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Wielu z was siedzących tutaj pochodzi z innych regionów i spora liczba jest z
Australii. Tym razem przybyłem głównie po to żeby się z wami zobaczyć, nie chcę mówić za
wiele. W chwili obecnej, patrząc na ogólną sytuację uczniów Dafa podczas rektyfikacji Fa,
myślę że sprawy mają się dobrze. Z niektórymi sprawami radzicie sobie naprawdę dobrze, a z
innymi słabo. Ale ogólnie główne ciało radzi sobie naprawdę dobrze. Jednak jest wiele
rzeczy, których jako uczniowie Dafa nie potraficie dobrze wykonać i mogę wam powiedzieć,
że w rzeczywistości jest tak, ponieważ zaniedbaliście studiowanie Fa. Powodem jest to, że
wasza powierzchnia, która nadal asymiluje się z Fa potrzebuje ciągłego udoskonalania i gdy
ciągle się udoskonalacie, to rzeczy, które musicie wykultywować muszą zostać dla was
zaaranżowane. Każdy wymiar ma swój stan istnienia. Jeśli nie będziecie się zmieniać, to z
pewnością nie będziecie mogli nadążyć za rektyfikacją Fa. Kiedy dobrze radzicie sobie z
rektyfikacją Fa, to zawsze dzieje się tak dlatego, że potraficie zrozumieć Fa zawarte w Fa, a
kiedy idzie wam gorzej, to widzę, że jest to spowodowane tym, iż nie przyznajecie
pierwszeństwa studiowaniu Fa i nie jesteście w stanie zrozumieć Fa zawartego w Fa. Jako
uczniowie Dafa niezależnie od tego jaka jest sytuacja, czy jakie są warunki, musicie
studiować Fa i nie możecie zaniedbać swojej własnej asymilacji i poprawiania się, nie
możecie zapominać o studiowaniu Fa. Jeżeli nie będziecie dobrze studiować Fa, to nie
będziecie w stanie dobrze wykonywać pracy dla Dafa. A gdy popadniecie w konflikty lub
będziecie mieć problemy, które należy rozwiązać, to nie będziecie w stanie wyważyć spraw i
wdacie się w spory. Oczywiście nie uważam za złe tego, że wejdziecie w spór, gdy konflikt
narośnie. Dlatego, że w kultywacji to co musicie robić, to poprawiać się; zatem te wasze
zwykłe ludzkie przywiązania muszą zostać ujawnione, tak abyście mogli się ich wyzbyć. Ale
czasami ponieważ nie kontynuujemy naszego studiowania Fa, to niektóre sprawy, które
robimy by szerzyć Fa i ocalać czujące istoty rozwiązujemy jak codzienni ludzie. To sprawia,
że wiele uświęconych rzeczy robimy nie tak święcie, powstrzymuje nas to od wykonywania
ich dobrze i powoduje to też, że czasami ludzie nas nie rozumieją. Zatem nie tylko
powstrzymuje nas od wznoszenia się ale również przynosi pewne straty dla Dafa.
Jak wiecie w okresie po 25 kwietnia 1999 w wielu regionach świata nikt oprócz
uczniów Dafa nie wiedział czym jest Falun Gong. Było tak w wielu miejscach na świecie.
Gdy rozpoczęły się przeciwko nam prześladowania, to wszystkie media na świecie chciały
wiedzieć czym jest Falun Gong. Ale nikt nie był w stanie zdobyć materiałów o pozytywnym
wydźwięku i wszyscy kopiowali , to co publikowały kłamliwe chińskie media. Oczywiście
wiele międzynarodowych mediów nie robiło tego celowo - oni musieli zrobić o tym
doniesienia prasowe. Pomyślcie o tym, w takim środowisku i pod wpływem tak
przytłaczającej presji byliśmy w stanie na taką skalę rektyfikować Fa w ludzkim świecie
sprawiając, że ludzie na świecie dowiedzieli się kim jesteśmy. Jest to nie lada wyczyn.
Świadczy to o tym, że naprawdę świetnie dawaliście sobie radę z uprawomocnianiem Fa. Jeśli
nie będziemy przykładać wagi do naszego prowadzenia się, to istnieje duże
prawdopodobieństwo, że wyrządzimy szkody naszym postępowaniem niezgodnym z Fa.
Zatem naprawdę musimy przykładać wagę do tych kwestii.
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Ponieważ w chwili obecnej naprawdę jesteście zajęci, wielu z was dobrowolnie
wzięło na barki wiele zajęć, to jest wam trudno skupić się na studiowaniu Fa. Zawsze
myślicie o sprawach związanych z rektyfikacją Fa, nie potraficie uspokoić swojego umysłu
podczas studiowania Fa, wtedy właściwie studiujecie na marne. Jeżeli nie potraficie
racjonalnie i z jasnym umysłem studiować Fa, to studiujecie na marne i marnujecie swój czas.
Zatem musicie to rozpoznać. Wiem, że jesteście zajęci i ciężko pracujecie, i że niektórzy
studenci sypiają nocą tylko odrobinę. Robicie tak wiele rzeczy i musicie studiować Fa i
oczywiście robić też inne rzeczy. Zatem czasami nie mogę wam mówić, że macie zrobić to,
czy tamto. Jeżeli chodzi o specyficzne sprawy, to opracowanie ich zależy w zupełności od
was - sami musicie wymyślić, jak sobie z nimi poradzić i jak lepiej je zaaranżować.
Dostrzegłem również, że niektóre problemy, które były istotne kilka lat temu,
ostatnio ponownie stały się zauważalne. Jakie problemy? Wielu studentów spoza Chin
posiada wiele umiejętności oraz zaawansowaną wiedzę, mają tytuły naukowe pośród
codziennych ludzi. Innymi słowy wasz sposób myślenia jest bardzo jasny i jesteście bardzo
zdolni. Dlatego też naprawdę świetnie poradziliście sobie z wieloma sprawami. Jest tak w
szczególności wtedy, gdy dobrze wykonujecie pro-aktywne rzeczy. Ale właśnie dlatego, że
jesteście zdolni wychodzą problemy, gdy każdy z was ma dobry pomysł. Ty masz dobry
pomysł, on też ma dobry pomysł i każdy uważa, że jego własny pomysł jest dobry... tak
zazwyczaj powstają konflikty. A gdy się kłócicie, to ponieważ zaniedbaliście wasze
codzienne studiowanie Fa, albo opuściliście się w waszej kultywacji, to kłócicie się w zwykły
ludzki sposób.
Uczeń Dafa, we wszystkim co robi, powinien stawiać Fa na pierwszym miejscu kiedykolwiek coś oceniasz powinieneś najpierw wziąć pod uwagę Fa. Prawdopodobnie
pamiętacie, co często wam mówiłem: uczeń Dafa we wszystkim co robi powinien najpierw
brać pod uwagę innych. Kiedykolwiek coś się dzieje lub do czegoś dochodzi, nawet jeżeli jest
to coś drobnego, to moja pierwsza myśl dotyczy innych - stało się to dla mnie naturalne - po
prostu najpierw myślę o innych. Gdyby każdy z was mógł postępować w ten sposób, to nie
byłoby żadnego zawziętego kłócenia się podczas waszego uprawomocniania Fa; gdybyście
naprawdę mieli solidną podstawę, taką jak ta i byli w stanie się uspokoić, wziąć pod uwagę
innych oraz przyglądnąć się sobie, cokolwiek się wydarza, to myślę, że bylibyście w stanie
poradzić sobie dobrze z wieloma sprawami. Czasami naprawdę kłócicie się, jak codzienni
ludzie. Ale wy jesteście kultywującymi, uczniami Dafa - a nie zwykłymi kultywującymi .
Wszyscy wiecie, że nie ważne jak dzikie staje się zło, ono nie przetrwa. Im bliżej ma się ku
końcowi, tym gorzej się zachowuje, gdy dotyka go siła rektyfikacji Fa i mówi nam to o tym,
że musi to być ostatni akt. Jeżeli te rzeczy naprawdę skończą się pewnego dnia, to pierwszą
rzeczą jaka się wydarzy będzie osiągnięcie Doskonałości przez uczniów Dafa i powrót do ich
pozycji. W tym czasie, gdy spojrzycie wstecz na ścieżkę, którą przeszliście, to wszystko
będzie dla was jasne. Oczywiście dany Budda, Tao, czy Bóg, który na swoim poziomie
osiągnął pełną Doskonałość, nie będzie ponownie rozmyślać o takich rzeczach, jak: co zrobił
dobrze, a co źle - to będzie dla niego jak sen, który się skończył. Jednakże twoje zachowanie
w trakcie bieżącego procesu hartuje cię i ugruntowuje wszystko co twoje . Ktokolwiek
przegapi tą okazję, lub nie wykona poprawnie pewnych rzeczy, to w swoim czasie zobaczy
przyczynę swojego błędu.
Podczas tej rektyfikacji Fa została stworzona największa szansa dla kolosalnego
firmamentu czujących istot; wszystkie czujące istoty mają najlepszą okazję położyć
fundamenty pod swoją przyszłość. Tak samo jest w przypadku uczniów Dafa. Owoce waszej
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kultywacji, wasza pozycja, wasza potężna cnota i wszystko w waszej przyszłości, jest również
ustanawiane podczas tej okazji, jaką daje rektyfikacje Fa. Zatem, jeśli nic co zrobicie nie
będzie dobre, to naprawdę zawiedziecie! Zatem, gdy kłócicie się o małe zwykłe ludzkie
przywiązania, to myślę sobie: "Gdyby zobaczyli prawdziwą sytuację, to nie kłóciliby się,
nawet gdyby ich o to poproszono". Ale jest jak jest, dokładnie dlatego że nie widzicie
prawdziwej sytuacji i macie zwykłe ludzkie przywiązania, to możecie tutaj kultywować.
Kiedy macie zwykłe ludzkie przywiązania, to możecie uprawomocniać Fa; gdybyście nie
mieli tych przywiązań, to nie bylibyście w stanie uprawomocniać Fa i nie bylibyście w stanie
tu dłużej wytrzymać; innymi słowy, nie bylibyście w stanie już dłużej kultywować. Ale
muszę was poprosić o to abyście poważnie pomyśleli o tym, jak najlepiej poradzić sobie z
istniejącymi warunkami i działać jeszcze lepiej.
Bez względu na to jak bardzo jesteście zajęci musicie postrzegać siebie jako uczniów
Dafa; bez względu na to jak bardzo jesteście zajęci musicie rozważyć sposób w jaki możecie
wpłynąć na tych, którzy was otaczają. Od 25 kwietnia 1999 i po 20 lipca zło używało
nikczemnych środków zniesławiania i zmusiło nas do obrony, sprawiając, że umysły wielu
istot zostały zatrute. Podczas waszych wysiłków związanych z ocalaniem czujących istot,
pracowaliście bardzo ciężko nad tym aby ludzie wyrobili sobie na nasz temat nowe
zrozumienie. Zatem, gdy nie radzicie sobie dobrze, to jest bardzo prawdopodobne, że
niechcący podkopujecie wysiłki, które sami poczyniliście i rzeczy, które planowaliście zrobić.
Jesteście praktykującymi, których zachowanie powinno być czyste i prawe. Jest tak wielu
ludzi, którzy stwierdzili, że jesteście wspaniali, kiedy zobaczyli jak się zachowujecie. Jeżeli
nie przykładamy wagi do naszego własnego zachowania w życiu codziennym, to wszyscy
zobaczą nasze poczynania, a ponieważ nie potrafią was zrozumieć na głębszym poziomie, tzn.
takim, jak poprzez studiowanie Fa, więc będą po prostu patrzeć na to jak się zachowujecie.
Możliwe jest, że jedno zdanie, czy jeden ruch jaki wykonasz sprawi, że nie będą mogli zostać
ocaleni, lub zrobi to złe wrażenie na temat Dafa. Musimy myśleć o takich rzeczach.
Będąc waszym Mistrzem oczywiście widzę wasze niedociągnięcia i oczywiście
widzę wasze problemy. Wiem na przykład co zawiera każdy jeden wasz czyn lub słowo.
Zazwyczaj Mistrz nie uczy was Fa indywidualnie. Jest tak dlatego, że gdybym każdemu
indywidualnie wskazał jego problem, to jego umysł zostałby naprawdę mocno uderzony i w
sumie mogłoby go to dotknąć. Dlatego też bardzo rzadko przemawiam do kogoś w sposób
indywidualny. Ale kiedy poruszam te problemy na forum publicznym, to nie myśl, że nie
odnosi się to do ciebie.
W niebiosach jest wielu Królów. Jak wiecie Siakjamuni powiedział, że Tathagatów
jest tak wielu, jak wiele jest ziaren piasku w rzece Ganges. Pomyślcie, jak wiele ziaren piasku
jest w indyjskim Gangesie! A ich jest jeszcze więcej - to co powiedział Siakjamuni było
przenośnią. Każdy Tathagata jest Królem Fa. Zaś szkoła buddyjska nie jest jedyną - szkoła
buddyjska jest jedną z wielu szeroko rozpowszechnianych rodzajów szkół, które posiadają
ogromną liczbę Bogów. Ilu jest tam Bogów? Ilu Królów, takich jak ci, tam się znajduje?
Gdyby każdy z Królów rozwiązywał pojawiające się problemy, w sposób jaki robisz to ty, to
byłby to wielki problem. Oni nie mają tego rodzaju kłótni , one nie są zgodne z ich
poziomem. Oczywiście widzą oni prawdę i mogą ujrzeć najlepsze rozwiązanie ale też często
miewają rozbieżność w swoich poglądach. Tylko, że oni nigdy się nie kłócą. Znajdują się w
stanie ogromnej tolerancji, miłosierdzia w stosunku do wszystkich istot i mają umiejętności
życzliwego zrozumienia wszystkiego. Przekładając to na ludzki język, zawsze są w stanie
wyrozumiałości w stosunku do innych. Zatem, czasami nie powinniśmy zapędzać się "w kozi
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róg" przez silne, zwykłe, ludzkie przywiązania, być niezdolni do pozbycia się ich przez długi
czas i stawać się jeszcze bardziej przywiązanymi im dłużej o nich myślimy- im więcej o
czymś myślicie tym bardziej wszystko się w was kotłuje i im więcej o tym myślicie, tym
więcej demonów to wykorzystuje. Powiem wam, że gdy nie jesteście opanowani, to
korzystają na tym demony. Nie obchodzi mnie to od jak dawna kultywujesz i nie ważne jaką
cieszysz się reputacją pośród uczniów Dafa, gwarantuję ci, że to właśnie ma miejsce, gdy nie
przykładasz wagi do tych spraw. Pozwól że coś ci powiem, nieważne od jak dawna
kultywujesz, tak długo, jak tylko masz ludzkie przywiązania, staną się tym co demony będą
mogły użyć i gdy nie zwracasz na to uwagi, to w każdym momencie może to zostać użyte.
Zatem jako uczeń Dafa powinieneś dołożyć wszelkich starań by ograniczyć te zwykłe ludzkie
przywiązania, powstrzymać je przed wywieraniem wpływu, dołożyć wszelkich starań by
kroczyć prawą ścieżką i dołożyć wszelkich starań aby niezależnie od otoczenia i wydarzeń
zachowywać się w otwarty i pełen godności sposób, by być tolerancyjnym i liberalnym,
umieć zrozumieć innych i potrafić rozważyć wszystkie punkty widzenia. Myślę, że wówczas
bylibyście wstanie wiele rzeczy wykonać dobrze. Postępowanie w ten sposób to nie
chodzenie na kompromis! Każdy może dzielić się swoimi spostrzeżeniami i możecie oceniać
je w życzliwy sposób.
Po tym co powiedziałem w sumie wszystko sprowadza się do kwestii kultywacji.
Podczas rektyfikacji Fa nadal musicie czytać i częściej studiować Fa. Właściwie nie mówię
tego po to żeby was krytykować. Ponieważ jestem waszym Mistrzem, to oczywiście widzę
wasze niedociągnięcia. Nazywacie mnie Mistrzem, więc muszę wam powiedzieć jakie są
wasze niedociągnięcia, a potem powinniście je rozpoznać. Oczywiście, również często was
chwalę, że "Uczniowie Dafa są wspaniali i niesamowici" oraz "Poradziliście sobie świetnie".
Ale nazbyt wiele tych słów nie wychodzi wam na dobre. Wiele razy kiedy Mistrz widzi, że
radzicie sobie dobrze, to swoją radość zatrzymuję dla siebie.
Każdy uczeń Dafa działa pro-aktywnie w celu uprawomocnienia Fa i ocalenia
czujących istot, Mistrz to widzi. Jest to czymś czego dzisiejsi codzienni ludzie nie są, w stanie
zrobić. Studenci poza Chinami zupełnie się temu poświęcają i każdy robi to co powinien robić
podczas tego okresu rektyfikacji Fa. W tym samym czasie uczniowie w Chinach mają swoje
własne sposoby działania. Wszyscy jesteście niesamowici. Nie jest tak, że wszyscy musicie
robić to samo; każda osoba w swoim otoczeniu robi to co w chwili obecnej uczeń Dafa
powinien robić. Robicie to z potrzeby serca i każdy uczeń chroni Fa i ocala czujące istoty, tak
jak cząstkę Dafa. Z tej perspektywy mieszkańcy świata nie mogą się im równać.
Wiecie nigdzie na świecie nie ma czegoś takiego, jak to czym dysponuje
demoniczny, chiński gang aby atakować ludzi. Można powiedzieć, że zgromadzili wszystkie
środki ze wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Na dodatek, sposób myślenia dzisiejszych
chińczyków, po tym jak przeszli przez różne polityczne przepychanki, przeobraził się w coś
przebiegłego i chytrego, dlatego zło które czynią jest okropnie demoniczne. Ale mimo to,
wiele osób jest wykorzystywanych i zmuszanych do robienia złych rzeczy, więc tak naprawdę
w głębi serca nie próbują niszczyć Fa. Naprawdę to zobaczyliśmy. Bez względu na to jakich
metod używa zło, albo jak wiele pieniędzy wydają, nie mogą osiągnąć tego co chcą uzyskać
w niszczeniu Dafa. My w to co robimy wkładamy serce, podczas gdy oni robią to dla
pieniędzy - tego nigdy nie da się porównać. Oni mają taką potężną machinę państwowej
propagandy, mają konsulaty na całym świecie i mają taką ogromną armię. To czemu my
stawiamy czoła, to gang politycznych łajdaków, którzy próbują nas powstrzymać/stłumić. W
krótkim okresie czasu byliśmy w stanie pomóc ludziom na całym świecie naprawdę
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rozpoznać te demoniczne prześladowania - czyż nie jest to wspaniałe? Czy nie jest to czymś
co mogą osiągnąć jedynie uczniowie Dafa przejmujący inicjatywę w działaniach? Oczywiście
złu nigdy nie powiedzie się w ich próbach zniszczenia Fa kosmosu.
Oczywiście, wiele spraw nie jest tak prostych, jak ludzie myślą, że są. Nie jest
dozwolone by każdy robił co mu się żywnie podoba i tyczy się to również zła. Powiedziałem,
że stare siły poczyniły w przeszłości bardzo dokładne, dogłębne i systematyczne aranżacje dla
całego okresu rektyfikacji Fa i wszystkiego co manifestuje się podczas rektyfikacji Fa.
Pomimo że jest to chaotyczne - chaotyczne do tego stopnia - a tak złe - złe do tego stopnia - to
nadal na całym świecie, włączając w to Chiny, wszystko w to włączając, nadal pośród
zwykłego ludzkiego społeczeństwa i w każdym wymiarze jest wiele złych istot, które nie
biorą w tym udziału. One wszystkie są powstrzymywane. Innymi słowy nie biorą w tym
udziału i nie wolno im w tym uczestniczyć bez względu na to czy są dobre, czy złe - w obu
grupach są tacy. Rzeczy wyglądają tak jakby nie były uporządkowane ale w rzeczywistości ci
są bardzo uporządkowane. Demoniczne istoty, które biorą w tym udział zdają się działać
złośliwie, ale to stare siły ich używają, a cel ich użycia jest taki, żebyśmy pozbyli się tych
śmieci ze wszechświata podczas rektyfikacji Fa. Demoniczne istoty nie widzą prawdziwej
sytuacji i działają jednostronne. Kiedy prawdziwa sytuacja naprawdę się wyłoni, to wszystkie
istoty wliczając w to zwykłych ludzi zakrzykną zaskoczeni: "Aha! To tak to wygląda!"
Oczywiście rzeczy w tym środowisku różnią się od sytuacji w środowisku Chin
kontynentalnych. Mówienie o rzeczach związanych z rektyfikacją Fa lub o ocalaniu
czujących istot w warunkach takiej demonicznej presji i w takiej sytuacji, w której wymiary
są wypełnione złem, różni się od mówienia o nich tutaj. Niemniej jednak, właściwie dzieje się
to dlatego, że stare siły upierają się przy testowaniu sinsing uczniów Dafa, czynią to z tego
powodu. Zdecydowanie jest to tego powodem. Gdyby tak nie było, to w ogóle nie doszłoby
do tego. Najlepszym sposobem dla uczniów Dafa na poradzenie sobie z tą sytuacją jest to by z
prawością kroczyć swoją ścieżką, dokładając wszelkich starań aby stare siły lub zło nie
wykorzystały niedociągnięć, i aby umacniać prawe myśli. Stare siły nie śmią przeciwstawiać
się naszemu wyjaśnianiu prawdy, lub ocalaniu czujących istot. Kluczowe jest to abyście,
podczas działania, nie pozwalali im wykorzystywać luk w waszych umysłach.
Pozwólcie, że wykorzystam tę okazję aby wspomnieć o jeszcze jednej sprawie. Jak
wiecie nasza siła robocza jest obecnie bardzo ograniczona, zatem podczas czynienia
wysiłków mających na celu uprawomocnienie Fa nie zaniedbujcie spraw, kiedy coś innego
przykuje waszą uwagę. Innymi słowy nie powinniśmy skupiać wszystkich naszych sił na
jednej rzeczy. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań aby zająć się sprawami jako całością i
działać sprawnie we wszystkich tematach, nad którymi teraz pracujemy.
Nie będę się już więcej rozwodzić. Wiem, że wszyscy ciężko pracowaliście. Dzisiaj
nie chwaliłem was za wiele ale wiem, że wszyscy w rzeczywistości poświęciliście się w
całości zadaniu uprawomocnienia Fa. Widzicie, że jest wiele rzeczy do zrobienia, jesteście
niespokojni i chcecie wykonać je wszystkie. Mistrz widzi to wszystko. Nie tylko ja to widzę.
Powiem wam, że wszystkie istoty w kosmosie bacznie się temu przyglądają. Powierzchnia
materii jest zbudowana z sekwencji molekuł, a rektyfikacja Fa osiągnęła już poziom tej
powierzchni. Ale nawet jeżeli sprawy na tej powierzchni według ludzkiego oka wyglądają
bardzo gruboziarnisto, to w rzeczywistości gigantyczne mikrokosmiczne systemy również
przez nią przechodzą, jest to bardzo złożone. W rektyfikacji Fa przełom w kierunku
powierzchni już postępuje. Innymi słowy obecnie chodzi o to co ludzkie istoty mogą
zobaczyć. Jednakże w mikrokosmosie to również odpowiada gigantycznym wymiarom i
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nadal znajdują się tam masywne grupy istot. Zatem jest tam ogromna liczba istot, które muszą
zostać ocalone przez rektyfikację Fa, i ta sytuacja jest złożona. Wszystkie czujące istoty
przyglądają się dokładnie wszystkiemu co robimy. W tym kosmosie wszędzie znajdują się
oczy i wszystkie istoty, które zostały zrektyfikowane i te które nie zostały, przyglądają się.
Istoty w nowym kosmosie niecierpliwie wyczekują na efekt końcowy , podczas gdy istoty w
starym kosmosie czekają na to żeby zostać ocalonymi. Ci, którzy brali udział w
prześladowaniach rektyfikacji Fa należą do tej jednej grupy, do starych sił i stanowią 20 %
istot na różnych poziomach. Wszystkie inne, większe liczby istot nie biorą udziału, i
wszystkie te, które nie biorą udziału obserwują i przyglądają się temu wszystkiemu.
Wszystkie one wiedzą o jednym i nawet stare siły o tym wiedzą: jeżeli to przedsięwzięcie się
nie powiedzie to niczego już nie będzie.
Dzisiejsi naukowcy również odkryli, że w kosmosie zachodzą wielkie zmiany.
Odkryli oni, że obszar kosmosu, który obecnie są w stanie dojrzeć, rozszerza się coraz
szybciej a prędkość rozszerzania się przyspiesza. Nie chciałem mówić o tym wcześniej uczyłem tylko zasad Fa. Pomyślcie o tym: co to rozszerzanie się oznacza? Coś się rozszerza
tylko wtedy, gdy ma zamiar eksplodować ; rozszerza się i rozszerza, a gdy osiąga pewien
punkt, to w końcu wybucha. Zatem wszystko jest w fazie końcowej. Wiele istot przygląda się
temu z niepokojem . Jeśli chodzi o stare siły to one trzymając się swoich wymagań, również
są zaniepokojone. Oczywiście istoty w nowym kosmosie niecierpliwie wyczekują
zakończenia tego wszystkiego. Gigantyczna siła całej rektyfikacji Fa wykonuje ostatnie
czynności z jeszcze potężniejszą prędkością, która przekracza wszelkie czasy. Obecnie jest
tylko odrobinę oddalona od dogonienia prędkości zewnętrznej ekspansji. Oczywiście
prędkość ekspansji wydaje się być powolna w warunkach czasu ludzkiego, ale w
rzeczywistości jest bardzo szybka. Ja również realizuję sprawy bardzo szybko. Powiedziałem
wam wcześniej, że tyle ile jest zrobione w górze, przez tyle można się przebić na niższych
poziomach. Chociaż wszechświat się rozszerza, załatwiam sprawy z niesamowitą prędkością i
definitywnie jestem z tym na bieżąco. Gdybym nie był na bieżąco, to mówię wam końcowa
dezintegracja sprawiłaby, że wszystko na powierzchni przestałoby istnieć. Jeżeli za nią
nadążam, to problem jest rozwiązany. Nie tylko z tym zdążę ale również to prześcignę i
będzie to wtedy, gdy rektyfikacja Fa dotrze do świata ludzi. Obecnie jestem tylko odrobinę od
dogonienia prędkości ekspansji. Niezliczone czujące istoty, niezliczone istoty, przyglądają
się. W rzeczywistości oczy znajdują się w każdej najmniejszej cząsteczce powietrza. Gdzie są
niebiosa? Powiedziałem wam, że różnią się one od niebios jakie wyobrażają sobie ludzie.
Kiedy patrzysz na Ziemię z księżyca, Saturna lub Wenus, to czy też nie jest ona w
niebiosach? W ten sam sposób wygląda to w niebiosach. Niebiosa są w mikrokosmosie i
makrokosmosie a termin nie odnosi się do równoległych wymiarów, które są zrobione z
cząsteczek tego samego poziomu - w oczach Bogów to tylko pojęcie odległości. W
makrokosmosie i mikrokosmosie wszystkie istoty przyglądają się blisko tym rzeczom na
ziemi. One znają każdy pojedynczy ruch uczniów Dafa i każdą pojedynczą myśl. Wszystko,
co robią uczniowie Dafa wyraźnie wyświetla się przed oczami wysokich istot. Zatem,
upewnijcie się że działacie dobrze i z ich admiracją.
To jest wspaniałe - naprawdę wspaniałe. Bez rektyfikacji Fa, wspaniałość uczniów
Dafa okresu rektyfikacji Fa nie byłaby tak wyraźnie widoczna. Uczniowie Dafa: a zatem w
tym jest wasz początek, rzeczy, którym stawiacie czoła, oczywiście, są niesamowite, wasza
odpowiedzialność jest poważna - prowadzi to do rozważań, w których powiedziałem, że
jesteście wspaniali. Musicie być warci tytułu "uczniów Dafa okresu rektyfikacji Fa"! Jest to
coś czego kosmos nie zazna juz nigdy więcej. To zdarza się tylko raz od początku powstania
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czasu w kosmosie. Wszystko wydaje się odbywać pośród zwykłych ludzi i nie różni się od
spraw codziennych ludzi. Gdyby się to czymś różniło, to ludzie uwierzyliby w cokolwiek
byście im powiedzieli, nie wydarzyłaby się rektyfikacja Fa i nie istniałaby kultywacja. Żyjący
w ułudzie ludzie popełniają grzechy, więc obecnie nie mają innego wyboru, jak spłacać je
żyjąc w ułudzie. Chociaż nadal mamy przed sobą trudny okres podróży, to nie potrwa on
długo. Mam nadzieję, że od tego momentu wszyscy będą działać jeszcze lepiej.
Już nic więcej nie powiem. Możecie kontynuować konferencję. Dzisiaj jestem tu po
to, aby się z Wami spotkać, ponieważ są ludzie z Europy, Australii i także z Azji, wszyscy
chcieliście mnie spotkać. Jeżeli będą sprawy, o których będę musiał wam powiedzieć, to
definitywnie spotkam się z wami i powiem wam co robić. Dzisiaj przede wszystkim chciałem
się z wami zobaczyć. Dziękuję wszystkim.

(ostatnia aktualizacja 2014-04-04)
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