze nie kultywował, zostanie 

wyeliminowane i stworzone na nowo. Właśnie dlatego mówię, że twoja osobista kultywacja 

jest czymś niesłychanie ważnym. Dlatego mówię, że w twojej osobistej kultywacji jest 

niesłychanie ważne, abyś trwał w studiowaniu Fa. Jeśli dobrze nie studiujesz Fa, to kiedy 

wykonujesz pracę dla Dafa, będzie wiele rzeczy, z którymi będzie ci trudno sobie poradzić, 

bądź dobrze je uczynić. Lecz jeżeli dobrze studiujesz Fa, odkryjesz, że wiele rzeczy jest dużo 

łatwiejszych i tym samym będzie się pojawiać stosunkowo mniej problemów. Dlatego 

powiedziałem, że niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zajęty, musisz studiować Fa.  

To co oświadczyłem, jest pierwszą sprawą. Drugą sprawą jest to, że wyjaśnianie 

prawdy musi być dla nas priorytetem. Powinniście wiedzieć, że wyjaśnianie prawdy jest 

niesłychanie ważne dla uczniów Dafa. Nie tylko zajmujecie się waszą osobistą kultywacją. 

Wasza własna kultywacja ocala istoty w gigantycznych kosmicznych ciałach, które 

reprezentujecie. Kiedy wyjaśniacie prawdę, ocalacie jeszcze więcej i jeszcze większe 
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dodatkowe kosmiczne ciała, oraz istoty w tych kosmicznych ciałach. To jest 

odpowiedzialność, którą Dafa i historia na was nałożyły. Oznajmiłem wcześniej, że jeżeli 

wiele istot na świecie ma nadzwyczajne pochodzenie, jeżeli są królami, panami i Bogami 

przeogromnych kosmicznych ciał, wtedy to, co reprezentują, to ogromne kosmiczne ciała i 

liczne grupy istot. Kiedy ocali się taką osobę, pomyślcie, czy nie ocalacie Boga? 

Prawdopodobnie jest on na niesłychanie wysokim poziomie i odpowiada jeszcze większemu 

kosmicznemu ciału i większej liczbie istot. Wtedy o jakim wszechmocnym De mówimy? Czy 

jest to coś zwyczajnie prostego? Tylko uczniom Dafa można powierzyć tak wielką misję. 

Osiągnięcie osobistej doskonałości jest dla was czymś drugorzędnym. W wielu 

okresach historii kultywowaliście wielokrotnie i odbywaliście podróże takie jak ta. Obecny 

test osiągnięcia waszego standardu osobistego, osiągnięcia doskonałości nie jest dla was 

niczym wielkim. Jest to standard, który mierzy jak wiele zrozumieliście Dafa. Twój proces 

osobistej kultywacji i osiągnięcia doskonałości tak naprawdę kładzie fundamenty dla twojej 

ochrony Fa i dla świadectwa Fa później. Tak jest, ponieważ musisz mieć pewną jakość, 

powinieneś mieć głębokie zrozumienie, musisz mieć dogłębne zrozumienie Fa. Jednocześnie 

w procesie twojej własnej kultywacji powinieneś w pełni sprostać standardom osobistym, 

które jesteś w stanie osiągnąć. Tylko wtedy możesz naprawdę dawać świadectwo Fa i w 

krytycznych momentach czynić to, co uczniowie Dafa powinni czynić. Zatem uczniowie Dafa 

biorą odpowiedzialność nie tylko za osiągnięcie osobistej doskonałości, ale za ocalanie istot 

podczas dawania świadectwa Fa. To jest historyczna misja, której ciężar spoczywa na 

uczniach Dafa i właśnie dlatego uczniowie Dafa są naprawdę wspaniali. 

Chciałbym wam powiedzieć, że w zasadzie ludzie na tym świecie… wcześniej, kiedy 

na początku Bogowie stworzyli człowieka, to duch pierwotny osoby wewnątrz tej ludzkiej 

skóry, stopniowo był zostawiany w innych przestrzeniach. W ostatnim okresie czasu nie 

wolno im było ponownie reinkarnować. Zdecydowana większość ludzkich skór jest obecnie 

zajmowana przez istoty z wysokich poziomów. Innymi słowy chciały one przyjść i otrzymać 

Fa. Do tego potrzebne były im ludzkie skóry. Uczniowie Dafa są pośród nich i dlatego twoje 

wyjaśnianie prawdy jest niesłychanie ważne. 

Oczywiście wielu studentów bez rozgłosu wkłada wiele pracy w wyjaśnianie prawdy. 

Rozdają ulotki, telefonują, używają internetu, idą przed konsulaty i wykorzystują wszystkie 

dostępne formy mediów, żeby na świecie powiedzieć ludziom prawdę o Dafa. Eksponują 

prześladowania zła. Praktykujący w Chinach są jeszcze bardziej znakomici. Pod przeogromną 

presją ze strony zła, dają świadectwo Fa i ocalają istoty. Wszystko to jest nadzwyczajne, jest 

wspaniałe, co więcej, czynicie to z waszej własnej inicjatywy. Czy to straszne mrozy zimą, 

czy nieznośny upał latem, czy kiedy wszystko pokryte jest śniegiem i lodem, czy w czasie 

ulewnych deszczy, bez znaczenia jaki mają do was stosunek ludzie, lub jak jest trudno - nie 

poddajecie się. Nie poddaliście się. Mistrz wie o tym wszystkim. Widzę to i jestem 

szczęśliwy. Wiem, że sami decydujecie się czynić to, co powinniście czynić. Tak właśnie 

postępuje całe ciało uczniów Dafa. Oczywiście jest kilka osób, które nie są pilne. Jest kilka 

osób, których zrozumienie nie jest wystarczające, ale nie mogą oni reprezentować większej 

grupy. Ogólnie całościowo, ciało radzi sobie naprawdę dobrze. Ponadto ci, którzy nie 

wystąpili do przodu, stopniowo występują do przodu. Ja wielokrotnie zatwierdziłem to co 

robicie. Innymi słowy uczniowie Dafa w zasadzie czynią rzeczy według wymagań 

rektyfikacji Fa. Na ogólną skalę nie ma problemu. Jest to niesłychanie dobre. 

Przed chwilą omówiłem dwie sprawy. Trzecią sprawą jest wysyłanie przez was 

prawych myśli. To są trzy rzeczy, które uczniowie Dafa powinni obecnie czynić. Wysyłanie 

prawych myśli jest inną naprawdę wspaniałą rzeczą dla naszych uczniów Dafa. Te 
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obezwładniające prześladowania uczniów Dafa i ludzi na świecie, które trwają od 20 lipca 

1999 roku są bezprecedensowe. W historii, prześladowania chrześcijaństwa, buddyzmu i 

innych religii, nigdy nie były tak okrutne. W tamtych czasach nie było takiego olbrzymiego 

aparatu mediów jak obecnie, ani środki transportu nie były tak zaawansowane, więc 

prześladowania były ograniczone do małych rejonów. Obecnie obszar Chin jest ogromny i 

liczba istot, które stają się ofiarami jest bardzo wielka. W samych Chinach ponad miliard 

ludzi padło ofiarą tych działań. Prześladowania te nie są ograniczone tylko do Chin. W 

rzeczywistości dzieją się one na skalę światową. Kłamstwa zatruły umysły ludzi na całym 

świecie. Tymczasem fałsz i propaganda, które rozprzestrzeniły się na ziemi wywarły na 

uczniów Dafa przeogromną presję. Jeszcze poważniejsze jest to, że te kłamstwa i szkalowanie 

zatruły umysły ludzi na całym świecie. To jest Fa kosmosu. To jest Fa, które stworzyło 

wszelkie życie. Jeżeli w głowie jakiejś istoty są złe myśli o Dafa, pomyślcie o tym… ta 

rektyfikacja Fa ma miejsce teraz i stosunek tej istoty do rektyfikacji Fa determinuje to, czy 

ona pozostanie czy zostanie wyeliminowana. Czy ta istota może pozostać, kiedy Fa będzie 

rektyfikować ludzki świat? Będzie ona wyeliminowana zaraz, jak tylko rozpocznie się 

rektyfikacja Fa ludzkiego świata. Więc czy te prześladowania nie są na skalę światową? Czyż 

nie są prześladowaniami całej ludzkiej rasy? 

Uczniowie Dafa są znakomici. Kiedy rozpoczęły się prześladowania, tak naprawdę nie 

wiedzieliście, co macie czynić. Nigdy wcześniej nie napotkaliście na coś takiego i nie byliście 

na to psychicznie przygotowani. Później, stopniowo zebraliście się i stopniowo wystąpiliście 

do przodu, żeby dawać świadectwo Fa. Teraz w sposób bardziej rzetelny demaskujecie zło i 

ocalacie czujące istoty. W tym momencie w zasadzie pozwoliliśmy wszystkim rządom i 

szerszej rzeszy ludzkości na całym świecie dowiedzieć się, że nasze Falun Dafa jest dobre. 

Dowiedzieli się, że jesteśmy niewinnie prześladowani. Poznali koszmarną naturę głowy zła w 

Chinach. Wyraźnie widzą skrzywioną i obrzydliwą twarz tyrana, oraz czynione przez niego i 

przez jego polityczny gang zło. Przeciwstawiamy się przeogromnej machinie propagandy w 

narodzie, który manipulowany jest przez skrajnie złego politycznego władcę. Udało się nam 

sprawić, że ludzie na całym świecie poznali prawdę o prześladowaniach i ocalić tych, których 

umysły były zatrute przez szkalowanie i kłamstwa. To jest świetne – to jest naprawdę 

świetne. Uczniowie w Chinach czynią to w obliczu ciężkiej presji. Obudzili ludzi w Chinach. 

Obudzili ludzi na całym świecie, żeby rozpoznali zło w tych prześladowaniach. Nikt nie chce 

się za nimi opowiedzieć i każdy się im przeciwstawia. Więc czy zło w rzeczywistości może 

jeszcze się utrzymać? Obecnie pozostało już bardzo niewiele czynników zła, które kontrolują 

prześladowania. Stare siły uważają, że nie są już wystarczająco mocne, aby testować Dafa. 

Zło także widzi że to jest jego koniec i że Dafa nigdy nie może być zniszczone. 

Czy przypominacie sobie, jak było na początku, kiedy zaczęliście wysyłać prawe 

myśli? Złe istoty, które prześladowały uczniów Dafa, przybyły natychmiast, stanęły w 

szeregu i zaczęły bić w bębny. Wysyłając prawe myśli po pewnym czasie, wyczyściliście 

olbrzymie ilości tych złych czynników. Teraz kiedy wysyłacie prawe myśli, wasz gong musi 

szukać wszędzie tych złych rzeczy. Gdy tylko uczniowie Dafa wznoszą rękę przed klatkę 

piersiową, one uciekają. Uczniowie Dafa są w stanie z prawością spojrzeć złym ludziom 

prosto w oczy i ci źli ludzie natychmiast próbują uniknąć kontaktu wzrokowego. To dlatego, 

że prawe myśli wystraszają złe istoty, które manipulują tymi ludźmi. One wiedzą, że jeżeli 

będą uciekać nawet odrobinę za wolno, to zostaną natychmiast wyeliminowane przez prawe 

myśli uczniów Dafa. To dlatego teraz zło stale zacieśnia się tam, gdzie jest jego koncentracja 

w Chinach. Czynniki zła, które kontrolują umysły ludzi w innych częściach świata, są blisko 

ostatniego etapu eliminacji. 
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Pamiętam, że kiedy się to rozpoczęło 20 lipca 1999 roku, w wielu częściach świata 

nikt nic nie wiedział o Dafa. „Nagle na tak ogromną skalę mają miejsce w Chinach represje, o 

co w tym chodzi?”. Media na całym świecie powtarzały oczerniającą propagandę Chin. Presja 

wtedy była przeogromna. Oczywiście to była tylko zewnętrzna forma presji. Był jeszcze inny 

podstawowy rodzaj presji, ale nawet czegoś takiego, takiej zewnętrznej presji - nigdy w 

historii wcześniej nie widziano. Wy aż do tego stopnia, przeciwstawiliście się temu rodzajowi 

presji i poddaliście wszystko rektyfikacji. Jest to naprawdę wspaniałe.  

W czasie kiedy we wszechświecie zostały wyznaczone do wyeliminowania czynniki 

zła, zaczęło się ich napieranie z góry w dół. Było ich niezmiernie dużo. Wypełniły one całe 

trzy sfery i wymiary złożone z warstw poprzez warstwy cząsteczek. Zło w całym kosmosie 

naciskało w dół. Coś tak ogromnego naciskało w dół na rodzaj ludzki i trzy sfery. W tamtym 

czasie widzieliście zdjęcie Ziemi opublikowane przez media, która miała wygląd twarzy 

demona, ale to była tylko manifestacja na powierzchownym poziomie wymiaru Ziemi. Gdyby 

nie było rektyfikacji Fa, nawet pojedyncza istota w trzech sferach nie przetrwała by tego, 

ponieważ ta rzecz miała wystarczającą moc, żeby zniszczyć naprawdę ogromne kosmiczne 

ciało. Kiedy siła rektyfikacji Fa, unicestwiła te wszystkie rzeczy, które parły w dół, został 

wyeliminowany ogół czynników ograniczających ludzkie myśli. Po tym sytuacja zmieniła się. 

Kiedy wcześniej próbowaliście wyjaśniać prawdę, wielu ludzi wcale nie chciało tego słuchać, 

a ich zachowania były nikczemne. Później, gdy te rzeczy zostały zniszczone, kiedy ponownie 

próbowaliście wyjaśniać im prawdę, ludzie z chęcią zaczęli ją akceptować. Byli w stanie was 

wysłuchać. Lecz nadal nie byli wystarczająco rozsądni, ponieważ złe istoty, którym udało się 

dostać do trzech sfer nadal nimi manipulowały. Nadal manipulowały ludźmi, którzy mieli złe 

myśli o Dafa. W rezultacie oczerniającej propagandy, takich ludzi było całkiem niemało i 

właśnie dlatego presja na nas była tak znaczna. Wiele złych istot było naprawdę podłych. 

Powiedziałem wam, żeby wysyłać prawe myśli właśnie w takich okolicznościach. Czynniki 

zła, które manipulowały ludzkimi istotami w trakcie wysyłania prawych myśli, zostały 

wyeliminowane. Wtedy ludzie na świecie od podstaw zaczęli jasno myśleć. 

W trakcie całego procesu rektyfikacji Fa, mój gong zmierza od mikrokosmosu w 

kierunku powierzchni. Prędkość ta w rzeczywistości jest niesłychanie duża. Za chwilę 

pomówię o prędkości rektyfikacji Fa. Zanim siła rektyfikacji Fa przybędzie do 

powierzchniowego poziomu ludzkich istot, lub innymi słowy, w tym małym odstępie czasu 

nim powierzchnia przejdzie rektyfikację Fa, podczas jak rektyfikacja Fa posuwa się w 

kierunku powierzchni, stare złe siły ukazują wszystko co mogą, oraz używają najbardziej 

złych, o dziwnych kształtach i niesamowicie poplątanych istot, z najniższego poziomu, aby 

prześladować Dafa i uczniów Dafa. Z drugiej strony w tym czasie, zanim przybędzie 

rektyfikacja Fa, uczniowie Dafa dają świadectwo Fa i ocalają czujące istoty. To wszystko 

zostaje ukazane właśnie w tym czasie . 

Siła rektyfikacji Fa będzie stale pędzić przez pozostałe wymiary, aż do chwili 

całkowitego zakończenia rektyfikacji Fa. Lecz zanim siła rektyfikacji Fa osiągnie 

powierzchniowe wymiary, zdegenerowane stare Fa wszechświata, nadal będzie istniało w 

powierzchniowych wymiarach. Więc zanim rektyfikacja Fa nadejdzie, to stare Fa będzie 

nadal zarządzało wszystkimi istotami w starych wymiarach. Jeżeli to stare Fa zostałoby 

zniszczone za wcześnie, to znaczy, jeżeli stare Fa zostałoby zniszczone zanim nadeszłaby 

rektyfikacja Fa - pomyślcie o tym - nastąpiłby poważny problem. Wszechświat od góry do 

dołu, poziome wymiary, pionowe wymiary, wszystkie wymiary znalazłyby się w chaosie. 

Wszystkie czasy we wszechświecie przestałyby istnieć. Stałby się on największym wymiarem 

o najszybszym czasie. Wszystkie istoty w starych wymiarach popsułyby się z największą 

prędkością w najkrótszym czasie. Cała materia natychmiast by się popsuła. Wszystko co nie 
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przeszło rektyfikacji Fa, byłoby natychmiast zdezintegrowane i skończone. Ta odrobina 

powierzchni starego kosmosu, która nie przeszła przez rektyfikację Fa, również złożona jest z 

niezliczonej ilości gigantycznych wymiarów, niezliczonej ilości czujących istot i 

niezliczonych Bogów. Więc niedozwolone jest, aby je zniszczyć, zanim nie przejdą przez 

rektyfikację Fa, gdyż w innym przypadku czujące istoty, które się tam znajdują, zostałyby 

poddane dezintegracji. Przed nadejściem rektyfikacji Fa, nie dałoby się ich ocalić. Mistrz nie 

ocala tylko was i ludzi na świecie. Ocalam również istoty na wysokich poziomach. Istoty 

starego kosmosu nie są w stanie widzieć, jak wygląda nowy wszechświat i nawet nie wolno 

im tego zobaczyć. Więc podążają one za starymi zasadami Fa i podtrzymują wszystko w 

starym wszechświecie. To dlatego kiedy stawiam przed nimi wymagania nowego 

wszechświata, nie chcą się temu podporządkować. Nie widzą tego. Zatem w zasadzie w 

czasie rektyfikacji Fa, stare Fa mnie i uczniom Dafa, przysparza zakłóceń. Mógłbym je 

zniszczyć. Powiedziałem jednak, że aby ocalić istoty, nie mogę tego uczynić. Jeżeli bym to 

uczynił, wówczas te istoty nie zostałyby ocalone. Wszystkie czujące istoty w tych 

kosmicznych ciałach byłyby całkowicie usunięte. Poza tym główne ciało naszych uczniów 

Dafa jest nadal tutaj i wtedy byłoby jeszcze trudniej móc im zaoferować ocalenie. 

Więc jest wiele rzeczy, na które nie można patrzeć w zbyt prosty sposób. Jeżeli to 

stare Fa nie zostanie odparte, to utrudni ono rektyfikację Fa. Lecz jeżeli to Fa zostanie 

odparte, wtedy będzie miało to bardzo poważny wpływ na ocalenie czujących istot. Kiedy 

uczniowie Dafa wysyłają prawe myśli, czyste prawe myśli, aby zakończyć prześladowania 

przez zło, to jest to dozwolone. Pryncypia starego Fa również zawierają taką zasadę. W 

podejściu do kultywacji z zastosowaniem prawych myśli, lub ocalaniu czujących istot przy 

pomocy prawych myśli, istnieje tu takie same kryterium. Dlatego możecie to czynić. Jeżeli 

Mistrz miałby to zrobić za was, wtedy stare zasady Fa i starzy bogowie nie przystaliby na to. 

Uczyniłem dla was już tak wiele. Więc jeżeli zrobiłbym za dużo, jeżeli bym przesadził, lub 

jeżeli całkowicie przejąłbym wszystko na siebie, oraz wszystkiego dokonał, wtedy stare 

zasady Fa i istoty w starym wszechświecie, ujrzałyby to i absolutnie nie wyraziłyby na to 

zgody. Sądziłyby, że przejąłem za was wszystko i że uczniowie Dafa, sami nie dokonują 

swojej kultywacji. Sprzeciwiłyby się i próbowały blokować sprawę. 

Oczywiście jeżeli próbowałyby rzeczy blokować, mógłbym je wyeliminować, ale czy 

działanie w ten sposób byłoby skuteczne? Nie wszystko jest takie proste. Zilustruję to wam na 

przykładzie. Czasami niektórzy studenci w Chinach nie zachowywali się zbyt dobrze. Miało 

to miejsce wtedy, kiedy byli aresztowani, a potem prześladowani, wtedy, kiedy ci nikczemni 

policjanci bili ich, strasznie ich bili. W tym momencie jednak, prawe myśli niektórych 

studentów nie były wystarczająco silne. Więc prześladowanie, przez które cierpieli stawało 

się jeszcze bardziej dotkliwe. Kiedy zło ich biło, zapominali że są uczniami Dafa i nie 

pomyśleli: „Poproszę Mistrza żeby mi pomógł”. Niektórzy z nich, kiedy prosili Mistrza o 

pomoc, mieli silne przywiązanie do strachu. Kiedy byli bici i znajdowali się w wielkim bólu, 

wielu z nich krzyczało: „Ała! Mamo!”. Całkowicie traktowali te prześladowania jako 

przemoc zwykłych ludzkich istot, stosowaną na innych ludzkich istotach. Jeżeli wtedy 

próbowałbym ich ochronić, to stare siły nie przystałyby na to, ponieważ one podtrzymują 

zasady starego wszechświata. Nie mogą widzieć nowego wszechświata i dlatego uważają, że 

to są jedyne zasady wszechświata. Stwierdziłyby pytając: „To jest twój uczeń? Czy myślisz, 

że on traktuje ciebie jako swojego Mistrza? Czy on siebie samego traktuje jako 

kultywującego? Czy on ma prawe myśli? Czy odrzucił on myśl o życiu i śmierci? Czy 

pozostał on solidny i nieporuszony jak diament?”. W takich momentach Mistrz naprawdę nie 

wie, co na ich krytykę odpowiedzieć. Oczywiście nie można powiedzieć, że taka osoba z 

powodu jej zachowania w czasie jednego lub dwóch momentów, lub w czasie jednego życia, 
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nie jest moim uczniem. One również o tym wiedzą, więc mówią: „Powód dla którego bijemy 

go jest taki, aby pobudzić w nim jego prawe myśli. Widzisz? Nawet nie uznaje ciebie jako 

swojego Mistrza, ani nie uznaje siebie jako ucznia Dafa”. 

To dlatego Mistrz naprawdę nie może nic na to odpowiedzieć. Lecz skoro 

wszechświat przechodzi rektyfikację Fa, ani trochę nie uznaję tych prześladowań. Całkowicie 

mogę wyeliminować złe istoty, oraz wykorzystujących je i manipulujących nimi bogów. Bez 

względu na to jak wysokie są ich poziomy, bez znaczenia kto bił, kto manipulował, kto użył 

innych i kto to zaaranżował, mogę złapać ich za jednym zamachnięciem dłoni i zniszczyć. 

Mistrz jest tylko zwykłą osobą, gdy tutaj siedzi. Po prostu patrzcie na mnie jak na zwykłą 

osobę. Lecz ciała Mistrza we wszystkich innych wymiarach są tak przeogromne, że nie 

można ich z niczym porównać. Każde kolejne jest większe niż poprzednie. Bez względu jak 

ogromny jest wszechświat, nadal nie jest tak ogromny jak ja. (Aplauz) Ale pomyślcie o tym 

wszyscy, jeżeli zniszczyłbym te istoty, stare zasady i istoty w gigantycznych 

powierzchownych wymiarach wszechświata, które nie przeszły jeszcze przez rektyfikację Fa, 

wszystkie by to zobaczyły i powiedziały: „Co ty wyprawiasz?”. Wobec tego wszystkie 

zebrałyby się, stworzyły siłę i mnie zaatakowały, by się przeciwstawić. Nawet wtedy, wciąż 

byłbym w stanie je wszystkie zniszczyć. Bez względu na to ile by ich nie przybyło. Mógłbym 

je wszystkie usunąć, odebrać im ich poziom owocu i zrzucić w dół do piekieł. Lecz pomyślcie 

o tym wszyscy - przybyłem, aby ocalać wszystkie istoty. Czy ci Bogowie również nie są 

istotami? Są one istotami nawet jeszcze wyższych poziomów, istotami, które tym bardziej są 

warte, żeby je ocalić. Ten uczeń Dafa z drugiej strony nie zachowuje się jak uczeń Dafa, ale z 

jego powodu zniszczyłbym niezliczoną, niezliczoną ilość Bogów. Pomyślcie o tym, czy 

byłoby to w porządku? Nie, nie byłoby. To dlatego mówię wam, że strasznie trudno dla 

Mistrza zajmować się pewnymi sprawami. To nie jest tak, że Mistrz nie ma takiej możliwości. 

Ma to na celu umożliwienie wszystkim istotom zbawienia. Kiedy zachowujecie się w prawy 

sposób, Mistrz może dla was zrobić wszystko. Jeżeli wasze prawe myśli są naprawdę silne, 

jeżeli jesteście w stanie odrzucić myśl o życiu i śmierci, jeżeli jesteście solidni i nieporuszeni 

jak diament, wtedy złe istoty nie ośmielą się was dotknąć, ponieważ wiedzą, że poza zabiciem 

was jakikolwiek rodzaj prześladowań byłby bezużyteczny. Zło nie będzie miało żadnego 

wyboru jak zostawić was w spokoju. Jeżeli w tym wypadku zło nadal by was prześladowało, 

wtedy Mistrz nie okazałby ani odrobiny pobłażliwości. Mistrz posiada niezliczoną ilość 

Faszen i ponadto istnieje niezliczona ilość prawych Bogów, którzy pomagają mi czynić 

rzeczy. Oni również bezpośrednio dokonaliby eliminacji zła. Czy wcześniej nie powiedziałem 

wam, że każdy z uczniów Dafa jest ochraniany przez osiem rodzajów niebiańskich strażników 

Fa ? Z tej przyczyny, że nie zachowujecie się odpowiednio dobrze, ci Bogowie są ograniczani 

przez zasady Fa starego kosmosu i pomimo tego, że naprawdę chcą pomóc, nic nie mogą 

uczynić.  

Zatem jaki jest dokładnie związek między mną a starymi siłami? Pozwólcie, że to 

omówię. Faktem jest, że stare siły mówiąc dokładnie, nie próbują zniszczyć tej rektyfikacji 

Fa. Nie ośmielają się jej zniweczyć. Ich celem, pomimo że jest nieczysty, jest również to, aby 

rektyfikacja Fa odniosła sukces. Tylko tyle, że chcą, aby to wszystko przebiegało zgodnie z 

ich wymaganiami. Chcą, żeby rektyfikacja Fa była przeprowadzona na ich warunkach. Lecz 

dlatego, że wszystkie istoty w kosmosie stały się zdegenerowane, jest to absolutnie 

zabronione. Nawet oryginalne elementy, które tworzą ich istoty, nie są już dłużej czyste. 

Nawet elementy tych elementów nie są już więcej czyste. One same nie mogą tego wykryć. 

Bez względu na to co czynią, nie są w stanie uczynić siebie znowu czystymi. One nawet nie 

mogą sprostać wymaganiom rektyfikacji Fa i nowego kosmosu. Jak mogłyby one 

rektyfikować Fa? Jak rektyfikacja Fa mogłaby podążać za ich wymaganiami. Jeżeli po 
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rektyfikacji Fa, nowy kosmos byłby stworzony według standardów i wymogów istot starego 

kosmosu, to czy nadal nie byłby to stary kosmos? Czy nie byłoby to zmianą formy rzeczy bez 

adresowania podstawowych kwestii? Żadna z istot w starym kosmosie nie ma pojęcia jaki 

kosmos był w swoim oryginalnie najczystszym i najbardziej prawym stanie. Więc jakby to 

mogło być zrobione według ich sposobu? To dlatego nie mogę ich uznać. Ale one nie chcą 

być zdezintegrowane pośród starych zasad Fa: tworzenia, stagnacji, degeneracji i zniszczenia. 

Więc instynktownie chcą siebie ocalić. Istoty od najwyższego poziomu do najniższego 

poziomu kosmosu biorą w tym udział. W tym kompletnym systemie, który przebiega aż do 

samego dołu, na każdym poziomie 20% istot bierze w tym udział. Każdy poziom zaaranżował 

specyficznie jak pomóc mi w rektyfikacji Fa. Lecz warstwy warstw istot stały się nieczyste i 

nieczysta stała się nawet ostatnia istota. Kiedy próbują mi pomóc, to jednocześnie ukrywają 

swoje egoistyczne intencje ochrony samych siebie. Wszyscy chcą zmienić innych, ale nie 

samych siebie. Nikt nie chce zmienić siebie samego. Dochodzi do tego, że nawet próbują 

zachować wiele rzeczy, ile się da, do których są przywiązane i których nie mogą się wyzbyć. 

Wszystkie one w tym samym procesie słabo sobie poradziły. Niektóre rzeczy uczyniły 

intencyjnie, a innych złych rzeczy nawet same nie mogły rozpoznać. Więc nic co zrobiły nie 

sprostało standardom nowego kosmosu. Nawet nie dorównało standardom początkowej fazy 

starego kosmosu. Więc jest to dalekie od wymogów nowego kosmosu. Jest całkowicie inne. 

Te istoty w żaden sposób nie mogą wiedzieć jaki jest nowy kosmos. W tym krytycznym 

momencie zachowanie istot wobec rektyfikacji Fa określa ich przyszłość. Innymi słowy 

pośród rektyfikacji Fa, wszystkie istoty są poddawane testowi i odpowiednio umiejscawiane, 

łącznie z możliwością wyeliminowania. Właśnie dlatego nie wolno im wiedzieć jak wygląda 

nowy kosmos. Wszystko co przeszło już przez rektyfikację Fa, całkowicie różni się od tego, 

co one kiedykolwiek zaaranżowały. 

Kiedy wspominam o tym, pozwólcie, że najpierw powiem o czasie. W rzeczywistości 

rektyfikacja Fa porusza się bardzo szybko. Na zewnątrz kosmicznego ciała, wszystko w 

nowym wszechświecie może zostać stworzone tak szybko, jak szybko przebiega ruch 

machnięcia ręką. Pomimo że jest to prosta analogia, to naprawdę tak jest, jakby to było 

dokonywane za poruszeniem dłoni. Rektyfikacja odbywa się tak prędko. Więc dlaczego 

zajęło mi to ponad 10 lat? W rzeczywistości są różnorodne przestrzenie we wszechświecie i 

każda z nich posiada inny czas. We wszechświecie od największego do najmniejszego, od 

nieskończenie mikrokosmicznego do nieskończenie makrokosmicznego, jest niezliczona ilość 

cząsteczek i na każdej cząsteczce istnieje niezależny czas i każdy z tych czasów ma różną 

długość. Więc wewnątrz światów o różnych wielkościach, które są stworzone z cząsteczek są 

czasy. Wewnątrz nawet bardziej gigantycznych kosmicznych ciał, które stworzone są z 

niezliczonej ilości cząsteczek, są również czasy. Inne następne gigantyczne grupy cząsteczek, 

które są na tym samym poziomie, istniejące jako całość również mają bardziej gigantyczne 

czasy. W kosmosie jest tak wiele różnych czasów, że są tak niepoliczalne jak istoty we 

wszechświecie. Kosmos jako całość posiada inny czas, który zawiera niezliczoną ilość 

czasów, które mają swoje specyficzne efekty we wszystkich różnych wymiarach. Wszystkie 

te czasy zostały stworzone dla egzystencji istot w różnych wymiarach. Więc czasy w 

niektórych wymiarach są bardzo szybkie, podczas gdy w niektórych wymiarach czasy są 

bardzo wolne. Zdanie, które przed chwilą wypowiedziałem posiada różną prędkość w różnych 

wymiarach. Na przykład od początku zdania do teraz, w niektórych wymiarach czas kroczył 

w takim samym tempie, jak ten mój tutaj, podczas gdy w innych wymiarach minęło już kilka 

dni, a w niektórych wymiarach minęło już dziesięć tysięcy lat. W jeszcze innych wymiarach 

minęły już setki milionów, lub tysiące miliardów lat. Tak szybko. Tak jest, ponieważ kosmos 

jest niesamowicie gigantyczny. Cząsteczki wewnątrz niego są nieskończenie mikrokosmiczne 

i nieskończenie makrokosmiczne. Wszystkie one mają swoje własne czasy. Pomyślcie o tym, 
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bez względu na to jak ogromny jest cały kosmos, jeżeli rektyfikacja Fa ma dokonać się poza 

wszelkimi konceptami czasu istniejącymi w kosmosie, to ponad tym wszystkim, jeżeli jest 

ona dokonywana poza czasem kosmosu i nie jest ograniczona przez jakikolwiek konkretny 

czas, wtedy bez znaczenia jest wielkość kosmosu i jak wiele jest w nim różnych czasów. Poza 

kosmicznym ciałem zostało to wszystko dokonane w czasie równemu machnięciu dłonią. 

Szybkość tego jest nawet większa niż najszybszy czas w kosmosie. Lecz czy zastanowiliście 

się nad czymś? W niektórych miejscach w czasie kiedy to machnięcie ręką się odbyło, minęło 

już setki milionów lat.  

W tym ludzkim wymiarze nie jest tak źle. Odkąd zaczęła się rektyfikacja Fa, zajęło to 

zaledwie ponad 10 lat i od 20 lipca 1999 roku, ponad 2 lata, jest to okres około 4 lat 

kalendarzowych. Moja rektyfikacja Fa trwa dopiero niewiele ponad 10 lat. Pomyślcie o tym, 

czy nie jest to szybko? W rzeczywistości jest to bardzo szybko. Wszystko to jest dokonane w 

czasie zajmującym machnięcie ręką. Różnica w czasie objawiająca się w ludzkim wymiarze 

to trochę ponad 10 lat. Co więcej, od rozpoczęcia rektyfikacji Fa, cały czas kosmosu został 

przyspieszony. Przed lipcem 1999 roku to co było jedną sekundą, wcześniej było jednym 

dniem. Nawet teraz to jeszcze cały czas przyspiesza. To co wcześniej było jedną sekundą, jest 

teraz całym jednym rokiem. To jest tylko średnia. To nadal przyśpiesza. 

Pomyślcie o tym wszyscy, że przy takiej prędkości to nie równa się niczemu w świetle 

całej historii waszej egzystencji, lub wieczności waszej egzystencji. W przyszłości kiedy 

ponownie spojrzycie na ten okres czasu, odkryjecie że była to tylko chwila, że było to jak nic. 

Na początku tych prześladowań każdy dzień był przez was wszystkich odczuwany jak rok. 

Nawet w czasie tego ostatniego okresu, wielu studentów zastanawiało się: „Kiedy to się 

zakończy? Kiedy te prześladowania się zakończą?”. Niektórzy mieli na uwadze to, co Mistrz 

napisał w swoich wierszach, że zbliża się wiosna, (Wszyscy się śmieją) i myśleli : „Acha, więc 

to zakończy się na wiosnę?”. Wspomniałem również w moich wierszach o jesieni. (Wszyscy 

się śmieją) Więc niektórzy studenci powiedzieli : „Najwidoczniej to oznacza, że zakończy się 

jesienią”. Później, kiedy minęła jesień i się to nie zakończyło, byli w pewien sposób 

rozczarowani. Zastanówcie się, czy nie jest to patrzenie na te rzeczy za pomocą zwykłego 

ludzkiego myślenia?  

Jeżeli jedna osoba, lub dwie osoby myślą w ten sposób, lub może trzy osoby tak 

myślą, to nie jest to jeszcze żadna wielka sprawa. Lecz gdy więcej ludzi myśli w ten sposób, 

lub jeżeli uczniowie Dafa tak myślą jako całość, to czy wtedy nie jest to silne przywiązanie, 

silna przeszkoda? Zamiast naprawdę dobrze wykorzystać ten okres czasu, macie nadzieję, że 

się wkrótce zakończy. Pomyślcie o tym, jeżeli mielibyśmy zakończyć dzisiaj, ilu ludzi 

umarłoby w Chinach. Wielu ludzi odpowiada licznym istotom w jeszcze większych 

kosmicznych ciałach, więc jeżeli miałoby się to zakończyć natychmiast, ile istot zostałoby 

wyeliminowanych? Mimo tego, że wielu z nich reprezentuje gigantyczne kosmiczne ciała, to 

z powodu naszej niezdolności wyeliminowania złych myśli w ich głowach, które są wrogo 

nastawione do wielkiego Fa kosmosu, tak wiele istot w tych wszechświatach, którym ci 

ludzie odpowiadają, umarłoby w rezultacie ich wyeliminowania. Czy zdajecie sobie z tego 

sprawę, jak wiele istot zostałoby wtedy wyeliminowanych? Czy pomyśleliście o tym? 

Jesteście uczniami Dafa. Historia powierzyła wam jakże wspaniałą odpowiedzialność. 

Powinniśmy dobrze wykorzystać ten czas. Ponieważ to jeszcze się nie zakończyło, ciągle jest 

szansa, aby ocalać czujące istoty. Pozostała tylko niewielka chwila. Pozycjonowanie ludzi 

będzie zakończone, gdy rozpocznie się rektyfikacja Fa ludzkiego świata. Pomimo że nie 

uznajemy aranżacji starych sił, w trakcie tego przedziału czasu hartowaliście siebie i 

ustanawialiście wszechmocną cnotę uczniów Dafa. Kiedy Dafa jest prześladowane, pierwszą 

rzeczą o której uczniowie Dafa powinni myśleć, jest ocalanie czujących istot i to, jak dawać 
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świadectwo Dafa. Czy to nie jest znakomite? My ani trochę nie uznajemy tej aranżacji ze 

strony zła, ale mimo wszystko prześladowania mają miejsce i mimo wszystko, zło prześladuje 

tak wiele istot. Czy naszą pierwszą myślą nie powinno być to, jak w dobry sposób 

wykorzystać czas, aby ich ocalić? Czy tak powinni uważać uczniowie Dafa, gdy traktują to 

jak zwykłe ludzkie prześladowania wobec innych ludzkich istot i myślą o tym ze zwykłym 

ludzkim nastawieniem: „Kiedy oni przywrócą nam nasze dobre imię? Kiedy to się 

zakończy?”. Zastanówcie się, czy takie myśli powinni mieć uczniowie Dafa? 

Nie martwicie się, że zajmie to tak dużo czasu. Mogę wam powiedzieć, że 

chrześcijaństwo rozkwitło po 300-stu latach prześladowań. Czy uczeń Dafa z jego ważną 

misją nie jest tak dobry, jak normalny kultywujący? Kluczowe jest to, jak rozumiemy rzeczy. 

Pozwólcie, że was spytam: „Czy nadal ocalalibyście czujące istoty, gdyby jeszcze zajęło wam 

to kolejne 10 lat ?” (Studenci wspólnie odpowiadają: „Tak!”) (Aplauz) Tacy powinni właśnie 

być uczniowie Dafa. (Aplauz) Oczywiście, nie będzie kolejnych dziesięciu lat. Niedozwolone 

jest, aby zajęło to tyle czasu. Oni nie mają aż tyle czasu pozostałego w ich życiach.  

Kluczowe jest to, jak uczniowie Dafa widzą rzeczy. Jeżeli jedna lub dwie osoby myślą 

w ten sposób, to nie jest to problemem, ale jeżeli wszyscy uczniowie Dafa myślą w ten 

sposób, to wtedy jest to problemem. Czy pamiętacie jak przed 25 kwietnia 1999 roku premier 

Chin wypowiedział się pozytywnie o Dafa? Kiedy nasi studenci poszli apelować pokojowo w 

dniu 25 kwietnia, on spotkał się z kilkoma uczniami Dafa i powiedział dobre rzeczy o Dafa. 

Prześladowania, które się potem rozpoczęły spowodowały, że niektórzy z naszych studentów 

rozwinęli wiele zwykłych ludzkich myśli. Myśleli: „Mam nadzieję, że ten szef zła w Chinach 

wkrótce umrze. Mam nadzieję, że straci władzę tak, że premier zajmie jego miejsce. Jeżeli 

premier będzie u władzy, to czyż nasze imię nie zostanie przywrócone?”. Czy nie przyszło 

wam na myśl, że to jest Fa wszechświata? Więc jeżeli ludzie chcą je atakować, to że tak po 

prostu mogą je atakować? Jeżeli ludzkie istoty chcą przywrócić nasze imię to myślicie, że 

mogą po prostu przywrócić nasze imię? Ludzie nie są tego warci. Jak moglibyście pokładać 

wasze nadzieje w zwykłych osobach. Jesteście uczniami Dafa! Każdy z was, uczniów Dafa, 

reprezentuje ogromną, gigantyczną przestrzeń. Czemu równa się ludzkość? Stare siły używają 

jej. To zaledwie tyle. Odgrodziły i zapieczętowały wasze większe zdolności. Jak moglibyście 

myśleć o tych rzeczach w taki sposób? Jeżeli wszyscy będziecie myśleć w taki sposób, to 

stare siły zobaczą to i stwierdzą: „Jak oni wszyscy mogą myśleć w taki sposób? Te myśli 

trzeba usunąć, więc spowodujmy, że premier przejdzie na stronę zła”. Raczej spowodują, 

żeby przeszedł on na stronę zła po to, aby pozbawić was zwykłych ludzkich myśli. Czyż to 

nie prawda? Stare siły mają za nic ludzkie życie. Jeżeli chcą zabić, to po prostu zabiją. W 

czasie rektyfikacji Fa, są one przywiązane tylko do swoich własnych aranżacji. 

Jeżeli rektyfikacja Fa nie powiodłaby się, wtedy kosmos przestałby istnieć i także 

byłby to koniec starych sił. Nie istniałaby nawet pojedyncza istota. Wszystko by się 

zdezintegrowało. Pomimo że stare siły chcą odnowić wszechświat, w rzeczywistości nie 

mogą tego dokonać. Więc w stu procentach jest złe to, że są przywiązane do tego, co chcą 

zrobić i do roli jaką chcą odegrać, w celu kontrolowania rektyfikacji Fa. Wszystkie zakłócenia 

rektyfikacji Fa były przez nie zaaranżowane. Więc kiedy coś nie jest wykonane według ich 

aranżacji i życzenia, wtedy one czynią złe rzeczy. Podczas rektyfikacji Fa te istoty zostaną 

wyeliminowane. W czasie wyjaśniania prawdy zobaczyliście, że naprawdę ciężko jest teraz 

ocalać ludzi. W rzeczywistości mogę wam powiedzieć, że wielu ludzi na świecie jest już 

całkowicie poza ocaleniem. Czy pamiętacie werset, który napisałem: „Ilu ludzi może być 

ocalonych przez łaskę?”. Uczniowie Dafa, bez względu jak wiele poświęcicie, kiedy 

wyjaśniacie prawdę, muszę wam powiedzieć, że na koniec nadal będzie wiele istot, które nie 
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mogą zostać zbawione. Są one skazane na wyeliminowanie. Wiem ilu ludzi w Chinach 

zostanie wyeliminowanych. To jest przerażające. Liczba ta jest naprawdę przeogromna. 

Pozwólcie, że wrócę do tego o czym mówiłem wcześniej. Mówiłem o związku 

pomiędzy mną a starymi siłami. Stare siły zobaczyły, że zgodnie z zasadami Fa: stworzenia, 

stagnacji, degeneracji i zniszczenia, kosmos miał zmierzać w kierunku swojego ostatniego 

etapu. Aby ocalić siebie samych, zaczęły w bardzo odległym czasie wszystko aranżować. 

Nikt nie wie kim jestem. Nawet ja nie wiem kim jestem. Żadna istota nigdy mnie nie widziała 

i żadna istota nigdy nie nazwała mnie jakimkolwiek imieniem. Nie mam ani formy ani nazwy. 

Jestem różny od czegokolwiek, co tworzy jakąkolwiek istotę we wszechświecie. Dla 

czujących istot we wszechświecie nie mam nic. Możliwe, że kiedy nie ma kosmosu, to tylko 

ja jestem. Nie mam nic. Nikt mnie nie zna. Jednakże beze mnie kosmos by nie istniał. Powód 

dla którego przybyłem tutaj w czasie, kiedy kolosalny firmament wszechświata ulega 

dezintegracji, to ocalać wszystkie czujące istoty podczas rektyfikacji Fa. 

W rzeczywistości wszystko co stare siły uczyniły, wynika z ich naturalnego instynktu, 

jaki posiadają – ocalenia siebie samych. Lecz jest to na daremne. Za każdym razem kiedy 

kolosalny firmament miał się zakończyć w tamtych czasach, wszystkie istoty to także czyniły. 

Jednak w rzeczywistości przyspieszały tylko dezintegrację. Innymi słowy podczas 

rektyfikacji Fa, wszystkie zachowania czujących istot określają ich stosunek do rektyfikacji 

Fa. To decyduje, czy zostaną one zachowane czy nie. W celu umiejscowienia ich na nowej 

pozycji, bierze się pod uwagę ich stosunek do rektyfikacji Fa. Szacuje się, jaki jest on dobry. 

Innymi słowy, nie oznacza to nic więcej, jak tylko ocenianie sposobu postępowania czujących 

istot w ostatniej fazie tworzenia, stagnacji, degeneracji i zniszczenia. 

Kiedy pojawiłem się bezpośrednio na środkowo-niskim poziomie kolosalnego 

firmamentu, zobaczyły to istoty na wysokich poziomach w tym kolosalnym firmamencie. Od 

stanu nie posiadania niczego zebrałem się w coś, ale nie w kompozycję cząsteczek, ponieważ 

nie mam cząsteczek. Wiecie, nie mogłem przybyć tutaj, gdzie żyją ludzie, stawiając zaledwie 

jeden krok. Jeżeli kompozycja czyjegoś ciała jest bardzo mikrokosmiczna, to wywiera ona 

wpływ na wszystko we wszechświecie. Innymi słowy bez znaczenia na poziom osoby, jeżeli 

wkroczyłaby ona do wszechświata na niższym poziomie, wtedy wszechświat ten zostałby 

zniszczony. Tak jest, ponieważ im bardziej mikrokosmiczna jest materia, tym więcej posiada 

energii i tym więcej promieniuje. Pomimo, że energia Bogów posiada inteligencję i jest 

miłosierna, to w takiej postaci zmieniałaby wszystko. Więc musi następować reinkarnacja tej 

osoby z poziomu na poziom i wtedy, gdy na powierzchni uzyska budowę z cząsteczek z 

danego poziomu, może pozostać na tym poziomie. Lecz pomyślcie o tym wszyscy, odbywa 

się to w niesłychanie długim okresie czasu. Zatem tak właśnie kroczyłem tutaj krok po kroku.  

Nie jestem jedyny. Wielu Bogów w kolosalnym firmamencie przybyło do ludzkiego 

świata i oni także musieli przybywać tu w ten sposób, krok po kroku. Wielu Bogów przybyło 

z wszechświata o różnych poziomach. Przybyli oni w celu zbawienia kolosalnego 

firmamentu. Dla ludzi są istotami na niesłychanie wysokich poziomach. Oni złożyli przysięgę 

zbawienia wszystkiego i naprawdę wielu z nich przybyło tutaj na dół. Ich pierwotna intencja 

była dobra, ale nie byli w stanie tego przeprowadzić. Nie tylko nie byli w stanie tego dokonać, 

ale także nie mogli już więcej powrócić z powrotem. W rzeczywistości bez znaczenia kto kim 

jest, gdy wkroczy w trzy sfery, to niemożliwe jest, aby kiedykolwiek powrócił. Lecz bez 

względu na to jak wielu ich przybyło, istoty na najwyższym poziomie kolosalnego 

firmamentu widziały, że żaden z Bogów nie mógł tego przeprowadzić. One także przez cały 

czas mnie obserwowały i widziały stamtąd bardzo wyraźnie: „Tak, temu się uda”. Myślały, że 

kompozycja mojej istoty jest inna od kompozycji wszystkich innych istot we wszechświecie, 
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oraz że nic nie może zmienić mojej esencyjnej natury. Więc zdecydowały się wybrać mnie. 

W rzeczywistości wielu Bogów przybyło na ziemię.  

Pomimo że mnie wybrały, nie wiedziały kim naprawdę jestem. Wobec tego dlaczego 

przystałem na niektóre ich aranżacje? Dlatego, ponieważ dotyczy to bardzo ważnej kwestii. 

Jak wiecie mówiłem wcześniej, że są trzy kategorie uczniów Dafa. Jedni z nich przybyli, żeby 

ustanowić więzy przeznaczenia. Liczba uczniów Dafa w tej grupie jest naprawdę ogromna. 

Przybyli oni z odległych kosmicznych ciał, żeby ustanowić więzy przeznaczenia i 

reprezentują liczne czujące istoty w bardzo odległych i gigantycznych kosmicznych ciałach. 

Zostali wysłani jako reprezentanci przez swoje czujące istoty. Przybyli na Ziemię, aby 

ustanowić więzy przeznaczenia, ponieważ rektyfikacja Fa miała tutaj nastąpić. Jeżeli nie 

wziąłbym w tym udziału, pomyślcie o tym - wtedy te istoty na najwyższym poziomie w 

kosmosie, wybrałyby kogoś innego, aby ustanowić z nim więzy przeznaczenia. Wówczas 

liczni Bogowie z odległych kosmicznych ciał, wybraliby kogoś innego, aby ustanowić z nim 

więzy przeznaczenia. To nie jest taka drobna sprawa. Jeżeli stare siły dla innej istoty, na 

każdym poziomie, skrupulatnie zaaranżowałyby rzeczy, które miałyby na celu odnowienie 

kolosalnego firmamentu, doprowadziłoby to do przerażającej sytuacji. Czy nie ustanowiłyby 

one więzów przeznaczenia z niewłaściwą osobą? Oczywiście nawet jeżeli tak by się stało, 

nadal nie byłyby w stanie blokować mojej rektyfikacji Fa. Lecz nastąpiłby poważny problem. 

Kiedy nadszedłby czas rozpoczęcia ocalania, osoba którą one by wybrały, pomimo że nie 

byłaby w stanie tego dokonać, zaczęłaby to przeprowadzać. Jednocześnie ja zacząłbym 

prawdziwą rektyfikację Fa. Wtedy one zdecydowanie sądziłyby, że zakłócam ich sprawy i 

wysłałyby wszystkie istoty z całego starego wszechświata, aby mnie unicestwiły. 

Zdecydowanie byłbym kimś, kto staje na przeszkodzie w ich sprawach. Próbowałyby mnie 

unicestwić. Lecz nikt nie byłby w stanie mnie unicestwić. Nikt nie byłby w stanie blokować 

mojej rektyfikacji Fa. Więc pomyślcie o tym, co by się wydarzyło? Absolutnie nie można 

wpłynąć na prędkość rektyfikacji Fa. Więc jeżeli one próbowałyby na nią wpłynąć, wtedy 

bym ich wyeliminował. Byłyby zniszczone natychmiast. Bez względu na to, jak wiele istot 

wzięłoby w tym udział – wszystkie zostałyby zniszczone. Wobec tego pomyślcie przez 

chwilę, czyż nie przybyłem, aby ocalać wszystkie czujące istoty? Jeżeli one zostałyby 

zniszczone, to kogo miałbym ocalić? Dlatego dawno temu w historii, kiedy mnie wybrały, 

patrzyłem na to z perspektywy ich ocalania. Nie sprzeciwiałem się temu. Jednocześnie nie 

mogłem pozwolić na to, aby się dowiedziały, kim jestem. Więc tak właśnie wszystko 

zaaranżowały w kolosalnym firmamencie, włączając w to ogół wydarzeń w historii ludzkości. 

Mój plan zakładał, że gdy rozpocznie się rektyfikacja Fa, to również będzie dla nich testem. 

Nie były w stanie niczego dokonać, aby sprostało to standardowi nowego wszechświata. 

Traktowałem więc to po prostu jako grę : „Jeżeli chcecie grać - to ja mogę grać”. Tylko tyle. 

Jeżeli chodzi o to, jaka naprawdę jest rektyfikacja, to już zupełnie inna sprawa. One 

absolutnie nie mogą wiedzieć, jaki jest nowy kosmos. Żadna istota nie może być pominięta 

przez rektyfikację Fa. One uważały, że wybierając mnie, jednocześnie mnie ocalą, że jest to z 

ich strony wielkie wsparcie. Według nich cały kosmos wraz z nimi po rektyfikacji Fa, miał 

wyglądać tak jak one chciały żeby wyglądał i miało zostać zachowane to, co one chciały, aby 

było zachowane. Zastanówmy się. Powiedzmy, że nowy kosmos jest kosmosem z czystego 

złota. Jeżeli dostałaby się do niego jedna nieczysta istota, czy nie stałby się on nieczysty? Jak 

można byłoby na to pozwolić? Żadna istota nie może uciec przed rektyfikacją Fa. Żadna. 

Wszystko w kosmicznym ciele, w kolosalnym firmamencie jest tego częścią. Mówiąc inaczej 

bez znaczenia jest to, jak stare siły aranżują sprawy. Pozwalam im to czynić. Lecz ostatecznie 

przedsięwzięcie to, absolutnie nie może być przeprowadzone według ich wymagań. Z tej 

przyczyny wszystkie te przeszkody nadeszły teraz. Są one wynikiem nalegań starych sił, 

abym podążał za ich aranżacjami. Jednak bez względu na wielkość tych przeszkód, w 
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rzeczywistości nie będzie to miało wpływu na esencję mojej rektyfikacji Fa.. Prędkość jest 

jednakowo duża przez cały czas. Dokonuje się to według moich wymagań. Nowy 

wszechświat całkowicie ustala wszystko w oparciu o standardy Dafa. Tak naprawdę przed 

przybyciem rektyfikacji Fa, stare siły ukazują swoje działania podczas tej małej luki czasu. W 

tym samym czasie także uczniowie Dafa dają świadectwo Fa i ocalają czujące istoty. 

Tymczasem kierowane złem nikczemne istoty, wykorzystywane przez stare siły, prześladują 

uczniów Dafa i czujące istoty. Także źli ludzie są w ten sposób przez nie manipulowani i w 

tym samym czasie czynią zło.  

Przez jak długi okres czasu stare siły aranżowały te rzeczy tutaj, gdzie są ludzie? Przez 

okres istnienia dwóch Ziem. Powiedziałem wcześniej, że Dafa było nauczane w przeszłości w 

ludzkim świecie. Wielu studentów zapytało mnie, kiedy było nauczane. Było nauczane na 

poprzedniej Ziemi. Poprzednia Ziemia była eksperymentem przeprowadzonym dla tej Ziemi. 

Stare siły przeprowadziły eksperyment z ostatnią Ziemią, aby upewnić się, że na końcu nie 

wynikną żadne problemy z ich aranżacją odnowy. Celem tego było, aby zapobiec zboczeniu z 

drogi i upewnić się, że nie pojawią się żadne problemy. Więc dlaczego potrzebowały aż tak 

długo trwającego eksperymentu? Powodem tego było to, że tu w tym miejscu na Ziemi, nigdy 

wcześniej nie było takich istot jak ludzie. Dlaczego zawsze mówię o obcych istotach? Tak 

jest, ponieważ bez względu na to, ile razy w przeszłości Ziemia była odnawiana, wszystkie 

główne istoty na niej przebywające, miały formy istot obcych. Różniły się w każdym okresie 

czasu, ale żadne nie miały wizerunku człowieka. 

Dlaczego w historii, Bogowie stworzyli człowieka według ich własnego wizerunku? 

To także było tajemnicą dla świata kultywacji. Powiem wam, że przyczyną tego było to, że 

miało tu być nauczane Fa. Czujące istoty, które słuchają Fa, powinny mieć wizerunek godny 

słuchania Fa. Sprowadzanie stada zwierząt, aby słuchało Fa, byłoby obrazą dla wielkiego Fa i 

to po prostu jest nie dozwolone. Gdyby nie to, że Dafa miało być tutaj nauczane, gdyby jakiś 

Bóg stworzył istoty o wizerunku człowieka, wszyscy inni Bogowie wyeliminowali by go, 

ponieważ byłoby to równoznaczne z obrażaniem Bogów. To dla rektyfikacji Fa, Bogowie na 

swoje własne podobieństwo, stworzyli ludzkie istoty na Ziemi. Azjaci byli stworzeni przez 

Bogów, którzy przypominają azjatów. Biali ludzie byli stworzeni przez Bogów, którzy 

przypominają białych ludzi i Bogowie, którzy przypominają czarnych ludzi, stworzyli 

czarnych ludzi. Inne rasy ludzi zostały stworzone przez innych Bogów. W tamtym czasie 

wszyscy ludzie tych Bogów, którzy ich stworzyli nazywali „Panami”. Lecz obecnie 90% 

ludzkiej rasy to są istoty z wysokich poziomów. Prawie wszyscy są z bardzo wysokich 

poziomów. One po prostu używają ludzkich skór, które Bogowie stworzyli w przeszłości. Nie 

mają tak naprawdę bezpośredniego związku z Bogami, stwarzającymi człowieka na swój 

wizerunek. Wcześniej kiedy nauczałem Fa na pierwszej Ziemi, to nie było to Fa o tej 

wielkości, ponieważ nauczałem w celach eksperymentalnych. To Fa, które było wtedy 

nauczane, ocalało czujące istoty tylko do raju Falun. Więc wszystkie czujące istoty, które 

zostały ocalone podczas tego okresu, przebywają w raju Falun. Ziemi pozwolono istnieć aż do 

ostatniego etapu. Technologia w tamtym czasie była bardzo zaawansowana. Wtedy właśnie w 

górze umieszczono Księżyc. Lecz wysoko rozwinięty sektor przemysłowy spowodował, że 

powietrze, woda, gleba, rośliny i pożywienie ludzi, wszystko w tamtym czasie stało się 

zdeformowane. Na koniec nawet ludzie stali się zdeformowani. Energia Ziemi była 

całkowicie zużyta i ludzie tamtego okresu doszli do swego końca. 

Więc okres tej Ziemi rozpoczął się sto milionów lat temu. Niektórzy z was tutaj mogą 

pomyśleć: „Ale uczyłem się z podręczników, że to jest trzy i pół miliarda do czterech i pół 

miliarda lat”. Mogę wam powiedzieć, że okres każdej Ziemi trwał sto milionów lat i 

poprzednia Ziemia również trwała sto milionów lat. Jednak w Dżuan Falun oznajmiłem 
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również, że relikty na Ziemi liczą sobie setki milionów lat, a niektóre więcej niż dwa miliardy 

lat. Usiłowałem po prostu ludziom powiedzieć, że istniały prehistoryczne cywilizacje. Wolno 

im wiedzieć tylko tyle. Otóż w czasie historii tych stu milionów lat, ludzkość również 

stworzyła wiele prehistorycznych kultur. Planety które były wcześniej w tym miejscu, gdzie 

teraz jest planeta Ziemia, również wiele razy przeszły przez dezintegrację i ponowne 

stworzenie. W kosmosie wiele planet dezintegruje i ich pozostałości unoszą się, tworząc pył i 

małe podobne do gwiazd obiekty. W gigantycznym ciele kosmicznym stale następuje 

dezintegracja i bezustanne tworzenie na nowo. Dezintegracja następuje poprzez eksplozję. 

Ziemia także była stworzona od nowa z poprzedniej ziemi, która uprzednio eksplodowała a 

później uformowała się w kolejną Ziemię. Jedna eksploduje i następna się formuje. Jest wiele 

pyłów w przestrzeni. Niektóre z nich są ogromne. Niektóre są jak olbrzymie skały. Niektóre 

są tak wielkie, że liczą sobie kilka kilometrów kwadratowych, a niektóre są nawet takie, że 

liczą sobie sto kilometrów kwadratowych. Na każdej planecie istniały cywilizacje. Przeszłe 

Ziemie również miały cywilizacje, więc na wielu dużych kawałkach materii, które nie były 

całkowicie zniszczone przez eksplozję, zachowały się pozostałości po istotach z poprzednich 

cywilizacji. Kiedy Ziemia była stwarzana na nowo, czyniono to w ten sposób, że zbierano w 

całość ten kosmiczny pył i stąd się biorą pozostałości po reliktach i cywilizacjach z 

wcześniejszej Ziemi i innych planet. Więc jeżeli dzisiaj bym tego nie wyjawił, geolodzy i 

historycy bez względu na to, jakich metod by nie zastosowali, nie byliby w stanie zrozumieć z 

którego okresu pochodzi materia na tej Ziemi. Ta Ziemia jak przed chwilą powiedziałem, 

posiada historię stu milionów lat. Osiągnęła wiek Ziemi, która była przedtem w tym miejscu i 

licząc do dnia dzisiejszego, jest to dokładnie sto milionów lat. Oczywiście podczas tych stu 

milionów lat, ludzkość przeszła przez kilka cywilizacji i była przez Bogów wiele razy 

niszczona za swój moralny upadek. Tak zwana obecna cywilizacja ludzkości była celowo 

zaaranżowana przez stare siły. Nie jest to prawdziwa ludzka kultura. 

Więc dlaczego nie stworzyć ludzkich skór bezpośrednio w czasie, kiedy Fa jest tutaj 

nauczane i pozwolić Bogom, żeby mogli przyjść w to miejsce, aby słuchać Fa. Dlaczego w 

zamian tego, w tak odległej historii stwarzać człowieka? Musicie wiedzieć, że kiedy Bogowie 

stwarzają ludzi, to tak, aby nie mogli oni mieć w sobie myśli Bogów i ich sposobów 

myślenia, ponieważ czyniłoby to z nich całkowitych Bogów, a nie ludzkie istoty, a to jest nie 

dozwolone. Pomimo, że ludzie mają wygląd Bogów, to Bogowie nie uważają ich za swoich 

krewnych, ponieważ ludzie zachowują się całkowicie inaczej niż Bogowie. Więc jacy ludzie 

byli na początku? Struktura ciała ludzi była stworzona przez Bogów, więc jest to najbardziej 

perfekcyjny system ludzkiego ciała w tym wymiarze. Wszystkie obce istoty wzdychają z 

podziwu kiedy je widzą! Oczywiście zawiera on również trzy dusze ludzkie i siedem duchów. 

To razem tworzy całkowite ludzkie ciało. Bez trzech dusz i siedmiu duchów, byłoby to tylko 

ludzkie ciało na powierzchni, lub ludzka skóra. Koncept „ludzka skóra” jest różny od skóry, 

którą znają ludzie. Bogowie postrzegają całość ludzkiego ciała jako najbardziej zewnętrzną 

powierzchnię, która stworzona jest z molekularnych cząsteczek, włączając w to kości, krew, 

narządy wewnętrzne itd., oraz całą strukturę ludzkiego ciała na powierzchni. Ujmując to 

inaczej, patrząc z perspektywy mikrokosmicznej, jest to człowiek stworzony z molekularnych 

komórek na powierzchni i wszystkiego, co jest widoczne dla ludzkiego oka, kiedy ciało 

poddawane jest sekcji. Bogowie odnoszą się do całej tej struktury na powierzchni jako 

„ludzkiej skóry”. Nie odnoszą się tu oni do skóry ludzkich istot. 

Jak zachował by się człowiek, któremu brakuje zdolności zrozumienia wszechświata i 

wszystkich rzeczy w ludzkim świecie, który nie posiada zdolności zrozumienia manifestacji 

życia, oraz zdolności przetrwania zmian w tym świecie pełnym zmian, który nie ma żadnych 

uformowanych idei i nie potrafi zrozumieć, lub zaadoptować się do kosmosu, Ziemi i 
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naturalnego świata? Powiem wam, że kiedy przytrafiłoby mu się coś dobrego, to wdrapałby 

się na drzewo i ryczałby nieskończonym śmiechem. Śmiałby się tak histerycznie, że byłoby to 

przerażające. Kiedy przydarzyłoby mu się coś smutnego i bolesnego, to tarzałby się po ziemi i 

nie byłby w stanie tego przeżyć przez kilka dni. Kiedy natrafiłby na coś, co by go rozzłościło, 

dałby upust swojej złości, bez jakiejkolwiek myśli o konsekwencjach. Mógłby umrzeć ze 

smutku, szczęścia lub radości. Pomyślcie o tym, czy ktoś taki mógłby słuchać Fa? Jednakże 

właśnie tacy byli ludzie, kiedy na początku zostali stworzeni. Nie mieli w sobie żadnej treści. 

Nie posiadali w sobie ani odrobiny wytrwałości, a ich koncepty i rozumienie rzeczy w tym 

wymiarze były niekompletne. Więc ludzie musieli przejść przez długi okres czasu, żeby 

stopniowo wzbogacić swój umysł, nadać mu treści, oraz wytrwałości. To nie było coś, co 

mogło być dokonane w krótkim odstępie czasu, więc przeznaczono na to, owe sto milionów 

lat. Obecnie sposób zachowania ludzi jest taki, że kiedy im coś się przytrafia, nie wpadają od 

razu w panikę. Potrafią się opanować i uzyskać spokój. Myślą racjonalnie i nawet są twórczy. 

Fakt, że ludzkie istoty posiadają taki umysł i myślą normalnie, jest rezultatem tego, że 

Bogowie celowo przez niesłychanie długi okres czasu, tak stwarzali to poprzez całą historię 

dla ludzi. Mogę wam powiedzieć, że proces ten trwał aż do 5 tysięcy lat temu.  

Kiedy ten proces doszedł do czasu ostatnich 5 tysięcy lat chińskiej półboskiej kultury, 

rozpoczęło się systematyczne normalizowanie ludzkiego umysłu w taki sposób, żeby był on 

w stanie zaakceptować Fa. Wielkie Fa wszechświata jest prawe, mimo że zasady w ludzkim 

wymiarze są odwrócone. Kiedy nauczam Fa, wewnętrzne znaczenie zasad Fa, słowa i sposób 

w jaki je wyrażam, słyszane są różnie na różnych poziomach powyżej trzech sfer. Zasady Fa 

są mimo to od początku do końca zgodne ze sobą. Różne sfery, do których wzniosły się różne 

istoty, są przyczyną różnic. Nie są one niespójne. Pomyślcie, jeżeli nauczałbym w jeden 

sposób tutaj pośród ludzi, a w inny w niebiosach, to Fa nie byłoby wszechogarniające. 

Podczas rektyfikacji Fa, nie można na to pozwolić, ponieważ Fa nauczane tutaj pośród ludzi, 

musi odpowiadać całemu kosmosowi. Kiedy nauczam Fa, inne Ja na różnych poziomach 

również nauczają Fa i czujące istoty będące na tych poziomach, poprzez poziomy słuchają Fa. 

Więc w taki sposób było kształtowane myślenie ludzkie, oraz tak normalizowane, aby 

pozwolić ludziom na zrozumienie Fa, kiedy je usłyszą. Zależnie od sposobu w jaki miałem 

nauczać Fa, musiały zostać ukształtowane ludzka natura, wraz z ludzkim umysłem. Ludzie na 

całym świecie wiedzą czym jest cnota (De), czym jest wiara, czym jest dobroć, czym jest zło, 

oraz co jest dobre, a co złe. To są podstawy. Bardziej konkretnie manifestują się one w 

Chinach i ich wewnętrzne znaczenie jest tam głębsze. Ponieważ Fa miało być tutaj nauczane i 

to przedsięwzięcie miało być tutaj dokonane, bogata kultura, która mogła naprawdę pozwolić 

ludziom rozpoznać i zrozumieć Fa, musiała zostać tu stworzona. Powiedziałem wam 

wcześniej, że stworzyłem w historii więzy przeznaczenia z wieloma moimi uczniami Dafa. 

Ustanawianie więzów przeznaczenia było tylko zewnętrznym celem. Po ustaleniu więzów 

przeznaczenia, wspólnie z uczniami Dafa musieliśmy wziąć na swoje barki odpowiedzialność 

za stworzenie wymaganych dla Dafa, ludzkiej cywilizacji oraz kultury. Gdyby dla nauczania 

Dafa, zwykła codzienna osoba chciała stworzyć historię i pozostawić ludzkości cywilizację, 

relikty przeszłości, czy swoją teorię, to absolutnie nie byłoby to dozwolone. Całą 

przekazywaną w historii kulturę, tworzyli uczniowie Dafa. Oczywiście był wraz z nimi 

Mistrz, który ich prowadził. Historia ludzkości jest jak sztuka i wy wszyscy odgrywaliście 

swoje role. Od królów do powszechnych ludzi, od bohaterów do złoczyńców. (Śmiech) Od 

intelektualistów do słynnych ludzkich śmiałków. Chwila, nie śmiejcie się! Jeżeli nikt nie 

odegrałby roli złoczyńcy, to gdy teraz nauczałbym Fa, nikt nie wiedziałby, kim jest 

złoczyńca, jakie są czyny złoczyńcy, w jaki sposób on myśli i czuje, lub jak złoczyńca 

wygląda. W Fa nie może być takich pustych miejsc.  
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Znacie „Powieść o Trzech Królestwach”, prawda? W „Powieści o Trzech 

Królestwach” demonstrowana była przyzwoitość. Poprzez dynastię i walkę o wpływy między 

trzema mocarstwami, wewnętrzne znaczenie przyzwoitości było tam w pełni ukazane. Trwało 

to również przez czasokres tak długi, jak dynastia i miało na celu pokazanie głębokiego 

znaczenia przyzwoitości. Teraz, kiedy Fa jest nauczane, ludzkość ma głębsze zrozumienie i 

wie, czym jest przyzwoitość. Rozumie czym jest przyzwoitość, pojmuje obszerny związek 

pomiędzy powierzchniowym i wewnętrznym jej znaczeniem, oraz jej manifestację na 

głębszych poziomach. Ludzie nie powinni po prostu opierać się na powierzchniowym 

znaczeniu słów, muszą rozumieć wszystkie ich wewnętrzne znaczenia. Oczywiście 

„Opowieść o Trzech Królestwach” ukazywała również zaradność człowieka i inne wartości. 

Yue Fei z południowej dynastii Song demonstrował czym jest lojalność. Czym jest 

lojalność? Nie możesz ot tak sobie poprzez zwyczajne wypowiedzenie tego słowa, dać 

prawidłowe jego wytłumaczenie. Tylko po przejściu całej dynastii ludzie są w stanie 

naprawdę zrozumieć wewnętrzne znaczenie czegoś, a także to, do czego się to odnosi na 

głębszych poziomach i jak powinno być demonstrowane w czynach. 

W historii były także różne szkoły myśli. Był koncept życzliwości i przyzwoitości, 

wiedzy, zaufania i temu podobne. Konfucjusz ustanowił je w swoim nauczaniu złotego 

środka. Tylko po tym jak przybyli Śakjamuni, LaoZi i Jezus, ludzie mogą dzisiaj zrozumieć, 

co to jest prawa wiara i kultywacja, kto to jest Budda, Tao, Bóg itd. W czasie trwania historii 

myślenie dzisiejszej ludzkości było wzbogacane i to pozwoliło ludziom rozpoznać, zrozumieć 

i otrzymać Fa. Cały bieg ludzkiej historii kładł pod to fundamenty. Innymi słowy to dla 

nauczania Dafa zostały stworzone ludzkie istoty i ludzka kultura. To nie jest tak, że Fa jest 

nauczane zgodnie z ludzką kulturą i tym bardziej nie jest produktem ludzkiej kultury. Więc 

tego dokonaliśmy w czasie tych pięciu tysięcy lat. 

Poruszając ten temat pozwólcie, że powiem bardziej obrazowo. Ludzkie 

społeczeństwo można porównać do sztuki teatralnej. Dynastia następuje po dynastii. 

Przypomina to sztukę, gdy kurtyna odsłania się i dynastia zaczyna odgrywać swoją rolę. Gdy 

jedna dynastia się kończy, wielka kurtyna zamyka się. Następnie ponownie się otwiera i inna 

dynastia zastępuje starą. Dynastia po dynastii, jedna po drugiej paradowały właśnie w ten 

sposób. Odgrywały po kolei sceny, tworząc więzy przeznaczenia, oraz potrzebną ludziom 

kulturę, wytyczając tym samym historię. Dlaczego w Chinach używa się nazwy dynastia, a 

gdzie indziej nazwy kraj? Dlaczego przywódcy tych krajów nazywani są królami, podczas 

gdy w Chinach nazywani są cesarzami? Pozwólcie powiem wam, że to nie jest różnica w 

terminologii, czy kulturze. Ludzkość była stworzona dla Dafa, więc głównym tematem tej 

sztuki teatralnej jest Dafa, zaś istnienie wszystkich czujących istot, obraca się wokół tego 

głównego tematu. To tylko tyle, że ludzie wdali się w konflikty i spory, które były odgrywane 

w detalach tej sztuki. Zapomnieli o głównym temacie sztuki i celu życia. Chiny są sceną tej 

teatralnej sztuki.  

Z dynastii po dynastię, ludzie w każdej dynastii byli dynastią ludzi pochodzących z 

niebios. Są reprezentantami odległych kosmicznych ciał. Są przedstawicielami niezliczonej 

ilości czujących istot. Przybyli tutaj w celu utworzenia więzów przeznaczenia, aby czujące 

istoty nie były pominięte w czasie rektyfikacji Fa. Ustanawiając więzy przeznaczenia w 

czasie trwania ich dynastii, pozostawili kulturę, którą ze sobą przynieśli. Zaraz po tym jak 

utworzyli więzy przeznaczenia, w następnym życiu reinkarnowali w innych rejonach, 

oczekując na dzień, w którym Dafa miało być nauczane. Tak było z każdą dynastią i 

wszystkie grupy etniczne na świecie kiedyś reinkarnowały w Chinach. To odnosi się do ludzi 

w każdym kraju. Ludzie z każdego kraju w pewnym momencie historii, reinkarnowali w 
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Chinach, poza ogromną ilością istot z wysokich sfer, które przybyły w ostatnim okresie, gdy 

zacząłem nauczać Fa. Bez znaczenia z którego pochodzisz kraju, na tej ziemi najpierw byłeś 

Chińczykiem. Twoja pierwsza reinkarnacja była właśnie tam. Gdy wyjawiłem tak dużo, teraz 

muszę wam powiedzieć, że forma i wewnętrzne znaczenie Chin jako kraju, w zasadzie nie 

istnieją. Czy nie jesteście zszokowani tym co właśnie powiedziałem? W zasadzie chińska 

kultura była pozostawiona przez wszystkich ludzi na świecie w czasie różnych dynastii. 

Ludzie reinkarnowali w innych rejonach po tym, jak utworzyli więzy przeznaczenia. Na 

przykład dzisiejsi Amerykanie są ludźmi z wielkiej dynastii Ming. Dzisiejsi Amerykanie 

bardzo lubią taoizm i nadal manifestują wartości z tamtego czasu. W czasach kiedy taoizm 

był na szczycie popularności w dynastii Ming, w niektórych miastach prawie każda rodzina 

miała w domu kominek. Anglia była wielkim Tang, Francja była wielkim Qing, Włochy były 

Yuan, Australia była Xia, Rosja był Zhou, Szwecja była Północnym Song, Tajwan był 

Południowym Sui. W tamtych czasach ludzie z każdej dynastii opuścili Chiny i reinkarnowali 

w miejscach, które nie posiadały krajów takich, jakie są teraz. Były one wciąż surową dziczą. 

Więc większość ludzi reinkarnowało na całym świecie w rozsiany sposób i dopiero w 

ostatnich czasach powrócili oni na swoje miejsce. Ludzie z każdej jednej dynastii poszli w 

jedno miejsce, podczas gdy ludzie z innej dynastii poszli w inne miejsce. Tak to właśnie było. 

Więc mówiąc ściślej: „Gdzie są Chiny? Kim są Chińczycy”? Chiny w prawdziwym sensie nie 

istnieją. 

 „Ale teraz istnieją, prawda? Ponieważ teraz także nazywane są krajem i już więcej nie 

ma dynastii”. W zasadzie nadal nie istnieją. W zasadzie nadal nie istnieją. Wtedy, kiedy 

ostatnia scena miała być odegrana, kiedy Fa miało być nauczane, czujące istoty z całego 

świata, które wcześniej utworzyły ze mną karmiczne więzy przeznaczenia, ludzie którzy mieli 

największe prawdopodobieństwo, aby otrzymać Fa, a także ci, którzy mieli odegrać 

negatywną rolę, kiedy Dafa miało być szeroko rozprzestrzeniane - wszyscy reinkarnowali z 

powrotem w Chinach. Bez względu na to, czy to są ci, którzy przybyli żeby otrzymać Fa lub 

ci, którzy przyszli aby szkodzić, oni wszyscy przybyli dla tego Fa. Zostali stworzeni dla Fa i 

narodzili się dla tego Fa. Każdy jest w odpowiednim dla siebie miejscu. Dlatego właśnie 

najbardziej eklektyczni są dzisiaj ludzie w Chinach. Tak jest, ponieważ pozytywne i 

negatywne istoty z całego świata, które przybyły dla okresu rektyfikacji Fa, zostały tutaj 

zgromadzone. Lecz bez znaczenia jest to, czy istota przyszła odgrywać pozytywną czy 

negatywną rolę. Z racji tego, iż w rektyfikacji Fa nie uznaje się aranżacji starych sił, więc tak 

długo jak istota może spojrzeć na rektyfikację Fa i podejść do niej prawidłowo, nadal jest 

nadzieja, że nie zostanie wyeliminowana. Jeżeli może otrzymać Fa, to uzyska zbawienie. 

Wcześniej o czymś wam nadmieniłem. Zapytałem, czy wiecie dlaczego pojawiła się na 

świecie demokracja? Fundamentalną przyczyną jej powstania jest fakt, że wszyscy królowie 

grup etnicznych, którzy przybyli z kosmicznych ciał, reinkarnowali w Chinach. Więc czy 

istniała możliwość, aby ktoś w innych rejonach sam mógł powołać się na króla? W 

końcowym efekcie stare siły na wysokim poziomie tak zadecydowały: „Niech ludzie sami 

wybiorą swoich przywódców”. Kiedy ktoś jest wybierany, nie może być nazwany królem. 

„Więc nazwijmy go prezydentem”. Wtedy nawet jeżeli zostanie przywódcą, nadal nie może 

być traktowany jak król. W przypadku gdyby stał się zły, ludzie mogą mówić o nim złe 

rzeczy, a gdyby stał się jeszcze gorszy, mogą go obalić i ktoś inny za niego zostanie wybrany. 

To jest prawdziwy powód zaaranżowania demokracji przez te istoty. Istnieją także inne 

czynniki. To co objawia się w tym ludzkim świecie, zawiera również zasady na ludzkim 

poziomie. Ludzie zupełnie nie orientują się w tym, co się dzieje. Więc nawet pomimo tego, że 

ludzie w Chinach nie wyglądają wyjątkowo urzekająco, co w ostatnich czasach jest 

spowodowane ogromną ilością karmy, oraz pomimo, że ich skóra nie jest już taka piękna, to 

ich wewnętrzna treść jest nadal znacząca. Pomyślcie jak przerażającym byłby fakt, gdyby 
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znajdujące się tam czujące istoty zostały zniszczone. Jakkolwiek czy są to te istoty, które oni 

reprezentują, czy czujące istoty w przestrzeni, której oni odpowiadają, wszystkie one 

stanowią ogromną grupę istot. 

Nadmieniając o tym, pomówię jeszcze o czymś innym. Wspomniałem przed chwilą, 

że historia tej Ziemi liczy sobie zaledwie 100 milionów lat. W zasadzie te 100 milionów lat, 

zostało podzielone na dwa główne okresy, po 50 milionów lat każdy. Pierwsze 50 milionów 

lat stanowiło okres, w którym olbrzymy, karły i ludzie średniej wielkości współistnieli razem. 

Olbrzymy miały średnio 5 metrów wysokości. Średniej wielkości ludzie byli tacy sami jak 

ludzie współcześni. Średnio mieli mniej niż 2 metry wysokości. Natomiast karły mierzyły 

sobie tylko kilkanaście centymetrów. Dlaczego Bogowie stworzyli jednocześnie trzy rodzaje 

ludzi? Miało to na celu sprawdzenie, który z tych trzech rodzajów ludzi będzie 

najodpowiedniejszy do zamieszkiwania Ziemi w końcowym etapie, nade wszystko, który 

będzie godny, aby otrzymać Fa. W czasie tych 50 milionów lat, stale była kształtowana 

ludzka zdolność rozumienia wszechświata. W tym samym czasie decydowano, który rodzaj 

ludzi pozostanie. W końcu okazało się, że olbrzymy nie były odpowiednie, ponieważ miały 

ogromne ciała, a odległości były dla nich proporcjonalnie za krótkie w odniesieniu do 

wymiarów Ziemi. Także czas był dla nich krótszy, ponieważ ich konsumpcja zasobów 

naturalnych nie była proporcjonalna do wielkości Ziemi. Później okazało się, że karły 

również nie były proporcjonalne – lasy były wszędzie na Ziemi i niełatwo było im je 

karczować. W tamtym czasie nie było odkrytych pustych przestrzeni i trudno byłoby im 

założyć taką cywilizację, jak dzisiejsza. Natomiast czas na Ziemi wydawał się za długi dla 

karłów i odległości dla nich były zbyt duże. Przekroczenie oceanów okazałoby się dla karłów 

dalece uciążliwe. Nie były one usunięte od razu – minęło 50 milionów lat, zanim stopniowo 

rozpoczęło się ich usuwanie z historii. Olbrzymy ostatecznie zniknęły sprzed naszych oczu 

200 lat temu. Innymi słowy, zaledwie 200 lat temu zniknęły i się ich już nie widuje. 

Tymczasem karły nadal widywano 70 lub 80 lat temu. Zniknęły dopiero w ostatnich czasach i 

nie w taki sposób, że całkowicie wyginęły. Niektóre udały się do innych przestrzeni, a inne 

pod ziemię. Wiedzą że są ludźmi wyeliminowanymi, więc nie podejmują kontaktów z ludźmi 

współczesnymi. 

Skoro podjęliśmy ten temat, wyjawię dwie tajemnice przeszłości. Ludzkość nie może 

wytłumaczyć jak zbudowano piramidy. Jak ludzie przenosili tak ogromne kamienie? Dla 

kilku ludzi, którzy mają 5 metrów wysokości, przesunięcie ich nie różni się w niczym od 

przesunięcia dużego kamienia przez ludzi dzisiejszych. Skonstruowanie tych piramid dla 

ludzi o 5 metrach wysokości, było tym samym, co współczesne wybudowanie budynku. 

Druga tajemnica wiąże się z pytaniem : dlaczego były tak ogromne zwierzęta jak dinozaury? 

Prawda jest taka, że były przygotowane dla olbrzymów. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy 

tym, w jaki sposób osoba o wysokości 5 metrów postrzega tak ogromne zwierzęta jak 

dinozaury, a sposobem w jaki dzisiejsi ludzie postrzegają krowy. Różne gatunki należało 

stworzyć dla różnych ludzi. Wszystko na Ziemi było stworzone dla człowieka i uformowane 

dla człowieka. Skoro poruszyłem ten temat, mogę wam także powiedzieć, że zwierząt 

absolutnie nie można postrzegać na równi z człowiekiem. Absolutnie nie możecie myśleć, że 

są takie same jak ludzie. Dozwolone jest, aby się nad nimi litować i o nie dbać, ale absolutnie 

nie można traktować ich jak ludzkie istoty. Człowiek został stworzony przez Bogów. 

Porównywanie zwierząt do ludzi równa się znieważaniu człowieka i bluźnierstwu wobec 

Bogów. Prawdziwa historia wkrótce zostanie ludziom ukazana i wtedy ludzkość posiądzie 

prawdziwe, prawidłowe zrozumienie wszechświata, życia i materii. Obecnie niektórzy ludzie 

zajmujący się archeologią umieszczają ludzkie kości w szkieletach dinozaurów. Co się tyczy 

wybudowania piramid, także stosują istniejące wąskie zrozumienie, aby nad tym myśleć i 
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wyciągać wnioski. Prawda jest taka, że wiele sposobów, w jaki nauka rozumie ten fizyczny 

świat, jest błędnych. Początkowy punkt rozumowania także w niej jest nieprawidłowy. Nawet 

teoria grawitacji jest błędna. Powiem o tym ludziom, gdy nadejdzie ku temu okazja.  

Przed chwilą odsłoniłem zasłonę przykrywającą historię ludzkości. (Aplauz) Nie miało 

to na celu dyskusji nad historią, ponieważ ludzkość była stworzona i ukształtowana dla Dafa. 

Zatem poprzez opowiedzenie wam tej historii, nauczyłam was Fa, jako że wszystko to jest 

związane z Fa. Wiele rzeczy jest naprawdę ważnych dla uczniów Dafa. Skoro zawierają one 

dogłębne i kluczowe czynniki samych uczniów Dafa, wszystko co teraz czynicie przeplata się 

z tym, za co jesteście odpowiedzialni wobec Dafa. Wyjaśniam to z nadzieją, że od dziś 

będziecie postępować jeszcze lepiej w rektyfikacji Fa. Musicie się bardzo starać. Powinniście 

sprawować się dobrze, ponieważ to, co macie uzyskać, to osiągnięcie doskonałości we 

wszystkim. Posiadacie obowiązki, przybyliście z misją, jesteście odpowiedzialni za ocalenie 

wszystkich istot. Poprzez wieki w historii pewne postacie oświadczały, że ocalą wszystkie 

istoty. Lecz kto znał prawdziwe znaczenie ocalania wszystkich istot? Wy naprawdę ocalacie 

wszystkie istoty i tylko wy jesteście warci czynienia czegoś tak wspaniałego. Zapewnijcie się, 

aby nie zmarnować tej okazji! 

Myślę, że nie powiem wiele więcej. Jeżeli ktoś z was odczuwa potrzebę zadania 

pytania, które uważa za ważne, to może je zadać. Resztę czasu poświęcę na odpowiedzi. Co 

się tyczy specyficznych spraw w waszej pracy, waszym życiu, lub w waszej kultywacji, to są 

one czynnikami, oraz warunkami, które pozwalają wam wznieść się w waszej osobistej 

kultywacji. Są to testy, które musicie sami pokonać i to, do czego musicie się oświecić. 

Sądzę, że powinienem pozwolić wam zdobyć wszechmocne De. Zyskacie je poprzez samo-

oświecenie. Jeżeli odpowiedziałbym wam na wszystkie problemy w pytaniach, to nie byłoby 

to wasze. 

 

Pytanie: Podczas wysyłania prawych myśli, czy formuły i pozycje rąk odpowiadają sobie 

nawzajem w konkretny sposób?  

Nauczyciel: Nie, to zależy od was, które z dwóch pozycji rąk używacie, z którymi z dwóch 

formuł. 

Pytanie: Podczas Rektyfikacji Fa [niektórzy ludzie] słuchają tego, co jest powiedziane przez 

uczniów, których Trzecie Oko jest otwarte, zamiast używać Fa, aby wszystko oceniać.  

Nauczyciel: Zawsze, czy robicie rzeczy jako grupa czy dajecie świadectwo Fa jako jednostka, 

wszystko musi być skupione na Dafa, wszystko musi być oceniane przy użyciu Fa i 

absolutnie nie możecie postępować wedle tego, co ktoś widzi przez swoje Trzecie Oko. Jest 

tak, ponieważ chociaż większość z tego, co uczniowie widzą jest prawdą, jest to tylko jedną 

częścią całego obrazu i jednocześnie jest ograniczone do ich poziomów, i sporadycznie jest to 

fałszywą wizją, która wynika z ich przywiązań. Pozwólcie, że wam powiem, iż w tym 

kosmosie nieważne jak wysoko jest Bóg, ten kosmos wciąż jest dla niego tajemnicą i wciąż 

jest istotą, która musi zostać ocalona podczas rektyfikacji Fa kosmosu. To, co może widzieć i 

wiedzieć, są tylko rzeczami na poziomach, na których on jest, zamiast prawdziwej sytuacji 

całego kosmosu i nawet mniej jest to rzeczywisty, ostateczny i prawdziwy obraz tego, co 

uczniowie Dafa muszą robić w rektyfikacji Fa. Niezależnie tego co widzisz, że ci Bogowie 

robią, czy słyszysz co mówią, nie wierzcie w to. Po prostu róbcie rzeczy wedle Dafa i 
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wymagań Mistrza. Musicie wszystko robić w sposób prawy – jest to niezmiernie ważne i 

niezmiernie wspaniałe! Nie możecie brać tego co ktoś widzi jako waszego przewodnika. 

Kiedy robicie rzeczy z innymi uczniami Dafa, nieuniknione jest że będziecie mieli spory i 

nieuniknione jest, że macie różnice opinii. Dlaczego? Wasze przywiązania muszą być jakoś 

ukazane, żebyście mogli się ich pozbyć. Lecz jeżeli nie ustąpisz po spieraniu się przez długi 

czas, to jest to problem i jest on ponieważ nie patrzyłeś do wewnątrz i nie patrzyłeś na swój 

własny problem. Wszyscy chcecie być odpowiedzialni wobec Dafa i wasze intencje są dobre. 

Lecz często nie zważacie na siebie i jest bardzo możliwe że macie pewne zwykle ludzkie 

przywiązania. Upewnijcie się, aby zwracać uwagę na te rzeczy. 

Osiągając ten etap w rektyfikacji Fa dzisiaj, uczniowie Dafa, Mistrz zatwierdza wszystko, co 

robiliście podczas rektyfikacji Fa. Do 20 lipca 1999 r. już wypchnąłem wszystkich uczniów 

sprzed 20 lipca do ich pozycji – wypchnąłem was do waszych najwyższych pozycji. 

Powiedziałem wam wcześniej, że wasze zmiany zaczynają się od skrajnego mikrokosmosu i 

pierwotnej natury. Niektórzy uczniowie poczuli, „kultywuję zbyt szybko”. Wszyscy się tak 

czuliście wtedy. Proces waszego osiągnięcia Doskonałości i wasze końcowe wzniesienie się 

w kultywacji były obie dla celów waszego dawania świadectwa Fa później. Więc jeżeli jesteś 

kimś, kto studiował dobrze Fa w okresie osobistej kultywacji, to będziesz dobrze się spisywał 

dając świadectwo Fa i ocalając czujące istoty wśród prześladowań; i twoje ciało na 

powierzchni będzie ciągle przyswajać się do wyższych poziomów w rektyfikacji Fa, a tego, 

co zostało na twojej ludzkiej powierzchni będzie coraz mniej. Lecz tym, którzy nie spisali się 

dobrze, którzy przeszli na przeciwną stronę, lub którzy nie występują naprzód, widzimy, że 

ich ciała po ich boskiej stronie rozpuszczają się warstwa po warstwie. Oczywiście, to 

przedsięwzięcie nie zostało jeszcze ukończone, rektyfikacja Fa nie została zakończona, więc 

wciąż jest dla was szansa znowu dobrze się spisać. W istocie, dopóki jest wciąż chociaż jeden 

dzień, kiedy prześladowania się nie zakończyły, ten dzień jest okazją. Wykorzystajcie go 

dobrze, spisujcie się lepiej, wracajcie wcześniej i nie przegapiajcie już więcej okazji. Nie 

rozwódźcie się nad waszymi przeszłymi błędami – jeżeli czyniliście błędy, to postępujcie 

dobrze od teraz. Nie myślcie o rzeczach, które się wydarzyły. Pomyślcie jak dobrze 

postępować od teraz i stańcie się prawdziwie odpowiedzialni wobec siebie i wobec czujących 

istot. 

Chciałbym wspomnieć o innej rzeczy. Kiedy niektórzy z naszych uczniów mają różnice opinii 

w swojej pracy, lubią dzwonić do członków mojej rodziny i pytać o ich opinię. Pozwólcie, że 

wam powiem, że członkowie mojej rodziny są także kultywującymi i oni także niekoniecznie 

muszą umieć zawsze poprawnie oceniać rzeczy. Oni także mogą zrobić niewłaściwą rzecz, 

czy powiedzieć niewłaściwą rzecz – to co mówią nie jest Fa. Nie róbcie już takich rzeczy. Nie 

odpychajcie okazji do ustanowienia waszych własnych potężnych cnót i do polepszenia siebie 

w kultywacji. Podczas rektyfikacji Fa każda osoba kroczy swoją własną ścieżką i to jest 

historią, którą każdy uczeń Dafa tworzy. 

To wszystko co powiem. Następnie, jeżeli macie więcej pytań, możecie je zadawać. 

Pytanie: Dlaczego Mistrz często sprawia, że mali uczniowie robią rzeczy w niebiosach? 

Nauczyciel: Tak jest ponieważ nie mają tych schematów myślowych utworzonych po 

narodzinach, które dorośli mają, ich natura jest czystsza i na energie, którą wysyłają nie mają 

wpływu myśli codziennych ludzi. Z innej perspektywy, stopień zdolności osoby nie jest 

ograniczony przez jej wiek jako codzienna osoba. 
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Pytanie: Jak możemy pomóc ludziom uzyskać Dafa w środowisku Hong Kongu, gdzie ludzie 

są opętani pieniędzmi i dobrami materialnymi? 

Nauczyciel: Jesteście uczniami Dafa i ocalacie czujące istoty zatrute kłamstwami zła. Dopóki 

osoba nie jest przeciwko Dafa, może przejść przez niebezpieczeństwo bycia wyeliminowaną, 

kiedy Fa rektyfikuje ludzki świat. Co do tych istot, które nie próbowały szkodzić Fa, lecz 

które nie są dobre, czy są niezbyt dobre, teraz nie robimy z nimi nic. Powód jest taki, że w 

następnym etapie wciąż będą ludzie, którzy będą kultywować, a czujące istoty w następnym 

etapie wciąż będą musiały określić swoje położenie podczas gdy Fa rektyfikuje ludzki świat. 

Teraz skupiamy się w naszym ocalaniu na ludziach, których umysły zostały zatrute przez 

kłamstwa zła. Te skrajnie złe istoty, które są eliminowane, kiedy ocalamy czujące istoty, są 

namierzane tylko ponieważ szkodzą Fa. Jest wiele innych istot, które są na tym samym 

poziomie co one, lecz które nie próbowały szkodzić Fa i które nie wzięły udziału w tej 

sprawie – nic z nimi nie róbcie. Dlaczego? Następny etap rektyfikacji Fa także będzie okazją 

dla tych, które nie próbowały szkodzić Fa. I jednocześnie ludzie następnego etapu wciąż będą 

musieli siebie kultywować. Te rzeczy są częścią następnego etapu. 

To co uczniowie Dafa mają dziś robić, to być odpowiedzialnymi wobec Dafa. Nie tykajcie 

rzeczy w społeczeństwie codziennych ludzi. Kiedy wyjaśniacie prawdę nie mówcie zbyt 

wysoko-poziomowych rzeczy; główną rzeczą nie jest sprawienie, że ludzie zrozumieją czym 

jest dogłębne wysoko-poziomowe Fa. Ale ludzie, którzy są szczególnie dobrzy są wyjątkiem i 

możecie powiedzieć im o tym. Lecz kiedy wyjaśniacie prawdę przeciętnej osobie, po prostu 

powiedzcie jej, że jesteśmy prześladowani i że po prostu robimy ćwiczenia, i próbujemy być 

dobrymi ludźmi, i będą w stanie zrozumieć. Po tym jak poznają prawdę, ludzie zobaczą to 

czym naprawdę jest ta cała propaganda, kłamstwa i naturalnie zobaczą jak podłe jest zło. Po 

tym jak ludzie staną się świadomi, staną się oburzeni: „Jak rząd może zachowywać się jak 

banda oprychów? Byliście prześladowani tak ciężko i jesteście prześladowani zaledwie za 

staranie się być dobrymi ludźmi.” Po prostu posługujcie się najprostszymi pojęciami kiedy 

rozmawiacie z ludźmi. Nie tylko będą w stanie to zaakceptować i zrozumieć, lecz także będą 

mniej skłonni źle to zrozumieć. Kultywowaliście już przez tak długi czas i wasze zrozumienie 

Fa jest całkiem głębokie. Jeżeli mówicie o waszym wysokopoziomowym zrozumieniu Fa, 

będzie trudno codziennym ludziom zrozumieć i prawdopodobnie źle zrozumieją; doszliście 

do tego wysokopoziomowego zrozumienia, jakie macie dziś, dopiero po długim procesie 

kultywacji. Chcecie aby ludzie natychmiast zrozumieli rzeczy na poziomie tak wysokim, lecz 

nie będą w stanie, więc nie mówcie do nich na zbyt wysokim poziomie. Nawet kiedy 

wyjaśniacie prawdę religijnym ludziom, to nie powinniście mówić na zbyt wysokim 

poziomie. Po prostu mówcie o prześladowaniach jakie doznaliśmy. Jeżeli nie chcą słuchać o 

innych duchowych wierzeniach, nie rozmawiamy z nimi o duchowych wierzeniach; 

powiedzcie im, że po prostu robimy ćwiczenia. Trudno jest obecnie ocalać ludzi. Musicie 

wyjaśniać im rzeczy podążając za logiką ich przywiązań. Ze względu na ocalanie ich, nie 

stwarzajcie im żadnych przeszkód. 

Pytanie: Jestem uczniem, który uzyskał Fa kilka miesięcy temu. W jaki sposób różnię się od 

tych uczniów, którzy uzyskali Fa przed 20 lipca 1999 r.? 

Nauczyciel: Stare siły zaaranżowały, że niektórzy uczniowie Dafa wejdą w Dafa podczas 

prześladowań. Myślą, że jeżeli ktoś wkracza kiedy prześladowania są tak silne, jego potężna 

cnota wystrzeliwuje w górę. Lecz są także niektórzy ludzie, którzy są częścią następnej grupy 

do osiągnięcia Doskonałości i którzy nie są w to włączeni, więc teraz trudno dokładnie 

powiedzieć kto jest w jakiej sytuacji. Jednak, nie ważne co, uzyskać Dafa jest najszczęśliwszą 

z najszczęśliwszych rzeczy, więc musicie dobrze wykorzystać ten czas, zmusić się aby 



 24 

prawdziwie kultywować i prawdziwie uzyskać Fa, i wznieść się w kultywacji. Nie każdy 

może uzyskać Fa i nie każdy może wkroczyć, ponieważ to jest Wielkie Fa kosmosu. Kiedy 

nauczałem Dafa, dlaczego stare siły uparły się na ograniczaniu liczby ludzi, którzy uzyskaliby 

Fa podczas pierwszej rundy, do 100 milionów? Nawet te 100 milionów ludzi jest wynikiem 

mojego nalegania. Wtedy, liczba do jakiej to ograniczyli wynosiła 70 milionów, kiedy ja 

chciałem 200 milionów. Wiedzieli, że jeżeli 200 milionów ludzi uzyskałoby Fa podczas 

pierwszej rundy, nie byliby wstanie sprawić żeby wydarzyła się ta tak zwana próba, więc 

uparli się przy ograniczaniu tego do 100 milionów ludzi. Duża grupa tych ludzi właśnie 

uzyskała Fa kiedy nie mogli już czekać, aby rozpocząć tak zwaną próbę. Było to 

niesprawiedliwe wobec tych ludzi. Ci z was, którzy niedawno uzyskali Fa, nie powiedziałem 

wam do jakiej kategorii należycie. Ani nie powinniście o tym myśleć. Po prostu róbcie, co 

powinniście robić. 

Pytanie: Witaj Mistrzu. Chciałbym zadać pytanie, konkretnie, w jednym ze swoich nowych 

artykułów mówisz o „odnawianiu trzech sfer”. Twój uczeń nie zrozumiał tego. Czy mógłbyś 

Mistrzu, proszę, wyjaśnić. 

Nauczyciel: Właściwie, ludzie w twoim wieku powinni wiedzieć. Ci którzy byli nauczani 

przez prywatnych nauczycieli w przeszłości lub ci, którzy chodzili do szkoły przed 1950 r., 

wszyscy w swojej edukacji uczyli się o Wierszach Trzech Znaków. W Wierszach Trzech 

Znaków i w chińskiej kulturze zawsze było pojęcie trzech sfer. Wiele się o tym mówi w myśli 

Taoistycznej. „Trzy sfery” faktycznie odnoszą się do Niebios, Ziemi i Człowieka. 

„Odnawianie trzech sfer” odnosi się do [wprowadzania] Nowych Niebios, Nowej Ziemi i 

Nowego Człowieka. 

Pytanie: Witaj Mistrzu. Chciałbym zadać pytanie. Myśl konfucjańska przebiega przez każdą z 

dynastii Chin. Zatem chciałbym zapytać jaki jest związek pomiędzy myślą konfucjańską i 

szerzeniem Dafa w Chinach. 

Nauczyciel: Konfucjanizm, jak właśnie mówiłem, zaledwie układał podstawy dla myślenia 

człowieka – to wszystko. Umożliwił ludziom wiedzieć czym jest złoty środek i konkretne 

rzeczy, które istoty ludzkie powinny wiedzieć i wedle których postępować, takie jak 

życzliwość, sprawiedliwość, przyzwoitość, uczenie się i uczciwość, i to jest mniej więcej 

zasięg tego. Kultura w każdym z okresów ludzkości układała podstawę dla myślenia jakie 

ludzie powinni mieć kiedy uzyskają Fa, umożliwiając im, w końcu, pojąć Fa i zrozumieć je, 

kiedy je uzyskają. 

Pytanie: Obecnie wykonujemy dużo pracy Dafa i mamy bardzo mało czasu. Trudno jest mi 

zagwarantować dwie godziny ćwiczeń każdego dnia. Zastanawiam się czy jest w porządku 

mniej ćwiczyć? 

Nauczyciel: Uczniowie Dafa, Mistrz powiedział, że pracowaliście ciężko – prawdziwie 

ciężko pracowaliście. Nie mam już serca, żeby powiedzieć wam konkretnie, abyście coś 

robili. Wiem, że wielu ludzi podejmuje inicjatywę, aby brać na swoje barki wiele rzeczy i 

nawet śpią bardzo mało każdego dnia, i muszą także chodzić do pracy – jest to naprawdę 

bardzo trudne. Lecz niezależnie jak jest to trudne, myślę, że powinniście wciąż znajdywać 

czas, aby studiować Fa i robić ćwiczenia. Myślę, że kultywujący nie może obejść się bez 

robienia ćwiczeń. Chociaż robienie ćwiczeń jest tylko uzupełniające do waszego polepszania 

się, jest to także częścią Fa i jest połączone do wszystkich zmian w waszych ciałach. 

Oczywiście, jeżeli macie zbyt wiele rzeczy do zrobienia i jesteście zbyt zajęci i ćwiczycie 

mniej, czy wcale nie ćwiczycie przez kilka dni, w porządku jest to później nadrobić. Jeżeli 



 25 

prawdziwie jesteście bardzo zajęci i prawdziwie macie bardzo mało czasu na robienie 

ćwiczeń, Mistrz ma sposoby, aby także robić to dla was. Lecz myślałbym, że wasze bycie 

trochę zajętymi i znoszenie trochę trudności jest waszą potężną cnotą uczniów Dafa. W 

przyszłości, kiedy spojrzycie wstecz, będzie to dla was nadzwyczajne! 

Pytanie: Jak zostały stworzone najwyższe istoty w kosmosie? 

Nauczyciel: W przyszłości nauczę was najwyższego Fa. Będę mówił o tym, jak powstał 

kosmos i to pytanie będzie wtedy omawiane. Jest teraz wciąż trochę wcześnie, aby o tym 

mówić. 

Pytanie: Kiedy studiowałem Fa, czytałem o tym, jak ludzie w niebiosach przechodzą przez 

reinkarnację co pięćset lat, a ci na Ziemi przechodzą przez reinkarnację co sto lat. O co w 

tym chodzi? 

Nauczyciel: Trzy Sfery są najniższą sferą w kosmosie. Trzy Sfery są podzielone na trzy 

główne poziomy, więc są nazywane Trzema Sferami. Wewnątrz każdego poziomu są trzy 

poziomy wielkich niebios, więc jest w sumie dziewięć poziomów niebios. A te dziewięć 

poziomów niebios jest podzielone na mniejsze niebiosa, więc niektórzy ludzie nazywają je 

trzydziestoma trzema poziomami niebios, lecz faktycznie jest ich więcej. Wszystkie istoty w 

tym zakresie przechodzą przez reinkarnację, gdzie istoty poza Trzema Sferami nie 

przechodzą. Istoty wewnątrz Trzech Sfer mają względnie krótki czas życia w każdym życiu: 

ludzie na Ziemi żyją tylko kilka dekad; istoty na o jeden wyższym poziomie mogą żyć przez 

sto do dwustu lat; te na jeszcze jeden wyżej mogą żyć przez dwieście do trzystu lat; te na 

następnym poziomie wyżej mogą żyć przez trzysta do czterystu lat; a te na najwyższym 

poziomie mogą żyć przez około tysiąc lat. Lecz nieważne ile lat to jest, muszą ostatecznie 

spaść i ponownie przejść przez reinkarnację. Kiedy istota wychodzi poza Trzy Sfery, nie 

przechodzi już przez reinkarnację. 

Pytanie: Kiedy następują korekty do książek Dafa, której wersji powinniśmy używać? 

Nauczyciel: Kiedy znajdujemy niewłaściwe słowa, konieczne jest zrobienie korekt. Kiedy 

Mistrz jest tutaj, Fa nie może zostać uszkodzone. W przypadku chińskich książek, używajcie 

tego, co zostało ostatnio wydane na Tajwanie. 

Pytanie: Myślę, że obecny system szkolny oddala się coraz bardziej od Dżen, Szan, Ren. Jest 

on taki jakby uczył dzieci być robotami, pobłażają im nie ucząc ich zasad i tego jak się 

zachowywać, nie przykładając uwagi do cnoty i nie uczą dobroci (Szan) czy cierpliwości 

(Ren). Dlatego nie chcę wysyłać mojego dziecka do szkoły. Chcę je zatrzymać w domu i 

samemu je uczyć. Czy zachowuję się zbyt skrajnie? Mam nadzieję, że w przyszłości będą 

szkoły Dafa. 

Nauczyciel: Obecnie, kiedy nauczam Fa, włączam także dzisiejszą naukę, ponieważ ludzkość 

jest już jaka jest. Chociaż wiedza obecnie nauczana w szkołach nie może nauczyć dzieci być 

dobrymi i pobłaża myśleniu dzieci, wiedza jaka jest dostępna wciąż może pomóc im później 

zrozumieć Fa. Oczywiście, lepiej żeby szkoły prowadzili uczniowie Dafa, lecz dopóki ich nie 

mamy, myślę że lepiej jest jemu pozwolić nabyć trochę wiedzy. A wtedy kiedy przychodzi do 

domu, możesz czytać mu Dżuan Falun i nauczać go jak się zachowywać. To wszystko, co 

możesz obecnie robić. Okres przejściowy będzie krótki. 

Pytanie: Dlaczego było wiele korekt do słów w nowych artykułach? 
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Nauczyciel: Poinformowałem ich przez telefon o sześciu artykułach, które były ostatnio 

opublikowane. Podyktowałem je i poprosiłem stronę Minghui o przepisanie ich, więc były 

błędy. Zwykle, kiedy poproszę Minghui o opublikowanie artykułu, nie sprawdzam go 

ponownie i tylko kiedy niektórzy zauważą coś i pytają się mnie o to, wtedy rzucam okiem. 

Miało to miejsce głównie ponieważ byłem zajęty i nie miałem czasu sprawdzić. 

Pytanie: Jestem z Korei. Moje zrozumienie jest takie, że każdy jest równy w Dafa. Lecz wielu 

nowych uczniów ma różnice kulturowe. Czy mógłbyś, proszę, trochę o tym pomówić. 

Nauczyciel: Właściwie, kiedy Dżuan Falun jest tłumaczone na różne języki, nie ma to 

wpływu na wasze zrozumienie Fa na powierzchniowym poziomie. W toku kultywacji, w 

szczególności, wewnętrzne znaczenie Fa nie ukazuje się w powierzchniowych słowach. 

Podczas gdy ciągle czytacie książkę, zauważycie że ciągle macie nowe zrozumienia zasad Fa 

i zauważacie coraz więcej zasad Fa. To w rzeczywistości Fa wydobywa waszą mądrość. 

Dlatego nie ma to wpływu na wasze polepszanie. W Chinach kontynentalnych wielu 

starszych ludzi nieumiejących czytać nauczyło się czytać poprzez studiowanie Fa i także nie 

miało to wpływu na ich polepszanie się.  

Pytanie: Niektórzy nowi uczniowie mają bariery kulturalne i nie są w stanie zrozumieć Fa. 

Nauczyciel: Nowi uczniowie mogą dojść do zrozumienia po trochu. Nie mówcie im rzeczy, 

które są na zbyt wysokim poziomie. Po prostu mówcie o tym, co jest na powierzchni, jak 

polepszać swój sinsing i jak wydobrzeć i pozostać zdrowym. Z biegiem czasu dojdą do 

swoich własnych spostrzeżeń poprzez czytanie więcej książki. 

Pytanie: Wielu ludzi z Zachodu przyszło uczyć się od nas ćwiczeń, wliczając ludzi z różnych 

grup wiekowych. Czy możemy zrobić zestaw kaset z muzyką do ćwiczeń, które są podobne do 

kaset z wykładami Fa w tym, że zachowują instrukcje Mistrza, lecz dodać angielskie 

tłumaczenie? 

Nauczyciel: Tak, możecie. Lecz nie tłumaczcie formuł. Formuły są tym, co codzienni ludzie 

określają jako zaklęcia. Dźwięk i manifestacja każdego znaku ma odpowiedni efekt w 

konkretnych kosmicznych ciałach. Kiedy zostaną przetłumaczone, odpowiednie dźwięki i 

wewnętrzne czynniki są tracone. 

Pytanie: Chcę o coś zapytać. Myślę że jest to całkiem powszechną rzecz, mianowicie, myślę, 

że wielu uczniów Dafa czuje się dobrze kiedy wychodzi szerzyć Fa i jest dla nich bardzo łatwo 

porozumiewać się z innymi ludźmi. Lecz ich trudności w domu zdają się być całkiem duże. Na 

przykład, małżonkowie niektórych osób naprawdę ich nie rozumieją. Jak na przykład moi 

rodzice: mają pewien status społeczny w Chinach, więc są pod całkiem sporą presją. Myślę, 

że wielu krewnych uczniów Dafa myśli, że Falun Gong jest dobre, lecz boją się, że możemy 

napotkać na niebezpieczeństwo poza Chinami. Myślę, że ci krewni uczniów Dafa także znieśli 

pewne rzeczy. Chciałbym wiedzieć czym się staną, kiedy Fa rektyfikuje ludzki świat? 

Nauczyciel: To przywiązanie musi zostać porzucone. Fa obecnie ocenia wszystkie czyny 

wszystkich czujących istot. Jeżeli ktoś nie uczynił szkód dla Fa, to nie ma problemu. Lecz 

jeżeli ktoś ma złe myśli o Dafa, to z perspektywy ocalania czujących istot, powinniście 

najpierw wyjaśnić rzeczy członkom waszych rodzin; powinniście zrobić co możecie, aby 

wyjaśnić im rzeczy i pomóc pozbyć się tych myśli.  
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Pytanie: Po tej konferencji odbędzie się przedstawienie i przyjdą pewni codzienni ludzie. Czy 

możemy śpiewać piosenki z ludzkiego społeczeństwa, które są w miarę prawe?  

Nauczyciel: Codzienni ludzie mogą przychodzić słuchać naszych przedstawień – ocalamy 

wszystkie istoty. Pozwala się im nawet przyjść słuchać naszych konferencji Fa. Przemowy 

uczniów wygłaszane podczas konferencji Fa są korzystne dla nich. Dlatego nie jest to 

problemem. Co do tego czy piosenki codziennych ludzi mogą być śpiewane we wspaniałych 

salach naszego Dafa, odpowiedź brzmi: nie. (Oklaski) Dlaczego nie? Jeżeli uczestniczycie w 

przedstawieniu w zwykłym społeczeństwie – to jest, jeżeli to uczniowie Dafa uczestniczą w 

zwykłym ludzkim przedstawieniu – dopóki piosenka nie jest w złym smaku i nie jest wcale 

polityczna, to wtedy to nie ma znaczenia. Lecz jeżeli jest to w całości nasz własny koncert 

Dafa, myślę, że powinniśmy uczynić go czystszym i bardziej prawym. Kiedy nie jest 

organizowany przez nasze Dafa, to nie ma znaczenia. Musicie wyraźnie to rozróżniać. 

Spytałeś czy jest w porządku kiedy piosenka jest prawa. Teraz trudno powiedzieć czy 

kompozytor piosenki brał udział w prześladowaniu Dafa. Skąd wiesz, czy nie napisał 

piosenek, które prześladują Dafa w Chinach? Nie możecie tego obecnie ocenić. Jeżeli 

kompozytorem jest uczeń Dafa, a piosenka nie jest w żaden sposób polityczna, to jest w 

porządku. Lecz obecnie trudno ocenić te rzeczy. 

Pytanie: Jeżeli uczniowie w Chinach kontynentalnych wychodzą przekazywać Fa, zostaną na 

pewno aresztowani. Lecz jeżeli nie szerzą Fa, boją się, że będzie to miało wpływ na ich 

poziomy w toku rektyfikacji Fa. Jak uczniowie w Chinach kontynentalnych powinni się z tym 

obchodzić? 

Nauczyciel: Żaden z tych dwóch typów myślenia nie jest dobry. Jeżeli osoba nie wychodzi 

aby szerzyć Fa i obawia się, że to wpłynie na jego poziom, obawia się, że to wpłynie na jego 

polepszanie się i obawia się, że wpłynie to na jego osiągnięcie Doskonałości. Obawia się tego, 

obawia się tamtego – zamiast prawdziwie patrzeć na rzeczy jako uczeń Dafa. Uczniowie Dafa 

absolutnie powinni dawać świadectwo Fa i powinni ocalać czujące istoty. To dokładnie z 

powodu tych zwykłych ludzkich przywiązań problemy mogą występować – to dlatego 

wystąpiło wiele problemów.  

Jestem w pełni świadomy sytuacji w Chinach – jestem doskonale świadomy. Jeżeli uczeń 

Dafa nie daje świadectwa Fa, nie myślę, że jest to w porządku. Nie mogę mówić o zbyt 

konkretnych rzeczach. Wiele rzeczy jest aranżacjami starych sił. Co więcej, zaaranżowały one 

je z wielką szczegółowością, a manifestacje są niezwykle złożone. Sytuacja w Chinach 

kontynentalnych wydaje się chaotyczna, kiedy jest faktycznie bardzo dobrze uporządkowana.  

Są dwie sytuacje, w których nie mogą dotknąć ucznia Dafa. Jedna jest kiedy jest twardy jak 

skała. Nie ważą się go dotknąć, ponieważ wiedzą jednocześnie, że jeżeli ten uczeń podjął 

prawą ścieżkę i dobrze się zachowywał, i ktoś wciąż waży się go prześladować, nie ma 

znaczenia, że są starymi siłami czy jakie są stare zasady – absolutnie ich nie oszczędzę. Przy 

moim boku są także niezliczeni prawi Bogowie. Ja także mam niezliczone Ciała Prawa, które 

czynią rektyfikację Fa. Moim jedynym zmartwieniem jest to, że uczniowie Dafa mogą sami 

nie być silni wewnątrz; kiedy jest pewne przywiązanie, pewien strach, czy cokolwiek, to stare 

siły widzą to i wykorzystują te zaniedbania i prześladują ich. Oraz jeżeli prawe myśli osoby 

nie są wystarczające, kiedy jest prześladowana, będzie prześladowana nawet bardziej. Tak 

zawsze wygląda sytuacja. Także, zdecydowana większość tych uczniów, to ci którzy nie 

stworzyli bezpośrednio ze mną związku karmicznego w historii. 
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Tym razem, podczas gdy Fa jest przekazywane, drzwi są szeroko otwarte i stare siły nie były 

w stanie powstrzymać ich przed wkroczeniem. Lecz zdecydowana większość tych uczniów 

dobrze się zachowywała. Nie ważą się prześladować zbyt mocno tych, którzy stworzyli w 

historii związek karmiczny, ponieważ ci uczniowie cierpieli w ten sposób w historii. Jeżeli 

każdy uczeń Dafa – niezależnie do jakiej kategorii należy – byłby w stanie dobrze się 

spisywać, te prześladowania skończyłyby się dawno temu. Mówiąc o byciu w stanie dobrze 

się spisywać, łatwiej to powiedzieć niż zrobić – to nie jest tak, że mówię wszystkim, że mają 

zrobić to i to, i wtedy są w stanie to zrobić. Przychodzi to ze stworzenia solidnej podstawy w 

toku kultywacji i jest ona tworzona poprzez studiowanie Fa przez długi czas. W 

rzeczywistości, zdecydowana większość nas zachowywała się naprawdę dobrze. Ci, którzy 

nie spisali się dobrze są z trzeciej grupy uczniów. I ponieważ nie spisali się dobrze, 

prześladowania stały się nawet bardziej dotkliwe, sprawiając, że wydaje się jakby Dafa było 

prześladowane skrajnie niebezpiecznie i okrutnie. Faktycznie nieważne do jakiej grupy osoba 

należy, Mistrz traktuje wszystkich tak samo. Kiedy mówimy o odstawieniu myśli o życiu i 

śmierci poza Chinami kontynentalnymi, jest to całkowicie różne od tego kiedy uczniowie w 

takim środowisku, pod taką presją i w takiej sytuacji mówią o odstawieniu myśli o życiu i 

śmierci. Nie chcę powiedzieć zbyt wiele więcej o tych rzeczach. Jednak, jeżeli w tym 

środowisku mogą prawdziwie odstawić myśl o życiu i śmierci, sytuacja będzie inna. Na 

przykład, po tym jak pewni uczniowie Dafa są aresztowani, są w stanie utrzymać 

niewzruszony spokój i nie mają strachu. Zobaczycie, że stare siły nie ważą się ich 

prześladować. Tak jest ponieważ, wiedzą, że jeżeli nie pobiją ich na śmierć, to żadne inne 

prześladowania nic nie zdziałają, więc ich nie dotykają. Ilu uczniów może to zrobić? Ich 

bycie solidnymi w Dafa przeraża zło. Dla kontrastu, ci, których ludzkie przywiązania są zbyt 

silne i ci, którzy nie studiowali dogłębnie Fa, sprowadzili na siebie wiele cierpień, których nie 

powinni doświadczać. Niektórzy z nich napisali tak zwane „oświadczenia skruchy” czy 

podpisali pewne rzeczy. Ponieważ nie uznaję tych prześladowań, dam im więcej szans zanim 

to przedsięwzięcie się zakończy. Widziałem z czynów większości uczniów, że po byciu 

prześladowanymi z większym spokojem i racjonalnością zrozumieli powagę Dafa i 

kultywacji. Jednocześnie, jaśniej widzą powagę tych prześladowań i już nie robią rzeczy z tak 

wieloma ludzkimi przywiązaniami, jak robili wcześniej. Stopniowo porzucili te przywiązania, 

więc rzeczy, które robią są czystsze i bardziej prawe, i lepsze i lepsze. Stali się coraz bardziej 

solidni i bardziej racjonalni. Nie patrzcie tylko na powierzchnię prześladowań. Kiedy Fa 

rektyfikuje ludzki świat, cała prawda się odsłoni przed oczami ludzi. Uczniowie Dafa w 

Chinach kontynentalnych są w istocie znakomici. 

Pytanie: Mam dwa pytania do zadania. Jednym jest to, że rodzina i przyjaciele niektórych 

uczniów Dafa poza Chinami zwykli ćwiczyć, lecz po tym jak prześladowania się zaczęły, 

stopniowo porzucili to. Chcą wiedzieć, co powinni robić teraz. Innym pytaniem jest to, że 

pewni uczniowie, którzy są bardzo pilni, czasem wciąż doświadczają tego, co wydaje się być 

całkiem poważną karmą chorobową. Chcieliby wiedzieć czy to ich własna karma, czy zło 

czyniące szkody. Jak powinni się z tym obchodzić? 

Nauczyciel: Co do pierwszego pytania, to co chcą robić zależy od nich – to naprawdę zależy 

od nich. Co do drugiego pytania, kiedy napotykasz na coś, spójrz najpierw na siebie – jest to 

najwspanialszą cechą, która oddziela uczniów Dafa od codziennych ludzi. Jeżeli prawdziwie 

nie mamy żadnych problemów z naszej strony, to musi to być zło prześladujące uczniów 

Dafa. W szczególności w okresie rektyfikacji Fa karma uczniów Dafa nie jest już problemem. 

Musicie świadomie i jasno rozpoznawać prześladowania przez złe istoty. One prawdziwie 

robią złe rzeczy. Najlepszym jest, to że uczniowie Dafa prawo kroczą swoimi własnymi 

ścieżkami i nie pozwalają złu uzyskać żadnej wymówki, aby was prześladować.  
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Pytanie: Czy mógłbym wyobrazić sobie trochę jaki jest nowy kosmos? 

Nauczyciel: Ludzkość także przejdzie zmiany. Więc kosmos przechodzi przez zmiany, w dół, 

aż do samej ludzkości. Nowy kosmos udoskonala wszelkie elementy, gdzie stary kosmos jest 

niedoskonały. Nowy kosmos jest bardziej kompletny i jest to czymś, co nie mogło być wcale 

rozwiązane w przeszłości bez użycia formy rektyfikacji Fa. W przeszłości ilekroć kosmos nie 

był już wystarczająco dobry, rozpadłby się, został stworzony na nowo i zaczął się ponownie 

rozwijać; a kiedy stałby się zły, byłby po prostu stworzony na nowo. Rektyfikacja Fa ma 

miejsce w olbrzymim firmamencie po raz pierwszy licząc od początku czasu. Dlatego 

wykorzystałem tą okazję tej rektyfikacji Fa, aby zmienić wiele rzeczy. Nie mogę mówić o 

tych rzeczach. Lecz mogę powiedzieć wam, że ponieważ ludzkość jest częścią kosmosu i 

ponieważ Dafa było tutaj przekazywane... W przeszłości nie było tutaj rasy ludzkiej; 

nieważne jak wiele Ziemi było ponownie stwarzanych po dezintegracji, główne istoty tutaj 

zawsze miały wygląd obcych istot. Ich zewnętrzny wygląd był bardzo różny za każdym 

razem, lecz żadne z nich nie miały zewnętrznego wyglądu i wewnętrznych systemów istot 

ludzkich, nie mówiąc już o ludzkim umyśle. Dzisiejsze istoty ludzkie zostały stworzone dla 

szerzenia Dafa. Dlatego po tym jak ci ludzie, którzy zgrzeszyli przeciw Dafa zostaną 

wyeliminowani, ludzie, którzy zostaną, będą mieli błogosławieństwa. Dlatego w przyszłości 

ludzie na Ziemi będą naprawdę mieli wygląd ludzi. Innymi słowy, przyszła ludzka rasa 

prawdziwie się zacznie w następnym etapie. Forma życia tym razem została stworzona dla 

szerzenia Dafa. W przyszłości wciąż będą Buddowie, Tao i Bogowie schodzący na ziemię, 

aby ocalać ludzi, czujące istoty wciąż będą w stanie słuchać Fa, a czujące istoty ponownie 

będą ocalone. Lecz rzeczy jak Bóg przychodzący ocalać ludzi, który zostaje ukrzyżowany 

nigdy już się nie wydarzą.  

Pytanie: Chcę zapytać o to: czasem kiedy wyjaśniamy prawdę pojawiają się pewnie postacie 

historyczne. Ponieważ nie wiemy o wielu związkach karmicznych, czy powinniśmy być 

ostrożniejsi z pewnymi rzeczami? 

Nauczyciel: Podczas rektyfikacji Fa, zaledwie dajecie świadectwo Fa używając ludzkich 

języków i argumentami, które mogą być powszechnie zrozumiane przez ludzkość. Po prostu 

róbcie to wedle tego, co ludzkość może obecnie uznać za dobre i złe, czy właściwe i 

niewłaściwe. To, kogo z historii wymienicie nie jest problemem.  

Pytanie: Chciałbym tylko dać kilka przykładów tego, co właśnie powiedziałeś o sytuacji 

uczniów w Chinach kontynentalnych będącej całkiem niezłą. Z tego co wiem, prawie wszyscy 

moi krewni i przyjaciele, z którymi się kontaktowałem są naprawdę solidni. Niektórzy z nich 

udali się na Tiananmen w otwarty i godny sposób. Wyjechali rano i wrócili wieczorem; weszli 

rano do samolotu i przylecieli z powrotem wieczorem. Nie tylko krzyczeli „Falun Dafa jest 

dobre!” lecz także trzymali transparenty i nic im się nie przydarzyło. Jest też starsza osoba, 

która ma ponad 90 lat i wychodzi każdego dnia, aby szerzyć Fa i nic jej się nie przydarzyło. 

Tak czy inaczej, wszyscy są bardzo solidni. Tylko jedna osoba, którą znam została 

aresztowana, lecz zachowała się całkiem nieźle. Poprzez rozmowy z nimi czuję, że sytuacja 

jest doskonała. Powiedzieli mi, „Jest dobrze, świetnie sobie radzimy.” Po tym jak to 

usłyszałem, uspokoiłem się.  

Nauczyciel: Taka jest teraz sytuacja. Tak jest ponieważ nie ma już tak wielu złych istot dla 

starych sił do wykorzystania. A w chwili kiedy widzą uczniów Dafa wysyłających prawe 

myśli, uciekają. Kiedy idziecie do chińskich konsulatów, aby apelować, konsulaty zdają się 

być naprawdę przestraszone. To nie istoty ludzkie są w rzeczywistości przestraszone, lecz ci 

źli, którzy manipulują istotami ludzkimi. Kiedy to manifestuje się tutaj, w tym ludzkim 
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wymiarze, wydają się być naprawdę przestraszeni, kiedy w rzeczywistości to te złe czynniki 

się boją. Jeżeli zło jest całkowicie wyeliminowane, i jeżeli wtedy nawet ludzie w konsulatach 

wyjdą, aby uczyć się od nas Falun Gong, byłoby to po prostu zbyt przerażające dla tego 

głównego politycznego łotra w Chinach. Dlatego złe istoty tak bardzo starają się kontrolować 

tych, którzy pracują w konsulatach i utrzymywać wszystko co zło robiło. Lecz pomimo tego, 

nie mogą już tego utrzymywać. W Chinach, poza miastem, w którym mieszka szef zła, w 

innych rejonach zło już nie kontroluje całego terenu. Złe istoty zostały tak bardzo 

wyeliminowane, że nie wiele pozostaje, a sytuacje na dużych terenach stają się coraz lepsze. 

Jeżeli wysyłacie prawe myśli do szefa zła z niedaleka, zło nie będzie się odnawiać i ochraniać 

jego wystarczająco szybko i ta istota wyda swoje ostatnie tchnienie. Powodem jest to, że nie 

pozostały jej żadne z jej ludzkich rzeczy i jej ludzka powłoka jest całkowicie podtrzymywana 

przez złe istoty – wysyłanie prawych myśli eliminuje je. Jeżeli to odnawianie nie może zostać 

utrzymane, padnie martwa. Ostatnim razem, kiedy uczniowie wysyłali prawe myśli niedaleko 

jej na Malcie, prawie się rozpadła. Tak to jest. Nie ma już nic ludzkiego w sobie. Postradała 

teraz zmysły i nie ma normalnych ludzkich myśli. Żyje dla nas. Jej ludzkie myślenie staje się 

coraz mniej racjonalne. Właściwie, członkowie personelu konsulatów w niektórych regionach 

zaczęli już wychodzić i kontaktować się z naszymi uczniami, niektórzy już po cichu wzięli 

nasze materiały i powiedzieli nam na osobności „Dobra robota!”. (Oklaski) Nie było to 

przedtem możliwe. Dlaczego to się wydarzyło? Po tym jak zło, które kontrolowało ludzi, 

zostało wyeliminowane, ludzie zaczęli rozważać to na spokojnie. Teraz sami się zastanawiają: 

„O co dokładnie chodzi w Falun Gong? Dlaczego tak prześladują Falun Gong?”. I rozpoznali 

prześladowania przez zło i wszystkie kłamstwa, które zostały zdemaskowane. Ludzie są 

zszokowani i teraz aktywnie starają się poznać prawdę. 

Pytanie: Mam dwa pytania. Pracujemy nad programami telewizyjnymi FGM. Jakiś czas temu 

otrzymaliśmy uwagi od pewnych widzów, mówiące, że nasze programy z wiadomościami 

wydają się zbyt sztywne. 

Nauczyciel: Właściwie, myślę, że brzmienie waszego programu jest naprawdę dobre. 

(Oklaski) Nie ma odczucia walk klasowych, jest całkiem neutralne. Chociaż, jeżeli brzmienie 

jest zbyt delikatne, to także nie jest dobre. W rzeczywistości, powiedziałem stacjom 

telewizyjnym i radiowym w wielu regionach, że brzmienie uczniów z Los Angeles w ich 

audycjach jest całkiem odpowiednie – nie jest zbyt sztywne i nie jest zbyt delikatne, jest 

całkiem umiarkowane. Oczywiście nie było to aby was chwalić – niech wam to nie uderzy do 

głowy. To co mówię, to to, że powinniśmy robić co możemy, aby było ono bardziej 

umiarkowane. Tak byłoby lepiej. Codzienni ludzie mówią różne rzeczy i trudno stworzyć coś, 

co by pasowało do wszystkich gustów; niektórzy ludzie lubią ostre rzeczy, niektórzy ludzie 

lubią kwaśne rzeczy, a niektórzy lubią słodkie rzeczy. Powinniśmy po prostu przedstawiać 

umiarkowany obraz, po prostu róbcie to w ten sposób. Oczywiście możecie być trochę 

bardziej naturalni i trochę bardziej zrelaksowani. Kiedy jesteście przed kamerą, jesteście 

aktorami, więc możecie rozważyć popracowanie nad swoim wyglądem. 

Pytanie: Mam kolejne pytanie. Poza robieniem programów Dafa, robimy także trochę 

programów codziennych ludzi, które nie mają w sobie żadnej zawartości Dafa. Jak poprawnie 

to wyważyć? Ile czasu powinniśmy wykorzystać, aby robić programy Dafa? I ile programów 

nie Dafa powinniśmy nadawać? 

Nauczyciel: To zależy od was jak to zaplanujecie, to zależy od was jak zajmujecie się 

szczegółami. Po prostu róbcie to, co uważacie za odpowiednie po tym jak to ze sobą 

przedyskutujecie. Prawda jest taka, że w waszym dzisiejszym dawaniu świadectwa Fa, w 

procesie wyjaśniania prawdy przez uczniów Dafa, formy jakie przyjęliście, różne metody 
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jakie stosowaliście i wszystkie różne rzeczy jakie zrobiliście, były wykonane bardzo dobrze. 

Nie niedoceniajcie waszego wysłania nawet jednej ulotki czy książeczki do Chin, zrobienia 

jednego telefonu tam, czy wysłania jednego faksu czy wysyłania wszelkiego rodzaju 

informacji – efekt jest całkiem znaczący, a efekt tego w przerażaniu i eliminowaniu zła jest 

ogromy, prawdziwie ogromny. To z powodu oszczerczej propagandy zła ludzie mają złe 

myśli w swoich umysłach. Kiedy ludzie stają się jasno-myślący, wtedy te złe istoty są 

eliminowane i się rozpadają. Jeżeli osoba prawdziwie reprezentuje gigantyczne kosmiczne 

ciało, jego zmiana na lepsze oznacza, że liczne czujące istoty są ocalone – wpływ jest 

ogromny! Prawdziwie, wszystkie te rzeczy są robione naprawdę dobrze. Nie niedoceniajcie 

tych rzeczy. Oczywiście, co do tego jak robić konkretnie rzeczy, musicie sami dla siebie 

ocenić, co jest odpowiednie i jak uczynić to akceptowalnym dla ludzi. Jeżeli forma mediów 

ma być w formacie tych w zwykłym ludzkim społeczeństwie, musi być uczyniona 

akceptowalną dla codziennych ludzi. Jeżeli nie ma nic poza artykułami, które demaskują 

prześladowania, faktycznie to nie będzie miało najlepszych wyników w demaskowaniu zła i 

ocalaniu czujących istot, ponieważ docelowa grupa ludzi nie jest wcale kultywującymi. 

Dlatego powinniśmy uczynić te programy bardziej różnorodnymi i bardziej interesującymi 

dla ludzi, tak, aby chcieli je oglądać. I także zaokrąglić rzeczy programami Dafa. Uczynienie 

w ten sposób będzie miało większy wpływ na codziennych ludzi. Nie zadziała, jeżeli nie 

będzie miało żadnej zawartości typu codziennych ludzi, ponieważ staracie się uczynić to, jak 

te w zwykłym ludzkim społeczeństwie. Zatem, co do tego jak wiele z nich zawrzeć, 

powinniście posłużyć się swoją własną opinią; ilość musi być odpowiednia. 

Pytanie: Pozdrowienia dla Mistrza od uczniów z miasta rodzinnego Mistrza, Czangczun! 

Kiedy będziesz mógł wrócić aby się z nimi spotkać? 

Nauczyciel: Myślę, że nie będzie już długo. Dynastia po dynastii w Chinach, cesarz każdej 

dynastii był nazywany, „tym, który żyje tysiąc lat.” Lecz żaden z nich nie mógł tyle żyć. 

Każda dynastia chciała uczynić swoją władzę rządową trwałą, lecz były, koniec końców, 

nietrwałe. Nie mamy żadnej chęci obalać reżimu w Chinach, nie mamy tego typu aspiracji 

politycznej. Jesteśmy prześladowani bez uzasadnienia. Po prostu demaskujemy zły gang 

łotrów, który nas prześladuje. Wielu ludzi w chińskim rządzie właściwie jest przeciwko 

prześladowaniom. Tylko po prostu pod tą silną presją nie ważą się niczego powiedzieć. Lecz 

to, co ludzie robią określa ich przyszłość. Dafa ocenia wszystkich ludzi. Powiem to jeszcze 

jeden raz: ludzkie społeczeństwo zostało stworzone dla Dafa i w toku historii, cokolwiek, co 

nie miało nic do czynienia z Dafa, absolutnie nie miałoby miejsca. To głowa zła, która 

zaczęła te gadanie o tym, że „partia komunistyczna musi pokonać Falun Gong”. Dlaczego 

partia komunistyczna chce pokonać Falun Gong? Ludzie na całym świecie uważają to za 

dziwne – „partia komunistyczna kontroluje całą armię, siły policyjne i rząd Chin. Dlaczego 

miałaby chcieć pokonać grupę nieuzbrojonych ludzi, którzy są pod ich rządami i tylko chcą 

być dobrymi ludźmi? Ależ to irracjonalne!”. W rzeczywistości, Dafa rozprzestrzeniało się 

szeroko, serca ludzi stawały się dobre, a stabilność społeczna się polepszała. Kto na tym 

korzysta? Ktokolwiek jest u władzy, prawda? Czy nie jest to całkiem irracjonalne? Nie 

jesteśmy zainteresowani władzą polityczną. Właściwie, zanim prześladowania się zaczęły, 

członkowie rodziny wszystkich siedmiu członków Stałego Komitetu Biura Politycznego 

Komitetu Centralnego KPCh praktykowali Falun Gong i wszystkich siedmiu Stałego 

Komitetu przeczytało książkę. Dokładnie wiedzieli o co chodzi w Falun Gong. Zazdrość, 

która rozwinęła się w utarczkach politycznych zrodziła te rzeczy, gdzie ludzie atakują siebie 

nawzajem i uczyniła, że [szef zła] stracił swoje zmysły i stał się niezdolny do tolerowania 

czegokolwiek. Jego horyzonty umysłowe są niesamowicie wąskie, podczas gdy pragnienia 

niesamowicie wielkie. Jego odwaga jest niesamowicie mała, podczas gdy jego zazdrość jest 
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niesamowicie wielka. Nic nie wie o rządzeniu krajem, a jego zdolność robienia prawdziwych 

rzeczy jest mniejsza niż zdolność szefa małego wydziału miejscowego biznesu. Kiedy staje 

się irracjonalny, nie różni się od demona. W dodatku do tego, jego duch główny jest ropuchą. 

Trudno znaleźć kogoś takiego! W tym przedstawieniu w ludzkim świecie, gdzie znajdziesz 

takiego aktora? Zajęło wiele czasu szukanie w toku historii, aby go znaleźć! (Oklaski) Stare 

siły nie chcą pozwolić, aby natychmiast zszedł do piekła i mówią, że to dlatego, że nigdy nie 

będą w stanie znaleźć podobnej postaci. 


