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(Długi aplauz) Usiądźmy.
Ponownie minęło dużo czasu od naszego ostatniego spotkania. Wygląda na to, że
wiele osób wiedziało, że przybędę na tę konferencję Fa. Wieści szybko się rozchodzą! W
miarę waszej kultywacji stajecie się coraz bardziej niesamowici. (Aplauz) Dzisiaj najpierw
powiem wam o stanie rektyfikacji Fa, a także o mojej sytuacji. Następnie pomówię o
niektórych sprawach, które pojawiły się pośród naszych studentów podczas postępu
rektyfikacji Fa i waszej kultywacji.
Przy innych okazjach i z innego punktu widzenia mówiłem o ogromnej sile
rektyfikacji Fa całego kosmosu. Dzisiaj wyjaśnię wam formę rektyfikacji Fa z jeszcze innego
punktu widzenia. Jak wiecie ten wszechświat jest niezmiernie wielki, tak wielki, że nie może
być zmierzony – i nie mam na myśli sposobu, w jaki ludzie mierzą rzeczy, ale nawet, w jaki
Bogowie je mierzą. Powiedziałem wcześniej, że istnieją niezliczone ilości czujących istot.
Żadne z nich nie może stwierdzić z ilu dokładnie molekuł złożona jest Ziemia, a każda
cząsteczka jest istotą. I jest jeszcze tak wiele planet w kosmosie, zbyt wiele by policzyć. A jak
duże jest ciało kosmiczne? Nawet jeśli użyłbyś swojej wyobraźni, nadal będzie to w zakresie
cząsteczki małego kosmicznego ciała. W ogromnym kosmosie nie tylko istoty są
niepoliczalne, ale również poziomy. Nawet dla Bogów są one niepoliczalne, i tak samo jest to
nawet dla Królów i Panów na niewiarygodnie wysokich poziomach. Właśnie dlatego w
późniejszym etapie nauczania Fa przestałem mówić o tym jak duży jest kosmos – jest już
całkowicie niemożliwe by opisać to używając ludzkiego języka. Ale im wyższy poziom tym
większe się stają istoty i poziomy, i stają się tak wielkie, że aż nie do opisania. Rozmiar jednej
istoty tam przewyższa wszystkie wszechświaty pod nią. Są tak duże. W rektyfikacji Fa,
dwadzieścia procent istot ze starego kosmosu zaangażowało się i zaaranżowało rzeczy, które
chcieli w rektyfikacji Fa; na różnych poziomach grupa istot bezpośrednio zaangażowała się w
rektyfikację Fa. Nigdy by sobie nie wyobraziły, że ich zaangażowanie miałoby być dokładnie
prawdziwymi demonicznymi zakłóceniami w przeprowadzeniu rektyfikacji Fa. Jednak ich
zaangażowanie stworzyło gigantyczne utrudnienie dla całej rektyfikacji Fa, i spowodowało
zniszczenie niezliczonej ilości czujących istot. „Czyż Mistrz nie jest miłosierny? Po prostu
wybacz im i będzie w porządku”. Stare siły wykorzystywały właśnie moje wielkie
miłosierdzie i pogrywały sobie. Fa jest miłosierne dla wszystkich istot, ale jednocześnie jest
uroczyste i godne. Fa również ma standardy, a wobec czujących istot jest niezmienne i
niezniszczalne, nie jest czymś na co można dowolnie wpływać. Mogę być miłosierny wobec
czujących istot, ale jeśli istota rzeczywiście naruszyła coś do takiego stopnia, Fa jest po to by
go osądzić i każde późniejsze miłosierdzie byłoby nadmierne, byłoby to równoznaczne z
niszczeniem samego siebie, więc istoty te są zaznaczone do eliminacji.
Podczas rektyfikacji Fa liczba czujących istot, które zostały wyeliminowane z powodu
zaangażowania starych sił, jest niezliczona. Zatem specyfika ich zaangażowania, sposób w
jaki to robią – który uważają za najlepszy sposób do osiągnięcia swoich celów i ich
najbardziej typowy sposób – jest sprawienie, aby wszystkie ogromne, gigantyczne kosmiczne
ciała rozciągnęły swoje podłoże do najniższego poziomu kosmosu, Trzech Sfer. To jest tylko
opis w przenośni. Innymi słowy, oni wszyscy mają część siebie wciśniętą w Trzy Sfery.
Pomyśl nad tym, kiedy tak ogromne ciała kosmiczne i gigantyczne istoty weszły w Trzy
Sfery, do jakiego stanu rzeczy to doprowadziło w Trzech Sferach? Ludzkość w dzisiejszych
czasach zdegenerowała się do takiego stopnia, że nie może być porównane do jakiegokolwiek
czasu w przeszłości. Nawet ziemscy bogowie poczuli gigantyczną presję. Spytałem ich o tę
zmianę, a oni powiedzieli, „Myśleliśmy, że było to spowodowane naszym stanem
kultywacji.” Więc nawet moce ziemskich bóstw już nie działają, ponieważ te gigantyczne
istoty mają powstrzymujący efekt na wszystko na tym najniższym poziomie kosmosu. I po
zejściu tutaj, przyczyniały się do niewyobrażalnych szkód jeśli chodzi o wypaczone zmiany
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istot i materii w Trzech Sferach. Jeśli to nie było dla rektyfikacji Fa ludzkiego świata, która
ostatecznie wyreguluje rzeczy w sposób całkowity, to miejsce pozostałoby poza odkupieniem,
nikt nie mógł by nic z tym zrobić i przekroczyłoby to punkt bez powrotu.
Metody, jakiej przeważnie używają to żeby mieć ogromne kosmiczne ciała i
niezliczone firmamenty stężone razem i wciśnięte do Trzech Sfer. Im większy jest poziom
tych ogromnych istot, tym większe ich objętości, ale cząsteczki, elementy, z jakich są
zrobione stają się bardziej drobne, bardziej gęste, co oznacza bardziej mikrokosmiczne. Więc
istoty, które są ogromne są wszystkie ściśnięte i skompresowane razem, pomyśl o tym, jak to
wygląda na tym najniższym poziomie kosmosu? Uformowało to dużą i mocną zasłonę.
Właściwie rektyfikacja Fa kosmosu jest przeprowadzona za machnięciem dłoni. Po prostu
proces fali, różnice jak jest to odczuwalne przez istoty z kosmosów wielu czasoprzestrzeni są
wielkie. Bezgraniczne, niezmierzone wymiary, wszystkie mają swoje czasy, są także
bezgraniczne i niezmierzone, i dlatego to spowodowało ogromne różnice pośród czasów w
różnych wymiarach. Podczas machnięcia dłoni w niektórych miejscach jest to prawie
zsynchronizowane, podczas gdy w niektórych miejscach dekady, wieki, milenia, albo
dziesiątki tysięcy lat minęło, a w innych miejscach setki milionów lat, albo nawet miliardy lat,
lub nieskończone i niezmierne ilości czasu minęło. Tutaj gdzie są ludzkie istoty nie jest aż tak
źle, jest to tylko ponad dekadę. Co oznacza to, że to czas spowodował różnicę.
Pomyślmy nad tym, istnieje taka różnica pomiędzy różnymi wymiarami i czasami,
więc nawet, jeśli te gigantyczne kosmiczne ciała, które wcisnęły się do Trzech Sfer weszły do
tego ludzkiego miejsca, to są ściśnięte. Jeżeli rozumiesz to w pojęciu ludzkiej myśli,
[zrozumiecie że] ogólna objętość ich ciał skruszała, ale nie oznacza to, że struktura w nich się
zmieniła. I jeżeli ich wewnętrzne struktury się nie zmieniły, pomyśl nad tym, jeżeli wszedłbyś
do ich wnętrza odkrył byś, że one są nadal rozmiarami tak samo ogromne jak przedtem. Gdy
zacząłem przeprowadzać rektyfikację Fa, czyniłem rzeczy na zewnątrz Trzech Stef –
obszedłem dookoła Trzech Sfer. A dlaczego obszedłem dookoła Trzech Sfer? Jeżeli zrobił
bym to w Trzech Sferach, wtedy Trzy Sfery, określając to ludzkim sposobem, stały by się
punktem centralnym rektyfikacji Fa kosmosu – byłoby to miejscem gdzie nastąpiłaby
nuklearna synteza i podział wielu bardziej mikrokosmicznych cząsteczek, byłoby to główne
pole bitwy rektyfikacji Fa i wszystkie ogromne zmiany w gigantycznych istotach i
kosmicznych ciałach miały by miejsce tutaj. Pomyśl o tym, wtedy Trzy Sfery zostałyby
zniszczone do tego stopnia, że nic by nie przetrwało i nic by nie pozostało. Dlatego ominąłem
Trzy Sfery.
Zacząłem przeprowadzać rektyfikację Fa na zewnątrz Trzech Sfer, idąc cały czas w
górę nie tylko w jednym kierunku, ale we wszystkich kierunkach, rozciągając i rozszerzając w
stronę mikrokosmosu i makrokosmosu równocześnie, idąc w obie strony w górę i w dół,
ponieważ co jest bardziej mikrokosmiczne i co jest bardziej makrokosmiczne są te same
pojęcia. Gdziekolwiek się udałem zrobiłem to w sposób, jaki wykracza poza wszystkie czasy.
Patrząc na to z góry, gigantyczna prędkość rozszerzania się i gigantyczne uderzenie, nawet dla
Bogów, którzy to widzą, jest zdumiewające jak nic nigdy przedtem. Gdziekolwiek dotarłem,
wszystkie kosmiczne ciała rozrywają się i przemieniają, większość z nich spotyka się z
miłosiernym pojednaniem, a niektóre są eliminowane. Ostatnio widzieliście odkrycia w
astronomii w Stanach Zjednoczonych, które mają związek ze zjawiskami w innych
galaktykach i planetach, które ulegają zmianom. Są to sceny przemiany, które są w zasiągu, w
jakim ludzkie istoty mogą zaobserwować. Obecnie ludzkość nadal nie wie, że chociaż różnice
w czasie między wymiarami, które są w różnych odległościach są bardzo duże, nadal są w
zasięgu jednego wielkiego czasu i po prostu podział wymiarów uformował różne sfery
czasowe. Wszystko się dzieje w ten zdumiewający sposób. Eksplozja takiej ogromnej ilości
energii, przekształcenie... proces takiego przekształcenia jest niezmiernie makrokosmiczny i
cud jego doskonalej szczegółowości, zawiłość jego mikrokosmicznej ciągłości, ogrom jego
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złożoności, ogrom jego firmamentu, nawet gigantyczni Bogowie zdumiewają się nad tym
wszystkim. Pomimo tego wszystkiego, obecna rektyfikacja Fa ma miejsce i kończy się bardzo
szybko. Jest to zrobione natychmiastowo, i wszystko jest dokonane – dokonane tak doskonale
jak tylko mogło być. Ale część, jaka jest wciśnięta w Trzy Sfery jest połączona z tym, co
powyżej jako jedność, są zjednoczone razem, a przestrzeń wewnątrz ich gigantycznych ciał
jest niezmiernie rozległa. Powiedziałem wcześniej, że by udać się od tego, co stanowi
powierzchnię ogromnych istot do ich najbardziej mikrokosmicznej części, albo odległość w
zasięgu ich własnego ciała, jest to coś tak gigantycznego, że Bóg nie mógł by przemierzyć
tego nawet w ciągu całego swojego życia. I pomyśl jak długie jest Boskie życie! Aż tak
gigantyczne są te istoty. Ale w rektyfikacji Fa jest to dokonane w jednym momencie. Jest to
niesamowicie szybko. W Trzech Sferach jednak, rozumując z perspektywy człowieka, zostały
one ściśnięte i teraz są tak wąskie i małe, że jest to nie do opisania, ale ich czasy, wymiary i
struktury są takie same jak te powyżej. Kiedy dokonano przejścia ogromnej warstwy powyżej,
to co jest poniżej jest z tym połączone i w tej samej ilości czasu dokonano przejścia przez tą
bardzo cienką warstwę. Tak wiele firmamentów i kosmicznych ciał zostało wciśniętych do
Trzech Sfer i ilość istot, które wkroczyły w Trzy Sfery razem z nimi jest niezliczona. Zatem
tak ja widać rektyfikacja Fa postępuje gwałtownie ponad wszystkim w kosmosie i jego
mikrokosmosem. Używając analogii ze zrozumienia na tym poziomie, prędkość jest nawet
szybsza, niż ta wybuchającego lasera na tym poziomie. Ja tylko opisuję to używając słów,
jakie ludzie mogą zrozumieć jako najszybsze. Zatem kiedy niezrównanie wielkie ciało
kosmiczne tam w górze zostało zrektyfikowane przez Fa, to w ludzkim świecie tak jakby
bardzo cienka warstwa skóry została zdrapana. Czy rozumiecie, co mam na myśli?
Zatem dlaczego jest tak, że podczas rektyfikacji Fa przełom w stronę powierzchni jest
tak powolny w Trzech Sferach? To jest powód. Gdy rektyfikacja Fa zawróci do ludzkiego
świata, wszystkie kosmiczne elementy i istoty w kosmosach tam w górze wszystkie będą już
w pełni uwieńczone. To dzieje się równolegle i jest skończone w tym samym czasie. Gdy
rektyfikacja Fa zostanie tam ukończona, to nasze Trzy Sfery zostaną przełamane. Mówię o
tym teraz z jeszcze innego punktu widzenia, mianowicie, tłumaczę wam, dlaczego nie robiłem
tego wewnątrz Trzech Sfer, gdy zaczęła się rektyfikacja Fa. Niektórzy uczniowie myślą,
„Mistrz nie rozpoznaje aranżacji starych sił. Zatem dlaczego Mistrz natychmiast nie zniszczy
starych sił?”. Mistrz potrafi tego dokonać; bez względu jak wielkie one są, Mistrz nadal mógł
to zrobić. Ale czy pomyślałeś o tym: jeżeli przekierowałbym przeogromną, gigantyczną
energię w rektyfikacji Fa z powrotem tutaj do Trzech Sfer żeby coś zrobić, byłoby to jak
uderzenie komara bombą atomową, byłoby to niezdarnym użyciem mocy. Jeżeli
przekierowałbym swą energię z powrotem tutaj, byłoby to jak tworzenie pola bitwy tutaj w
Trzech Sferach. Nawet choć weszły one do Trzech Sfer, ich gigantyczne ciała nadal są tam w
górze. Co zostało wciśnięte tutaj, to tylko część. Zatem jeśli doprowadziłbym ich [tutaj] do
rozpad i ponownie złożył, połączone z nimi duże masy tam by nieustannie uzupełniały je
tutaj, w czasie gdy nieustannie doprowadzał bym je do rozpadu, one nieustannie wtłaczałyby
je tu i inne ciała kosmiczne robiły by to samo – ciała kosmiczne, które zostały wciśnięte
przychodziły by jak zamknięte koło. Zatem pomyśl nad tym, jeżeli gigantyczne, niezliczone
ciała kosmiczne i istoty nieustannie by przychodziły, to miejsce stałoby się jak ośrodek
rozszczepienia jadra wszystkich cząsteczek i stało by się to centralnym punktem
wszechświata. Moja moc jest także gigantyczną masą, więc jeśli tak dużo mocy byłoby użyte
w tym jednym miejscu, byłoby to je nieefektywnym użyciem, a poza tym, ciągnęłoby się to
przez długi czas. Nawet, jeżeli na końcu naprawdę mógłbym przebić się przez nie wszystkie i
wszystko ukończyć, zastanów się, tu gdzie są ludzie, tu w Trzech Sferach nie pozostało by
nic. Po tak gigantycznym uderzeniu nic by nie istniało. To jeden z powodów, dlaczego nie
zrobiłem tego bezpośrednio tu. I dlaczego nie reaguję bezpośrednio i natychmiastowo, w jakiś
wyjątkowy sposób, na sytuacje, które następują w Trzech Sferach? Ponieważ gdybym się ich
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pozbył przychodziłyby blokować mnie bez przerwy i scenariusz, o którym wspomniałem
powyżej, by nastąpił. Zatem o ile jakieś wielkie problemy nie następują wewnątrz Trzech Sfer
nie mogę robić rzeczy w tym miejscu. Rektyfikacja Fa jako całość jest przeprowadzona
całościowo i nie możecie przykładać uwagi tylko tego ludzkiego miejsca. Jeżeli z tego
powodu zbawienie wszystkich końcowych elementów kolosalnego firmamentu ciał miałoby
zostać opóźnione, byłoby to jeszcze bardziej okropne.
Ale słyszeliście o tym wcześniej i Mistrz powiedział wam to: dla ogólnej rektyfikacji
Fa, także pozostawiłem dużą masę gong tutaj pośród codziennych ludzi. Nie ma ona żadnego
kłopotu z ochroną kultywacji praktykujących i dawania świadectwa Fa, może w zupełności
temu sprostać. Ale jest jeszcze jedna rzecz: dlaczego stare siły mogą mieć wpływ na rzeczy?
Powodem jest to, że wszystkie istoty, które zostały wciśnięte w Trzy Sfery są starymi siłami i
uformowały zasłonę, i kiedykolwiek chcę zrobić coś w specjalny sposób zbierają się razem
żeby to powstrzymać. A jeśli nalegam przy zrobieniu tego one koncentrują całą swoją moc by
to zablokować.
Wcześniej, gdy byłem na Azjatyckich Targach Zdrowia w Chinach, aby pozwolić
większej ilości ludzi dowiedzieć się o Falun Dafa, osobiście leczyłem ludzi. Niektórzy ludzie
mieli naprawdę dużo karmy i gdy ich leczyłem, stare siły usiłowały mi na to nie pozwolić.
Metody, jakiej stare siły użyły aby mnie zablokować było zaaranżowanie niezliczonej ilości
Bogów by natychmiastowo zablokować miejsce gdzie był korzeń dolegliwości osoby.
Stawały się bardzo małe. Czasem uczeń Dafa często widzi jasny, zloty błysk, pyłek przed
oczami i to są oni. Stały się maleńkie, ale ich gęstość była całkiem wysoka, ścisnęły się razem
gęsto i zablokowały miejsce, gdzie był korzeń dolegliwości. Ale tak naprawdę nie mogły
mnie zablokować. Mogłem je złapać i wyrzucić, i mogłem je zrzucić w dół. Rektyfikacja Fa
posiada pewną zasadę: jakkolwiek sobie z czymś radzę, to jest to prawe. Zapamiętajcie te
słowa Mistrza: jakkolwiek sobie z czymś radzę to jest to prawe, a ci z którymi muszę sobie
poradzić zawsze nie mają racji. (Aplauz) Powód tego jest taki, że taki jest wybór
wszechświata, wybór przyszłości. Jednakże, aby wyleczyć codzienną osobę, musiałem
powalić tych bogów, a po tym jak zostały przeze mnie powalone, natychmiastowo były
rozebrane ze swoich Pozycji Owocu i zostały zrzucone w dół. Ale aby chronić stare prawa
wszechświata – nie mogły one widzieć nowych zasad kosmosu – uparcie tam blokowały i po
tym jak usunąłem ich grupę, następna grupa przybywała, bezustannie uzupełniając się. Mistrz
nie miał serca by to zrobić, nie mogłem zniszczyć tak wiele Bogów tylko po to by być
miłosiernym wobec codziennej osoby, nawet jeśli nie rozumiały one rektyfikacji Fa.
Mówiłem o tym by powiedzieć wam, że powodem, że wiele rzeczy w rektyfikacji Fa
nie wyszły tak dobrze jak byśmy chcieli, dlatego, że zarówno niskie i wysokie poziomy
starych sił czyniły to razem, i używały swojego przeogromnej gęstości, aby powstrzymywać
pewne rzeczy. Jak właśnie powiedziałem, mam zdolność przebicia się przez to, ale jeżeli
chciałbym się przez to przebić, musiał bym przekierować moją gigantyczną energię z
powrotem tutaj by całkowicie je wyeliminować, ale wtedy zjednoczyły by gigantyczną
materię, całą materię w kosmosie tutaj i to spowodowałoby problemy, które byłyby trudne do
rozwiązania natychmiastowo. Oczywiście, podczas rektyfikacji Fa, gdy nasi uczniowie
postępują w sposób prawy, wtedy te problemy nie będą istnieć. Kiedy gong i energia, którą
pozostawiłem w tym miejscu w kosmosie, w Trzech Sferach, robią rzeczy, jeśli nasi
uczniowie nie zachowują się w sposób prawy, wtedy stare siły się przeciwstawią i pojawią się
utrudnienia z ich strony. Dlatego powiedziałem naszym uczniom żeby kroczyć prawą ścieżką
i nie pozwolić im znaleźć wymówki. Jak tylko znajdą jedną dużą, to cię zrujnują. Tak jest
zwłaszcza teraz, gdy jest to koniec i podejmują ostateczną próbę. Jeżeli nie mogą znaleźć
powodu, nie będą ważyć się ciebie prześladować, ponieważ wtedy oni także łamaliby prawa i
rozumieją to, wiec nie musiałbym ich eliminować – prawa starego kosmosu by ich
wyeliminowały. Jest tak, ponieważ one są starymi istotami, które traktują ścisłe ochranianie
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starych praw, jako coś najbardziej istotnego.
Powiedziawszy tyle, powiem jeszcze o czymś innym: sytuacji Mistrza. Wcześniej
mówiłem wam, że gdy obchodziłem dookoła Trzy Sfery, te ostatnie elementy kosmicznych
ciał kosmosu wykorzystały to i wkroczyły. Zatem te gigantyczne i liczne istoty, które nie
zostały zrektyfikowane przez Fa stworzyły pewnego rodzaju przerwę, nawet pomiędzy
powierzchnią mojego ciała z krwi i kości tutaj, a mojego boskiego ciała i ogromnego gong po
drugiej stronie. Ten podział jest inny od założenia postawienia obiektu pomiędzy rzeczy by je
oddzielić, to nie jest tak. Raczej pochodzi to z mikrokosmosu wszystkiego i nawet, pomimo,
że wygląda to jakby było zawarte we wszystkich przestrzeniach pomiędzy, one mają swoje
własne poziomy i sfery, oraz różnią się od cząsteczek niższych niż ich poziomy. Ale
odległości pomiędzy cząsteczkami zależą od istnienia wymiarów i czasu, i gdy te liczne
gigantyczne kosmiczne ciała z najwyższego poziomu weszły w przestrzenie pomiędzy
wszystkie cząsteczki w Trzech Sferach, także zmieniły pierwotną objętość w wymiarach i
długości czasu, i czasy i wymiary zostały powiększone niepoliczalną ilość razy, więc
ukształtowały zasłonę ogromnych odległości zrobioną z odległych wymiarów przedłużającego
się czasu, i to pozwoliło starym siłom robić rzeczy, które chciały pod tą zasłoną odległości.
Mogę wam powiedzieć, one kolidują z ludźmi i z myśleniem ludzi, nie tylko z
zewnątrz, one mogą również przejść przez ludzkie ciało. Kiedy czynniki wysokiego poziomu
hamują powierzchnię ludzkiego ciała, ci Bogowie starych sił mogą przejść przez ciała
codziennych ludzi pod ochroną. Z innej perspektywy, kiedy patrzysz na powierzchnię naszych
ludzkich ciał ludzkimi oczami, ludzka forma, skóra i ciało są bardzo zwarte i ściśnięte, ale
kiedy spojrzysz na ludzkie ciało przez duży wielce powiększający mikroskop, zobaczysz, że
ludzkie cząsteczki i jego ciało, które jest stworzone z tych cząsteczek są gruboziarniste jak
piasek i pomiędzy nimi jest wiele przerw. I jeśli ludzie mieli by technologię by powiększyć
rzeczy bardziej, przerwy były by szokująco wielkie. Z perspektywy bardziej
mikrokosmicznego poziomu, przerwy pomiędzy cząsteczkami są tak duże, że są jak
przestrzenne odległości pomiędzy molekułami a planetami. Z tak dużą odległością, czy nie
jest łatwo dla istot i materii stworzonych z nawet bardziej mikrokosmicznych cząsteczek by
przejść przez nie swobodnie? Zatem czasem włażą w powierzchnię osoby i na powierzchni
wygląda to jak ta osoba, i w mikrokosmosie to nadal jest ta osoba, ale inna istota umieściła się
w środku.
Mówiąc to wszystko, chcę wam powiedzieć, że nie macie tego problemu i że
całkowicie zapieczętowałem dla was część was, która jest w pełni wykultywowana. Jeżeli
uczeń Dafa postępuje prawie, wtedy nic nie waży się wejść w część powierzchni, która
jeszcze nie została całkowicie wykultywowana. Dla pierwsze, stare siły nie ważą się zakłócać
Fa starego kosmosu, i kolejną rzeczą jest to, że macie Mistrza i macie Bogów strażników Fa.
Jeżeli przywiązania twojej ludzkiej strony nie zostaną usunięte, wtedy Mistrz i Bogowie
strażnicy Fa zostają postawieni w ciężkiej sytuacji. Ale jeśli twoje prawe myśli są silne, wtedy
Mistrz i Bogowie strażnicy Fa mogą zrobią dla ciebie wszystko.
Moja sytuacja nie jest czymś, co zwykła osoba może sobie wyobrazić. Podczas
rektyfikacji Fa Mistrz wziął do swojego ciała życia wszystkich istot w kosmosie i życia
wszystkich różnych elementów. Po pierwsze, to z powodów bezpieczeństwa w rektyfikacji Fa
– życia wszystkich istot są tutaj ze mną, więc nikt nie może zrobić rzeczy, które zagroziłyby
wszechświatowi. Po drugie, by żadna istota ani żadne elementy w kosmosie nie uchyliły się
przed rektyfikacją Fa. I po trzecie, by ochronić ich życia podczas rektyfikacji Fa. Dlatego na
całym ciele Mistrza są oblicza różnych rozmiarów i różnych rodzajów istot na różnych
poziomach kosmosu, również wizerunki Tao, Bogów, Buddów, a także wliczają się w to także
te ludzkie; niektóre z nich są duże, niektóre małe. Ale nie mogą przysparzać Mistrzowi
zakłóceń i nie mogą wywierać żadnego wpływu, ponieważ wziąłem do siebie życia
wszystkich istot. Niektóre z nich można zobaczyć ludzkimi oczami, i Trzecie Oko uczniów
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także może je zobaczyć. Nie mówiłem o tym wcześniej. Gdy niektórzy uczniowie mieli
problemy z sinsing i zobaczyli je to poniosła ich wyobraźnia.
Powiedziałem, że wasze różne stany kultywacji tworzą różne poziomy i różne stany
sytuacji w kultywacji. Ludzie z zamkniętym Trzecim Okiem mają oświecić się na podstawie
prawd Fa, podczas gdy ci z otwartym Trzecim Okiem natykają się na zakłócenia ze strony
fałszywych wizji. Aby przetestować uczniów, którzy potrafią widzieć, te ostateczne stare siły
z najwyższego poziomu, które nie zostały zrektyfikowane przez Fa kierowały w przeszłości
stare siły niskiego poziomu by robiły złe rzeczy w zwiększonych odległościach w czasie i
przestrzeni. Ich czyny podczas rektyfikacji Fa są grzeszne – poważnie wstrząsnęły prawą
wiarę i prawe myśli uczniów Dafa.
Ale zawsze powinieneś pamiętać jedno: nie ważne kto zakłóca, to wszystko jest
tymczasowe, wszystko to złudzenia, nie główne ciało, i to wszystko jest po prostu jak
przelatujące powietrze. Istnieją wszelkiego rodzaju materialne elementy i istnienia wszędzie
w wymiarach, jest ich tak wiele, że nie da się ich zmierzyć. Są tam z obliczem lub bez, i są
istoty w mikrokosmicznych wymiarach i w innych wymiarach. Zanim rektyfikacja Fa zostanie
zakończona, wszyscy mikrokosmiczni Bogowie w kosmosie są w swoich wymiarach, które
istnieją w tym samym czasie i miejscu. To, czy przebywają tutaj czy nie jest tylko pojęciem.
Te elementy, formy lub nie formy, istnieją tu naturalnie i nie mają zupełnie na ciebie wpływu.
Nikt nie może manipulować praktykującymi Dafa, którzy mają prawe myśli i prawe czyny.
Powiem wam również, że chociaż istoty i elementy wysokiego poziomu starych sił
wydawałyby się oddzielać moją powierzchnię, nigdy nie mogą oddzielić [mnie od] mojej
bardziej mikrokosmicznej części, ponieważ żadna istota nie może mnie przewyższyć.
(Aplauz) Jest to coś, czego nigdy nie mogą dostrzec i jest to czymś, czego czujące istoty w
kosmosie nie mogą zobaczyć – tylko ja sam mogę to kontrolować. Inaczej mówiąc, fenomen,
który omówiłem powyżej stworzył niewłaściwe wrażenie dla ludzi i spowodował niewłaściwe
zrozumienia. Teraz wam powiedziałem jak to wszystko jest.
Mogę wam powiedzieć: ja, którego widzicie swoimi ludźmi cielesnymi oczami teraz –
moja główna powłoka – jest prawdziwym mną, Li Hongdży. To co widzicie po drugiej stronie
jest moim ciałem Buddy. Ja na zewnętrznej powierzchni teraz, którego widzicie jest głównym
ciałem mnie, Li Hongdży. (Aplauz) Dlaczego? Ponieważ by to robić, by zbawiać wszystkie
istoty, zszedłem na dół do najniższego poziomu. (Aplauz) Więc nie przejmujcie się niczym, co
zobaczyliście. Nawet jeśli zobaczyliście moje Faszen, zobaczyliście moje ciało Gong, lub
zobaczyliście jakąś część mojego ciała na wyższym poziomie, nie wytwarzajcie żadnego
przywiązania. Wszystkie to istnieje w tej mojej powierzchni będącej głównym ciałem.
(Aplauz) Ale skoro Mistrz jest pośród codziennych ludzi, by żyć tu muszę dostosować się do
zasad ludzkich istot w tym świecie. Jeżeli bym tak nie zrobił, ludzie pomyśleliby, że jestem
jakiś dziwny. Stare siły chcą robić mi jakieś podstępne rzeczy i kontynuowały robienie złych
rzeczy. By nie zakłócić prawych myśli uczniów Dafa, nie używam żadnych obcych
elementów niż te życia wszystkich istot w kosmosie które wziąłem tutaj ze mną. Wszyscy
fałszywi ja w kosmosie zostali celowo stworzeni przez stare siły. Czyniąc tak jest grzechem,
bez względu na to czy to miało to mieć pozytywny czy negatywny skutek. Sądzę, że
dokładnie wyjaśniłem wam tę kwestię.
Nawet mimo tego, że przyszedłem tutaj, nikt nie może dostrzec jak mikrokosmiczny
ostatecznie jestem. Mogą jedynie zobaczyć część powierzchownych cząsteczek mojego ciała.
Każdy obiekt i każda rzecz w kosmosie składa się z wielu warstw różnych mikrokosmicznych
cząsteczek, idąc aż do powierzchni. Bogowie mogą widzieć je wszystkie, prześledzić je aż do
korzeni i odkryć ich źródła. Zupełnie jak ścieżka, idą krok po kroku, aż do miejsce skąd
pochodzą. Ja przybyłem z wewnątrz i przybyłem z zewnątrz; przybyłem z niczego,
uformowałem się w coś, zjawiłem się u szczytu kolosalnego firmamentu i stamtąd zszedłem
krok po kroku do samej powierzchni, Trzech Sfer. Żadna istota nie wie kim jestem.
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Była również inna sytuacja. Z moją rektyfikacją Fa, stare siły rozegrały wiele sztuczek
i zrobiły wiele rzeczy. Nie tylko zaaranżowały te rzeczy, ale również chciały pokazać co robią
ogromnym istotom w kosmosie które nie są zaangażowane a więc postarały się jak najbardziej
by robić rzeczy w bardziej sprytny sposób. Użyły jakichś moich substancji, lub jakiegoś
mojego gong, dodały ich wpływ i stworzyły wizerunki Mistrza, wizerunki Buddy. Nie
mówiłem wam tego wcześniej by was nie mylić. Był jeszcze inny powód, którym jest, że ich
intencją nie było czynienie szkody, ich własnymi słowy, chcieli mi pomóc odgrywając
pozytywną rolę. Są to dwie części zaaranżowane przez stare siły: jedną częścią jest
odgrywanie negatywnej roli, a drugą jest odgrywanie pozytywnej roli. Niektóre z nich weszły
w ciała uczniów by czynić poszczególne rzeczy – było kilka takich odosobnionych
przypadków. Zatem niektórzy co mogli to zobaczyć mówili: „Jejku, jesteś Mistrzem!”, i
wzięliby go za Mistrza. Ale to nie było zaaranżowane przeze mnie i ściślej mówiąc to nie ja i
nie rozpoznaję ich, gdyż zostały zaaranżowane przez stare siły. To samo z siebie ukazuje
degenerację kosmosu. Gdy ludzie to zobaczyli, stworzyło to fałszywe wrażenie w prawych
myślach praktykujących i poważnie uszkodziło prawa wiarę praktykujących i ich prawe
myśli, więc musiały one zostać zniszczone. Teraz one wszystkie zostały zrzucone do piekła.
Wspominając dzisiaj o tym problemie chcę wam także powiedzieć: wy, tych kilku naszych
uczniów, bądźcie absolutnie pewni, że nie upadniecie z tego powodu. To nie są żarty.
Niektórzy ludzie są już w połowie drogi ku nicości, i już są trochę irracjonalni. Było kilka
takich przypadków. Musicie na to uważać.
Właśnie teraz omówiłem trochę moją sytuację. Jest jeszcze inny problem, mianowicie,
kilku uczniów niedawno miało niewłaściwe stany. Ten problem jest również bardzo poważny.
Jest to rezultatem wielu różnych rzeczy. Jeden główny powód tego jest taki, że odkąd wzrosły
wasze poziomy i Mistrz powiedział wam jaki Prawy Owoc osiągniecie, staliście się teraz
bardziej pewni i śmiali, czujecie się całkiem pewni siebie – mogę to tylko opisać tymi
słowami niskiego poziomu ludzkich istot, ponieważ nie ma żadnych pasujących do tego słów.
Niektórzy ludzie powiedzieli, „Nie musimy juz szanować Mistrza. Musimy tylko podążać za
Fa i wziąć Fa za nauczyciela.”
Oczywiście, powiedziałem wam abyście wzięli Fa za nauczyciela – to nie jest
niewłaściwe. Ale to nie dlatego powiedziałem wam abyście wzięli Fa za nauczyciela.
Dlaczego tak powiedziałem? Jak wiecie, mam 100 milionów uczniów Dafa. Gdyby moje
Główne Ciało mówiło każdemu uczniowi osobiście jak kultywować i zajmowało się tobą
osobiście, gdy ktokolwiek z was miałby pytania wszyscy przychodziliby bezpośrednio do
mnie by je zadać i jeśli przemiana gong każdego z was, dopełnienie waszych rajów,
eliminacja waszej karmy i wszelkie rzeczy byłyby robione przez to moje Główne Ciało,
zastanówcie się, to byłoby nie możliwe do zrobienia. Nie mógłbym tego skończyć zanim Fa
oczyściłoby ludzki świat i wyczyściłoby ostateczne przeszkody. Zatem gdy tak wielu uczniów
nie może mnie widzieć jak mają oni kultywować? Fa jest tu dla nich, i to dlatego
powiedziałem wam by wziąć Fa za nauczyciela. To był główny powód. Również
powiedziałem wam, że to Fa jest tak potężne i że zawarłem w tym Fa moje ogromne
zdolności, więc to Fa może ucznić dla ciebie wszystko. (Przerwa, Aplauz) Są także uczniowie
którzy... w nawiązaniu do mojej sytuacji o której mówiłem wcześniej, bardzo niewielka liczba
uczniów nie była w stanie rozpoznać tej sytuacji, i w rezultacie stali się lekceważący wobec
Mistrza i zaczęli ośmielać się komentować to jak wysoki jest poziom tego Fa i o innych
rzeczach o mnie, ich Mistrzu. To Fa kształtuje niezliczonych Królów i Panów wszystkich
ogromnych kolosalnych firmamentów i jest czymś co zapewnia istnienie wszelkich istot i
różnych elementów we wszechświecie, co zawiera małego ciebie. Oczywiście, to nie jest tak,
że nie pozwalam wam, praktykującym, mówić o tych rzeczach. Ale z waszych słów widzę
wasze przywiązania i przerażający kierunek w którym zmierzacie. Poza tym to, co widzicie
jest po prostu tak niskie, niektóre rzeczy zupełnie nie są tymi, którymi myślisz że są, i wiele z
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nich to fałszywe objawienia, które są rezultatem tego, że twoje myśli nie są prawe.
Powiedziałem wcześniej jedną rzecz, że kosmos ma niezliczone i bezgraniczne
poziomy. Ale pod wpływem najwyższego poziomu, wszystkie niezliczone i niezmierzone
poziomy pod nim, wszystkie aż do tego ludzkiego miejsca, mają objawienia na różnych
poziomach. Pomyśl o tym jak złożone i jak rozległe mogą być te objawienia. Objawienia na
jakimkolwiek poziomie są prawdami tych poziomów i są wyrażeniami prawdy na tym
poziomie. Ale żadne ze scen jakie widzisz na jakimkolwiek poziomie nie są ostateczne.
Pozwalam wielu uczniom widzieć niektóre objawiające się zjawiska w rektyfikacji Fa
na różnych poziomach tak aby zwiększyć twoją wiarę w rektyfikację Fa, pomóc ci dobrze
studiować Fa, wznieść twoją pewność w wyjaśnianiu faktów i twoją pewność w wysyłaniu
prawych myśli. Bądź absolutnie pewny by nie brać zjawisk które widzisz na bardzo niskich
poziomach, na kilku najniższych poziomach wśród niezmierzonych poziomów, jako
ostateczną sytuację rektyfikacji Fa kosmosu, ponieważ wszystko w rektyfikacji Fa ma swoje
różne, konkretne objawienia na każdym poziomie.
Wiecie co? Tylko jeżeli chodzi o pojedynczą kwestię kultywacji jest to tak złożone na
niższym poziomie kosmosu. Ale staje się to proste na wyższych poziomach, gdzie nie ma już
pojęcia kultywacji, tylko pojęcie eliminacji karmy. Na wyższych poziomach, wszystkie
problemy torują drogę wspięcia się do Nieba. I nawet na wyższych poziomach, pojęcia takie
jak eliminowanie karmy, wytrwałość w trudnościach i kultywacja już nie istnieją, i jest tylko
kwestia wyboru! To jest zasada na wysokich poziomach kosmosu: myślicie, że ktoś jest
wystarczająco dobry, więc go wybieracie – to jest zasada. „Kultywacja? My nie
zaaranżowaliśmy dla niego kultywacji. Jaka kultywacja? Chcemy tylko to oczyścić, oczyścić
to krok po kroku, na całej długości. Oczyścić to – jest to tak proste!”. Mimo tego gdy
przejawia się na innych poziomach, zaczyna tworzyć drogę, tworząc kłopoty, wytrzymywanie
trudności, eliminowanie karmy, kultywowanie, i tak dalej, kultywowanie jednej drogi,
praktykowanie innej drogi...
Gdy o tym mówiłem ujawniłem wielką prawdę. W tym kosmosie właściwie nie jest
istotne czy czujące istoty wiedzą kim ja jestem. Ale jedna rzecz musi być jasna, mianowicie,
to ja przeprowadzam rektyfikację Fa – bez znaczenia kim jestem, to ja przeprowadzam
rektyfikację Fa. Powiedziałem wcześniej starym siłom: „W porządku jest, że nie wiecie kim
jestem i w porządku, że nie wierzycie kim jestem, nie jest to grzechem samym w sobie. Ale,
dokąd podążam – w waszym zrozumieniu również kultywuję – albo co osiągnę, to wiecie.
Zatem popatrzcie na to co robiliście – czy nie grzeszyliście?”. Także, na jeszcze wyższych
poziomach pojęcie chęci osiągnięcia czegoś również nie istnieje. Jest to tylko sprawą co
wybierze wszechświat. Wszystko co robię podczas rektyfikacji Fa i wszystko czego chcę,
pozwólcie, że to przeliteruję, są wyborem przyszłego kosmosu i potrzebami przyszłego
kosmosu. (Aplauz) Zatem dla istot starego kosmosu, wliczając wszystkie elementy istot, gdy
chodzi o rektyfikację Fa i to co ja wybieram, harmonizowanie i uzupełnianie przez wszystkie
istoty rzeczy według moich wyborów i oferowanie swoich najlepszych pomysłów i podejść –
nie by zmieniać tego czego chcę, ale by zharmonizować i uzupełnić rzeczy według tego co
powiedziałem – jest najlepszą myślą, jaką istota w kosmosie mogłaby mieć. (Aplauz) Ale
stare siły nie robiły tego w ten sposób. Rozważyły swoje wybory jako najważniejsze, i
pomyślały, że wszystko co robię powinno zharmonizować wszystko czego oni chcą – oni to
całkowicie odwrócili. Nie chcę przedstawiać ich zbrodni zbyt surowo, obecnie nie chcę
wymieniać ich zbrodni. Ale jest to zupełnie niewłaściwe, absolutnie nie mogą tego robić w ten
sposób.
Całe Fa, o którym właśnie mówiłem miało na celu powiedzenie wam jednej rzeczy:
czy szanujesz mnie czy nie, jako twój Mistrz, ja naprawdę się tym nie interesuję. Wcześniej,
gdy was ocalałem, wielu z was przeklinało na mnie. Byli ludzie, którzy przeklinali na mnie
nawet podczas moich wykładów. Nie przykładam do tego uwagi. Ja chcę was tylko ocalić.
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(Aplauz) Usiłuję powiedzieć, że osobiście wcale nie zwracam uwagi na to jak traktujecie
Mistrza. Nie jestem pod wpływem żadnych czynników z jakiegokolwiek poziomu kosmosu.
Ale jest jeden problem, którym jest, jeżeli nie szanujecie Mistrza, jest to źle względem zasad
kosmosu, i stare siły wykorzystają tę lukę i zniszczą ciebie przez to. Wykorzystają wtedy tą
największą wymówkę by ciebie zniszczyć, gdyż widzą oni cały proces mojego zbawiania
ciebie.
Właściwie, dzisiejsza ludzka rasa byłaby zniszczona dawno temu gdyby nie miała
wydarzyć się rektyfikacja Fa. Standard myślenia ludzkiej rasy jest już na poziomie niższym
niż piekło. To z powodu rektyfikacji Fa odpokutowałem za grzechy wszystkich czujących
istot w Trzech Sferach. (Aplauz) Zatem pomyśl, jeżeli chodzi o naszych uczniów, było to jak
gdybym wygrzebał was wtedy z piekła. (Aplauz) Ja naprawdę zniosłem za ciebie grzechy,
jakie popełniłeś przez setki tysięcy lat. I nie kończy się to tylko na tym. Przez to, także was
ocalę i przemienię w Bogów. Nie oszczędzałem żadnych trudów dla ciebie w tym procesie.
Razem z tym, skoro staniecie się Bogami na tak wysokich poziomach, muszę ofiarować wam
chwałę Bogów na tak wysokich poziomach i wszystkie błogosławieństwa, których
potrzebujecie na tak wysokich poziomach. (Aplauz) Nigdy, od zarania dziejów, żaden z
Bogów nie śmiał tego dokonać. Coś takiego jak to jeszcze nigdy się nie wydarzyło.
Pomimo tego, że stare siły starają się wpłynąć na to wydarzenie i chcą czynić rzeczy
na swój sposób, wiecie co? Wszystkie istoty starych sił w pełni mnie szanują! (Aplauz)
Pomimo tego, że utworzyli utrudnienia dla mojej rektyfikacji Fa, nigdy nie zrobili niczego
złego skierowanego prosto we mnie, ponieważ mnie szanują. (Aplauz, ponowny aplauz)
Zatem, jeżeli chodzi tych uczniów, którzy są tymczasowo we mgle i których stany umysłowe
nie są w poprawne, pomyślcie o tym, gdy tylko zaczniecie okazywać brak szacunku wobec
mnie, stare siły zrobią wam bezlitosne rzeczy, i pomyślą, że ta osoba jest po prostu okropna.
Oczywiście, oni na pewno nie unicestwią cię w jednej chwili. Poprowadzą was, sprawią, że
zobaczycie więcej i więcej fałszywych wizji, sprawią, że wasze umysły będą mniej i mniej
prawe, zmienią wasze serca wobec Mistrza w demoniczny sposób, poprowadzą was
demoniczną drogą, i czyniąc to sprawią, że dopuścisz się wielkich grzechów.
Czy wiecie jaką zasadą kieruję się podczas rektyfikacji Fa? Lekceważę wszystkie
grzechy, jakie istoty popełniły w przeszłości! (Aplauz) Podczas rektyfikacji Fa patrzę tylko na
podejście istot wobec rektyfikacji Fa! (Aplauz) Pozostawiłem bramy szeroko otwarte. Jak już
wam mówiłem, jeżeli nawet nie brałbym pod uwagę podejścia wobec rektyfikacji Fa, wtedy
nowe Fa i nowy kosmos nie istniałyby. Dlatego podejście wobec rektyfikacji Fa jest
krytycznie ważne. Gdy dopuszczacie się błędu w tej kwestii, nie mogę nawet niczego
powiedzieć gdy stare siły was niszczą.
Kiedy znieważacie swojego Mistrza, czy wiecie, co o tym myślę? Nie przeszkadza mi
to w najmniejszym stopniu. Czy wiecie kim teraz jestem? Znacie tylko ludzki wizerunek, jaki
przedstawiam. Co wam się ukazuje po drugiej stronie to także oblicza w obrębie kosmosu. W
przyszłości nie będziecie wiedzieli, kim ostatecznie jestem. Żadna istota w kosmosie nie
będzie wiedziała, kim ostatecznie jestem. Obojętnie czy traktujecie mnie dobrze czy nie, nie
zwracam na to uwagi w najmniejszym stopniu, ale stare siły was zniszczą poprzez trudności.
Strzeżcie się!
Teraz, skoro powiedziałem tak dużo, pomówię trochę o tym, o co was prosiłem
abyście czynili w rektyfikacji Fa. Jak już zauważyliście, wyjaśniacie fakty, wysyłacie prawe
myśli i kultywujecie siebie sami. Teraz te trzy rzeczy są najważniejszymi rzeczami, jakie
powinni robić uczniowie Dafa. Wyjaśnianie faktów, gdy spojrzycie na to na powierzchni w
świetle prawd na tym poziomie ludzkim jest eksponowaniem prześladowań ze strony zła. A
wysyłanie prawych myśli, to eliminowanie tych beznadziejnych, najobrzydliwszych istot
prześladujących uczniów Dafa. Widziane w świetle prawd trochę wyższych poziomów,
prawdziwym celem wyjaśniania faktów jest zbawienie czujących istot i zapobiegnięcie
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wyeliminowania ludzkiej rasy. Stare siły użyły złych istot by czyniły złe rzeczy uczniom Dafa
tak aby, po pierwsze, stworzyć próby i po drugie, by skłonić mnie do wyczyszczenia tych
śmieci z kosmosu. Prawe myśli wysyłane przez uczniów Dafa fundamentalnie odrzucają
aranżacje starych sił i eliminują prześladowania ze strony zła. Mogę wam powiedzieć,
wszystkie te rzeczy, które czynicie, w rzeczywistości robicie dla siebie – ani jedna z tych
rzeczy jest czyniona dla mnie. Jednocześnie mogę wam powiedzieć, że od dnia, kiedy
zaczęliście kultywację i w czasie całej drogi aż do teraz, nic z tego, co wam powiedziałem lub
was poprosiłem abyście uczynili, nie było dla innych. Wasza kultywacja może przynieść
pożytek dla ludzkości i społeczeństwa, w kultywacji uczniowie Dafa mogą stać się bardziej
dojrzali wobec innych i w trakcie bycia prześladowanymi uczniowie Dafa mogą zmniejszyć
presję i straty powodowane prześladowaniami zła. Ale wszystko to, to efekty uboczne.
Prawdziwym celem wszystkich tych rzeczy, które robicie, jest to abyście odnieśli sukces. W
przyszłości, będziecie mogli spojrzeć wstecz na to. Teraz nikt nie musi mówić jak wspaniały
jestem, albo to czy tamto o mnie, waszym Mistrzu. W przyszłości, spójrzcie wstecz a
zobaczycie, że wszystko, co uczyniłem było po to, aby ustanowić dla was rzeczy. (Aplauz)
Czyńcie dobrze, co powinniście czynić. Bardzo trudno natrafić na taką okazję
przeznaczenia. Ceńcie to wszystko, nie będzie następnej takiej okazji. Rozwijanie
jakichkolwiek przywiązań zrujnuje was w połowie drogi! Nie poświęcajcie czasu bądź
przywiązujcie się do jakichkolwiek ludzkich myśli i po prostu czyńcie, co uczniowie Dafa
powinni czynić. Wszystko, co jest cudowne, co jest najwspanialsze i co jest najbardziej
chwalebne czeka na was! (Aplauz)
To wszystko, co powiem tego ranka. Jeśli nie odejdę, to myślę, że odpowiem na
niektóre wasze pytania po południu. (Długi aplauz)
To wszystko, co powiem. Dziękuję. (Aplauz)
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