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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 wśród 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 można go
zmierzyć – i nie mam na myśli sposobu w jaki ludzie coś mierzą, ale nawet sposoby jakich
używają Bogowie. Powiedziałem wcześniej, że istnieją niezliczone ilości czujących istot.
Żadna 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 je policzyć. A jak
duże jest ciało kosmiczne? Nawet jeśli użyłbyś swojej wyobraźni, nadal będzie to w zakresie
cząsteczki małego ciała kosmicznego. W ogromnym kosmosie nie tylko istoty są niepoliczalne, ale również poziomy. Nawet dla Bogów są one niepoliczalne i tak samo dla Królów i Panów z niewiarygodnie wysokich poziomów. 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 stają się istoty i poziomy,
stają się tak wielkie, że aż nie do opisania. Rozmiar jednej tamtejszej istoty przewyższa
wszystkie wszechświaty pod nią. Jest tak duża. W rektyfikacji Fa, dwadzieścia procent istot
ze starego kosmosu zaangażowało się i zaaranżowało wszystko, czego chciały w rektyfikacji
Fa; naróżnych poziomach pewna grupa istot bezpośrednio zaangażowała się w rektyfikację
Fa. Nigdy nie przyszło im na myśl, że ich zaangażowanie może 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 kiedy istota
rzeczywiście naruszyła coś do takiego stopnia, to istoty te są zaznaczone do eliminacji, [gdyż]
Fa jest po to, by ją osądzić i każde późniejsze miłosierdzie byłoby przesadą, byłoby równoznaczne z niszczeniem samego siebie.
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 – polega na sprawieniu, żeby 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 doprowadziło to w Trzech Sferach? Ludzkość w dzisiejszych czasach zdegenerowała się do takiego stopnia, że nie można tego porównać 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 tamte gigantyczne istoty
mają powstrzymujący efekt na wszystko na tym najniższym poziomie kosmosu. I po zejściu
tutaj, przyczyniały się do niewyobrażalnych szkód jeśli chodzi o spaczone zmiany u istot i w
materii w Trzech Sferach. Gdyby nie ta rektyfikacja ludzkiego świata przez Fa, która ostatecznie wyreguluje rzeczy w sposób całkowity, to miejsce pozostałoby poza odkupieniem, nikt nie
mógłby nic z tym zrobić i przekroczyłoby to punkt bez odwrotu.

Metody, jakiej przeważnie używają, jest taka żeby mieć ogromne ciała kosmiczne i
niezliczone firmamenty stłoczone razem i wciśnięte do Trzech Sfer. Im większy jest poziom
tych ogromnych istot, tym większe ich objętości, ale cząstki, elementy z jakich są zrobione
stają się drobniejsze, gęstsze, to znaczy bardziej mikrokosmiczne. Więc istoty, które są
ogromne, wszystkie są ściśnięte i skompresowane razem, pomyśl o tym, jak to wygląda na
tym najniższym poziomie kosmosu? Uformowało to dużą i mocną zasłonę. Właściwie rektyfikacja kosmosu przez Fa jest przeprowadzona za skinieniem dłoni. Tylko tyle, że różnice, w
odczuwaniu tego procesu skinienia [dłonią] u istot z wielu czasoprzestrzeni kosmosów, są
wielkie. Bezgraniczne, niezmierzone wymiary, wszystkie mają swoje czasy, a różnice w czasach oraz liczba czasów także jest bezgraniczna i niezmierzona, dlatego spowodowało to
ogromne różnice wśród czasów w różnych wymiarach. Gdy wykonuje gest dłonią, to w niektórych miejscach jest to prawie zsynchronizowane, podczas gdy w innych miejscach w tym
czasie mijają dekady, wieki, milenia, albo dziesiątki tysięcy lat, a w innych miejscach mijają
setki milionów lat lub nawet miliardy lat albo mijają nieskończone i niezmierne ilości czasu.
Tutaj, gdzie są istoty ludzkie, nie jest aż tak źle, trwa to tylko ponad dekadę. Co oznacza, że
to czas spowodował tę 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 ramach koncepcji ludzkiego myślenia, [zrozumiesz że] ogólna objętość ich ciał skurczyła się, ale nie oznacza to, że struktura
wewnątrz nich się zmieniła. I jeżeli ich wewnętrzne struktury się nie zmieniły, pomyśl nad
tym, jeżeli wszedłbyś do ich wnętrza odkrył byś, że one nadal są rozmiarowo tak samo
ogromne jak przedtem. Gdy zacząłem przeprowadzać rektyfikację Fa, działałem na zewnątrz
Trzech Stef – ominąłem Trzy Sfery. A dlaczego ominąłem Trzy Sfery? Jeżeli zrobiłbym to w
Trzech Sferach, wtedy Trzy Sfery, określając to ludzkim sposobem, stałyby się punktem centralnym rektyfikacji Fa kosmosu – byłoby to miejscem, gdzie nastąpiłaby nuklearna synteza i
podział wielu bardziej mikrokosmicznych cząstek, byłoby to główne pole bitwy rektyfikacji
Fa i wszystkie ogromne zmiany w gigantycznych istotach i kosmicznych ciałach miałyby
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 to, co jest bardziej mikrokosmiczne i co jest bardziej makrokosmiczne, to 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 to zdumiewające, jak nic nigdy przedtem. Gdziekolwiek dotarłem, wszystkie ciała kosmiczne rozrywają się i przemieniają, większość z nich spotyka się z
miłosiernym rozwiązaniem, a niektóre są eliminowane. Ostatnio widzieliście odkrycia astronomiczne w Stanach Zjednoczonych, jakie mają związek ze zjawiskami w innych galaktykach i planetach, które ulegają zmianom. Są to sceny przemian, które są w zasięgu obserwacji
przez istoty ludzkie. 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 rodzaju ponownego formowania jest niezmiernie makrokosmiczny i ekstremalnie mikrokosmiczny, fenomen jego doskonalej szczegółowości, zawiłość jego mikrokosmicznego rozmiaru, ogrom jego złożoności i ogrom jego firmamentu, nawet gigantyczni Bogowie
zachwycają się tym wszystkim. Pomimo tego wszystkiego, obecna rektyfikacja Fa ma miejsce
i kończy się bardzo szybko. Jest to robione natychmiastowo i wszystko jest dokonane – zrobione tak doskonale jak tylko mogże być. Ale część, która jest wciśnięta w Trzy Sfery jest połączona z tym, co powyżej jako jedność, są połączone razem, a przestrzeń wewnątrz ich gigantycznych ciał jest niezmiernie rozległa. Powiedziałem wcześniej, że aby udać się od tego,

co stanowi powierzchnię ogromnych istot, do ich najbardziej mikrokosmicznej części, lub odległość w zasięgu ich własnego ciała, jest czymś tak gigantycznym, że Bóg nie mógłby przemierzyć tego nawet w ciągu całego swojego życia. A pomyśl jak długie jest Boskie życie! Aż
tak gigantyczne są te istoty. Ale w rektyfikacji Fa zostaje to zrobione w 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 ogromna warstwa z powyżej była przeciskana,
to co było poniżej korespondowało z nią, i w tym samym okresie czasu bardzo cienka warstwa została przeciśnięta. Tak wiele firmamentów i kosmicznych ciał zostało wciśniętych do
Trzech Sfer i ilość istot, które razem z nimi wkroczyły w Trzy Sfery, jest niezliczona. Zatem
tak jak widać rektyfikacja Fa postępuje gwałtownie zarówno tam u góry w kosmosie jak i w
jego mikrokosmosie. Używając odniesienia do koncepcji z tego poziomu, prędkość jest szybsza nawet od błysku lasera na tym poziomie. Po prostu opisuję to używając słów, jakie ludzie
uważają za [określenie czegoś] najszybszego. 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?
Dlaczego zatem jest tak, że podczas rektyfikacji Fa przełom w stronę powierzchni w
Trzech Sferach jest tak powolny? To jest tego powód. Gdy rektyfikacja Fa zawróci do ludzkiego świata, wszystkie kosmiczne elementy i istoty w kosmosach tam w górze wszystkie bęędą już w pełni zadbane. To dzieje się równolegle i zostaje ukończone w tym samym czasie.
Gdy rektyfikacja Fa zostanie tam ukończona, to przebije się do naszych Trzech Sfer. 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 uznaje aranżacji starych sił. Dlaczego zatem Mistrz nie zniszczy od razu starych
sił?”. Mistrzpotrafi to zrobić; bezwzględu na to, jak są wielkie, Mistrz nadal mógł to zrobić.
Ale czy pomyślałeś o tym: jeżeli w rektyfikacji Fa przekierowałbym przeogromną, gigantyczną energię z powrotem tutaj do Trzech Sfer żeby zrobić pewne rzeczy, to byłoby to jak uderzenie komara bombą atomową, byłoby to niezdarnym użyciem mocy. Jeżeli miałbym przekierować moją energię z powrotem tutaj, byłoby to jak tworzenie pola bitwy tutaj w Trzech
Sferach. Chociaż wkroczyły one do Trzech Sfer, ich gigantyczne ciała nadal są tam w górze.
Tym co zostało tutaj wciśnięte, jest tylko pewna część. Kiedy zatem zdezintegrowałbym i ponownie uformował je [tutaj], to połączone z nimi duże masy tam w górze nieustannie uzupełniałyby je tutaj, w czasie gdy ja nieustannie bym je dezintegrował, one nieustannie wciskałyby się tutaj i inne ciała kosmiczne robiły by to samo – ciała kosmiczne, które zostały wciśnięęte przychodziłyby tu jak zmiennicy. Pomyśl nad tym, jeżeli gigantyczne, niezliczone ciała ko smiczne i istoty przychodziłyby tu nieustannie, wówczas to miejsce stałoby się ośrodkiem
rozszczepienia jader wszystkich cząsteczek i stałoby się to centralnym punktem wszechświata. Moja moc jest także gigantyczną masą, więc jeśli tak dużo mocy zostałoby użyte w tym
jednym miejscu, byłoby to jej nieefektywnym użyciem, a poza tym, ciągnęłoby się przez długi czas. Nawet, jeżeli na końcu naprawdę mógłbym przebić się przez nie wszystkie i wszystko
ukończyć, zastanów się, tu gdzie przebywają ludzie, tu w Trzech Sferach nie pozostałoby nic.
Po tak gigantycznym uderzeniu nic by nie istniało. To jeden z powodów, dlaczego nie zrobiłem tego bezpośrednio tutaj. I dlaczego nie reaguję bezpośrednio i natychmiastowo w jakiś
wyjątkowy sposób na sytuacje, które następują w Trzech Sferach? Ponieważ gdybym się ich
pozbywał przychodziłyby blokować mnie bez przerwy i wystąpiłby scenariusz, o którym
wspomniałem powyżej. Zatem o ile wewnątrz Trzech Sfer nie następują jakieś wielkie problemy nie mogę działać w tym miejscu. Rektyfikacja Fa jako całość jest przeprowadzona kompleksowo i nie możecie przykładać uwagi tylko do tego ludzkiego miejsca. Jeżeli z tego powodu ocalenie 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 całościowej rektyfikacji Fa, pozostawiłem też tutaj wśród codziennych ludzi dużą masę gong. Bezproblemowo
strzeże ona kultywacji praktykujących i potwierdzania Fa, zdecydowanie może temu sprostać.

Ale jest jeszcze jedna sprawa: dlaczego stare siły potrafią wpływać na pewne rzeczy? Powodem tego jest to, że wszystkie istoty, które wcisnęły się do Trzech Sfer, są starymi siłami,
uformowały one osłonę i jak tylko chcę coś celowo zrobić, to gromadzą się, żeby to powstrzymać. A jeśli nalegam na 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.
Metoda, jakiej używały stare siły, aby mnie zablokować, polegała na aranżowaniu niezliczonej ilości Bogów do natychmiastowego blokowania miejsca, w którym znajdował się korzeń
dolegliwości danej osoby. Stawali się oni bardzo mali. Czasem uczeń Dafa widzi jasny, zloty
pyłek jak mignie mu przed oczami i to są oni. Stawali się maleńcy, ale ich gęstość była całkiem duża, upychali się razem ciasno i blokowali miejsce, gdzie był korzeń dolegliwości. Ale
tak naprawdę nie mogli mnie zablokować. Mogłem ich złapać i wyrzucić, mogłem ich strącić
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
pozbawiane swoich Pozycji Owocu i były zrzucane w dół. Ale aby chronić stare prawa
wszechświata – nie mogły widzieć nowych zasad kosmosu – uparcie tam blokowały i po tym
jak usunąłem ich grupę, przybywała następna grupa, zastępując się bezustannie. Mistrz nie
miał serca, żeby to zrobić, nie mogłem zniszczyć tak wielu Bogów tylko po to, by być miłosiernym wobec zwykłego człowieka, nawet jeśli nie rozumieli oni rektyfikacji Fa.
Powiedziałem wam o tym, żeby wam przekazać, iż wiele spraw w rektyfikacji Fa nie
wyszły tak dobrze, jak byśmy chcieli, dlatego że zarówno niskie jak i wysokie poziomy starych sił działały razem i używały swojej masywnej gęstości, aby powstrzymywać pewne rzeczy. Jak właśnie powiedziałem, mam zdolność przebicia się przez to, ale jeżeli chciałbym się
przez to przebić, musiałbym przekierować moją gigantyczną energię z powrotem tutaj, aby
całkowicie je wyeliminować, ale wtedy zjednoczyłyby tutaj gigantyczną materię, całą materię
z kosmosu i to spowodowałoby problemy, które byłyby trudne do natychmiastowego rozwiąązania. Oczywiście, podczas rektyfikacji Fa, kiedy nasi uczniowie postępują w sposób prawy,
wtedy takie problemy nie będą istnieć. Kiedy gong i energia, jakie pozostawiłem w tym miejscu w kosmosie, w Trzech Sferach, będą działać, a jeśli nasi uczniowie nie zachowają się w
sposób prawy, wtedy stare siły się sprzeciwią i pojawią się utrudnienia z ich strony. Dlatego
powiedziałem naszym uczniom żeby kroczyć prawą ścieżką i nie pozwalali sobie na szukanie
wymówek. Jak tylko znajdą jakąś większą, to cię zrujnują. Tak jest zwłaszcza teraz, gdy zbliżamy się ku końcowi, podejmują one desperackie próby. Jeżeli nie potrafiłyby znaleźć powodu, nie odważyłyby się ciebie prześladować, ponieważ wtedy oni także łamaliby prawa, rozumieją to, wiec nie byłoby potrzeby żebym wyeliminowania ich przeze mnie – wyeliminowałyby je prawa starego kosmosu. Jest tak, ponieważ one są starymi istotami, które traktują bezwzględną ochranę starych praw, jako coś najistotniejszego.
Powiedziawszy tak wiele, powiem jeszcze o czymś innym: o sytuacji Mistrza. Wcześniej mówiłem wam, że gdy omijałem Trzy Sfery, te krańcowe elementy kosmicznych ciał kosmosu wykorzystały to i wkroczyły. Zatem te gigantyczne i liczne istoty, które nie zostały
zrektyfikowane przez Fa, stworzyły pewnego rodzaju przegrodę, nawet tutaj pomiędzy powierzchnią mojego ciała z krwi i kości, a powierzchnią mojego boskiego ciała i ogromnym
gongiem po drugiej stronie. Ta przegroda różni się od koncepcji postawienia jakiegoś obiektu
pomiędzy rzeczami żeby je rozdzielić, to nie jest coś takiego. Pochodzi to raczej z mikrokosmosu wszystkiego i chociaż wygląda, jakby było zasymilowało się ze wszystkimi przestrzeniami spomiędzy, to mają one swoje własne poziomy i sfery i różnią się od cząstek niższych
niż ich poziomy. Ale odległości pomiędzy cząsteczkami zależą od istnienia wymiarów i czasu
i gdy te liczne gigantyczne ciała kosmiczne z najwyższego poziomu weszły w przestrzenie
pomiędzy wszystkimi cząstkami w Trzech Sferach, to także zmieniły pierwotną przestrzeń w

wymiarach i długości czasu, a czasy i wymiary zostały powiększone niepoliczalną ilość razy,
więc ukształtowały ogromnych rozmiarów przesłonę zrobioną z odległych wymiarów i wydłużającego się czasu, a to umożliwiło starym siłom robienie tego co chciały robić, żeby chronić tą dystansową przesłonę.
Mogę wam powiedzieć, że zakłócają one ludzi i ingerują w ich sposób myślenia, nie
tylko z zewnątrz, mogą też przejść przez ludzkie ciało. Kiedy elementy z wysokiego poziomu
hamują powierzchnię ludzkiego ciała, to owi Bogowie ze starych sił mogą pod osłoną przejść
przez ciała codziennych ludzi. Z drugiej strony, 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 silnie powiększający mikroskop, zobaczysz, że ludzkie
cząsteczki i ciało, które jest stworzone z tych cząsteczek, są gruboziarniste jak piasek i pomięędzy nimi jest wiele przerw. I jeśli ludzie mieliby technologię, aby to jeszcze bardziej powięk szyć, to owe przerwy byłyby 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 istotom i materii stworzonej z
nawet bardziej mikrokosmicznych cząsteczek nie jest łatwo przejść przez nie swobodnie? Zatem czasem zagrzebują się pod powierzchnią danej osoby i na powierzchni wyglądają jak ten
ktoś i w mikrokosmosie nadal jest to ta sama osoba, ale pomiędzy [cząstki] wcisnęła się inna
istota.
Mówiąc to wszystko, chcę wam powiedzieć, że nie macie tego problemu i że całkowicie zapieczętowałem dla was tę waszą część, która została w pełni wykultywowana. Jeżeli
uczeń Dafa postępuje prawie, wtedy nic nie waży się wejść w część powierzchni, która jeszcze nie została całkowicie wykultywowana. Po pierwsze, stare siły nie ważą się zakłócać Fa
starego kosmosu, a po drugie macie Mistrza i macie Bogów strażników-Fa. Jeżeli przywiązania twojej ludzkiej strony nie zostaną usunięte, wtedy Mistrz i Bogowie strażnicy-Fa zostaną
postawieni w ciężkiej sytuacji. Ale jeśli twoje prawe myśli są silne, wtedy Mistrz i Bogowie
strażnicy-Fa mogą zrobić dla ciebie wszystko.
Moja sytuacja nie jest czymś, co zwykły człowiek 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 czegoś, co zagroziłyby
wszechświatowi. Po drugie, jest to po to, aby żadna istota ani żadne elementy w kosmosie nie
uniknęły zrektyfikowaniu przez Fa. I po trzecie, jest to po to, aby ochronić ich życia podczas
rektyfikacji przez Fa. Dlatego na całym ciele Mistrza są oblicza istot o różnych rozmiarach i
różnych rodzajach na różnych poziomach kosmosu, również wizerunki Tao, Bogów, Buddów,
i wliczają się w to takżeteludzkie; niektóre z nich są duże, niektóre małe. Ale nie mogą przysparzać Mistrzowi zakłóceń i nie mogą wywierać żadnego wpływu, ponieważ wydarzyło się
to, że objąłem życia wszystkich istot. Niektóre z nich można zobaczyć ludzkimi oczami i
Trzecie Oko uczniów także może je zobaczyć. Nie mówiłem o tym wcześniej. Gdy niektórzy
uczniowie mając problemy z xinxing zobaczyli je, to ponosiła ich wyobraźnia.
Powiedziałem, że wasze różne stany kultywacyjne tworzą różne poziomy i różne stany sytuacji kultywacyjnej. Ludzie z zamkniętym Trzecim Okiem mają oświecić się na podstawie prawd Fa, podczas gdy ci z otwartym Trzecim Okiem napotykają na zakłócenia ze strony
fałszywych wizji. Aby przetestować uczniów, którzy potrafią widzieć, te końcowe stare siły z
najwyższego poziomu, które nie zostały zrektyfikowane przez Fa, kierowały w przeszłości
starymi siłami z niskiego poziomu, aby robiły one złe rzeczy ze zwiększoną częstotliwością w
czasie i odległością w przestrzeni. Robienie tego przez nich podczas rektyfikacji Fa jest
grzeszne – poważnie wstrząsnęło to prawą wiarą i prawymi myślami uczniów Dafa.
Ale zawsze powinieneś pamiętać jedno: nie ważne kto zakłóca, to wszystko jest tymczasowe, wszystko to złudzenia, a nie główne ciało i to wszystko jest po prostu jak przelatująące powietrze. Wszędzie w wymiarach istnieją wszelkiego rodzaju materialne elementy i ist nienia, jest ich tak wiele, że nie da się ich zliczyć. Oni tam mają lub nie mają wyglądu i są
istoty w mikrokosmicznych wymiarach i w innych wymiarach. Zanim rektyfikacja Fa zosta-

nie zakończona, wszyscy mikrokosmiczni Bogowie w kosmosie przebywają w swoich wymiarach, które istnieją w tym samym czasie i miejscu. To, czy przebywają tutaj czy nie, jest
tylko pojęciem. Te elementy, formy lub bezkształty, 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 z wysokiego poziomu i elementy starych sił
wydają się oddzielać moją powierzchnię, nigdy nie będą mogły oddzielić [mnie od] mojej
bardziej mikrokosmicznej części, ponieważ żadna istota nie może mnie przewyższyć.
(Aplauz) Jest to coś, czego nigdy nie bedą mogły dostrzec i jest to czymś, czego czujące istoty
w kosmosie nie mogą zobaczyć – tylko ja sam mogę to kontrolować. Inaczej mówiąc, zjawisko, które omówiłem powyżej, wywarło na ludziach niewłaściwe wrażenie i spowodował niewłaściwe zrozumienia. Teraz powiedziałem wam, jak to wszystko wygląda.
Mogę wam powiedzieć: ja, którego teraz widzicie swoimi ludzkimi cielesnymi oczami – moja główna powłoka – jest prawdziwym mną, Li Hongzhi. To co widzicie po drugiej
stronie jest moim ciałem Buddy. Ja na najbardziej zewnętrznej powierzchni ten, którego teraz
widzicie jest moim ciałem głównym, Li Hongzhi. (Aplauz) Dlaczego? Ponieważ aby to robić,
by ocalać 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. Wszystko to istnieje w tej mojej najbardziej zewnętrznej
powierzchni będącej ciałem głównym. (Aplauz) Ale skoro Mistrz jest pośród codziennych ludzi, aby tu żyć muszę dostosować się do zasad istot ludzkich w tym świecie. Jeżeli bym tego
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, innych niż owe życia wszystkich istot z kosmosu, które zabrałem tutaj ze sobą. Wszyscy w kosmosie, którzy mnie udają, zostali celowo
stworzeni przez stare siły. Robienie tego jest grzechem, bez względu na to czy 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 cząstek mojego ciała.
Każdy obiekt i każda rzecz w kosmosie składa się z wielu warstw różnych mikrokosmicznych
cząstek, idąc aż do powierzchni. Bogowie potrafią widzieć je wszystkie, prześledzić je aż do
korzeni i odkryć ich źródła. Zupełnie jak ścieżka, idą krok po kroku, aż do miejsc skąd pochodzą. Ja przybyłem z wewnątrz i przybyłem z zewnątrz; przybyłem zniczego, uformowałem
się w coś, zjawiłem się u szczytu kolosalnego firmamentu i stamtąd zszedłem krok po kroku
do samej powierzchni, do Trzech Sfer. Żadna istota nie wie kim jestem.
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, postarały się więc jak tylko
mogły, by działać w sprytny sposób. Użyły trochę moich substancji, lub odrobiny mojego
gong, dodały do tego swój wpływ i stworzyły wizerunki Mistrza, wizerunki Buddy. Nie moówiłem wam tego wcześniej, by was nie dezorientować. Był jeszcze inny powód, to znaczy
ich intencją nie było wyrządzenie szkody, jak sami to określili: chcieli mi pomóc, odgrywając
pozytywną rolę. Są to dwie role zaaranżowane przez stare siły: jedna polega na odegraniu negatywnej roli, a druga na odegraniu pozytywnej roli. Niektóre z nich weszły w ciała uczniów,
by czynić pewne rzeczy – było kilka takich odosobnionych przypadków. Zatem niektórzy ludzie, którzy potrafili to zobaczyć, mówili: „Jejku, jesteś Mistrzem!”. I uznawali go za Mistrza. Ale to nie było zaaranżowane przeze mnie, a dokładniej mówiąc to nie byłem ja, nie
uznaję ich, gdyż zostali zaaranżowani przez stare siły. Samo przez się ukazuje to degenerację
kosmosu. Gdy ludzie to zobaczyli, stworzyło to fałszywe wrażenie w prawych myślach praktykujących i poważnie uszkodziło prawą 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 nieliczni wśród naszych uczniów bą-

ądźcie absolutnie pewni, że nie upadniecie z tego powodu. To nie są żarty. Niektórzy ludzie są
już w połowie drogi ku nicości i są już 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
bardziej pewni i śmiali, czujecie się całkiem pewni siebie – mogę to tylko opisać tymi słowami niskiego poziomu istot ludzkich, ponieważ nie ma żadnych pasujących do tego słów. Niektórzy ludzie powiedzieli, „Nie musimy już szanować Mistrza. Musimy tylko podążać za Fa i
przyjmować 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 ciało główne
mówiło każdemu uczniowi osobiście jak kultywować i zajmowało się tobą osobiście, gdy
każdy z was, kto miałby jakieś pytania, przychodził bezpośrednio do mnie, żeby je zadać i jeśli przemiana gong każdego z was, dopełnienie waszych rajów, eliminacja waszej karmy i
wszelkie rzeczy były robione przez to moje ciało główne, to zastanówcie się, przecież byłoby
to nie możliwe do zrobienia. Nie mógłbym tego skończyć zanim Fa oczyściłoby ludzki świat i
wyczyściłoby ostateczne przeszkody. Gdy zatem tak wielu uczniów nie może się ze mną zobaczyć, to jak mają kultywować? Fa jest tu dla nich i to dlatego powiedziałem wam, aby wziąąć Fa za nauczyciela. To był główny powód. Powiedziałem wam również, że to Fa jest tak po tężne i że zawarłem w tym Fa moje ogromne zdolności, więc to Fa może uczynić dla was
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 ośmielili się komentować to, jak
wysoki jest poziom tego Fa i inne sprawy związanych ze mną, ich Mistrzem. To Fa kształtuje
niezliczonych Królów i Panów wszystkich ogromnych kolosalnych firmamentów i jest czymś,
co zapewnia istnienie wszelkich istot i różnych elementów we wszechświecie, wliczając w to
malutkiego ciebie. Oczywiście, to nie jest tak, że nie pozwalam wam, praktykującym, mówić
o tych rzeczach. Ale na podstawie tego co mówicie, rozpoznaję wasze przywiązania i przerażający kierunek, w którym zmierzacie. Poza tym to, co widzicie, jest po prostu bardzo niskie,
niektóre rzeczy zupełnie nie są tymi, za jakie je uważacie i wiele z nich to fałszywe objawienia, które są rezultatem tego, że wasze 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, przejawiają się na różnych poziomach.
Pomyślcie o tym jak złożone i jak rozległe mogą być te manifestacje. Przejawy z jakiegokolwiek poziomu 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 waszą wiarę w rektyfikację Fa, pomóc wam dobrze studiować Fa, zwiększyć waszą pewność w wyjaśnianiu faktów i pewność w wysyłaniu
prawych myśli. Bądźcie absolutnie pewni, aby nie uznawać zjawisk, które widzicie 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 wy-

starczająco dobry, więc go wybieracie – taka 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 w to kim jestem, nie jest to grzechem samym w sobie. Ale dokąd podążam – w waszym zrozumieniu również kultywuję – albo co osiągnę, to faktycznie
wiecie. Zatem popatrzcie na to, co robiliście – czy nie grzeszyliście?”. Również na jeszcze
wyższych poziomach nie istnieje pojęcie chęci osiągnięcia czegoś. Jest to tylko kwestią wyboru [jakiego dokona] wszechświat. Wszystko, co robię podczas rektyfikacji Fa i wszystko
czego chcę, pozwólcie że to przeliteruję, jest wyborem przyszłego kosmosu i potrzebami
przyszłego kosmosu. (Aplauz) Zatem dla istot starego kosmosu, wliczają się w to wszystkie
elementy istot, jeśli chodzi o rektyfikację Fa oraz to co ja wybieram, harmonizowanie i uzupełnianie spraw przez wszystkie istoty według moich wyborów i wnoszenie przez nie swoich
najlepszych pomysłów i podejść – nie po to, aby zmieniać to czego ja 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. Uznały swoje
wybory za najważniejsze i pomyślały, że wszystko co robię powinno zharmonizować wszystko to, czego one chcą – one całkowicie to przekręciły. Nie chcę przedstawiać ich zbrodni zbyt
surowo, obecnie nie chcę wymieniać ich zbrodni. Ale jest to całkowicie złe, 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 mnie. Byli ludzie, którzy przeklinali na mnie nawet podczas moich wykładów. Nie przykładam do tego uwagi. Chcę was tylko ocalić.
(Aplauz) Usiłuję powiedzieć, że osobiście wcale nie zwracam uwagi na to, jak traktujecie Mistrza. Nie jestem pod wpływem żadnych elementów z jakiegokolwiek poziomu kosmosu. Ale
jest jeden problem, to znaczy jeżeli nie szanujesz Mistrza, jest to niewłaściwe względem zasad kosmosu i stare siły wykorzystają tę lukę i zniszczą cię przez to. Wykorzystają wtedy tą
największą wymówkę, aby cię zniszczyć, gdyż widzą oni cały proces mojego zbawiania ciebie.
W rzeczywistości, dzisiejsza ludzka rasa zostałaby zniszczona dawno temu, gdyby
nie miała wydarzyć się rektyfikacja Fa. Standard myślenia ludzkiej rasy jest już na poziomie
niższym niż w piekle. To z powodu rektyfikacji Fa odpokutowałem za grzechy wszystkich
czujących istot w Trzech Sferach. (Aplauz) Zatem pomyśl, jeżeli chodzi o naszych uczniów,
było to tak, jakbym wygrzebał was wtedy z piekła. (Aplauz) Ja naprawdę zniosłem za ciebie
grzechy, jakie popełniałeś przez setki tysięcy lat. I nie kończy się to tylko na tym. Z tego powodu też ocalę was i przemienię w Bogów. Dla ciebie nie szczędziłem sobie żadnych trudów
w tym procesie. Wraz z tym, skoro staniecie się Bogami na tak wysokich poziomach, muszę
ofiarować wam chwałę Bogów na tak wysokich poziomach i wszystkie błogosławieństwa, któórych 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 działać na
swój sposób, to wiecie co? Wszystkie istoty ze starych sił w pełni mnie szanują! (Aplauz) Pomimo tego, że stworzyli utrudnienia dla mojej rektyfikacji Fa, nigdy nie zrobili niczego złego
wymierzonego wprost we mnie, ponieważ mnie szanują. (Aplauz, ponowny aplauz) Zatem, jeżeli chodzi tych uczniów, którzy są tymczasowo zagubieni i których stany umysłowe nie są
poprawne, pomyślcie o tym, gdy tylko zaczniecie okazywać brak szacunku wobec mnie, stare

siły zrobią wam coś bezlitosnego i po prostu uznają taką osobę za okropną. 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, w demoniczny sposób zmienią wasze serca wobec Mistrza, poprowadzą was demoniczną drogą, a czyniąc
to sprawią, że dopuścicie 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, gdybym nie brałbym pod uwagę nawet postawy względem rektyfikacji Fa,
wtedy nowe Fa i nowy kosmos nie istniałyby. Dlatego postawa wobec rektyfikacji Fa jest krytycznie ważna. 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 najmniejszej uwagi, ale stare siły zniszczą was 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 samych. Teraz te trzy rzeczy są najważniejszymi rzeczami, jakie powinni robić uczniowie Dafa. Wyjaśnianie faktów, gdy spojrzycie na to z powierzchniowego
punktu widzenia w świetle prawd na tym ludzkim poziomie 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 ocalenie czujących istot i zapobiegnięcie wyeliminowania ludzkiej rasy. Stare siły użyły złych istot, by robiły coś złego
uczniom Dafa tak aby, po pierwsze stworzyć próby i po drugie aby 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,
że wszystko to co robicie, w rzeczywistości robicie dla siebie samych – ani jedna z tych rzeczy nie jest czyniona dla mnie. Jednocześnie mogę wam powiedzieć, że od dnia, kiedy zaczęęliście kultywację i w czasie całej drogi aż do teraz, nic co wam powiedziałem ani o co was
poprosiłem, abyście zrobili, 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 prześladowania uczniowie Dafa mogą zmniejszyć presję i straty powodowane prześladowaniami ze strony zła. Ale wszystko to, to efekty uboczne. Prawdziwym
celem wszystkiego, co robicie, jest to abyście odnieśli sukces. W przyszłości, będziecie mogli
spojrzeć wstecz, aby się temu przyglądnąć. Teraz nikt nie musi mówić jak wspaniały jestem,
albo to czy tamto o mnie, waszym Mistrzu. W przyszłości, spójrzcie wstecz i zobaczycie, że
wszystko, co uczyniłem było po to, aby ustanowić dla was pewne rzeczy. (Aplauz)
Róbcie dobrze to, co powinniście robić. 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 ani nie przywiązujcie się
do jakichkolwiek ludzkich myśli i po prostu róbcie, co uczniowie Dafa powinni robić. Czeka
na was wszystko, co jest cudowne, co jest najwspanialsze i co jest najbardziej chwalebne!
(Aplauz)
To wszystko, co powiem tego ranka. Jeśli nie wyjadę, to myślę, że po południu odpowiem na niektóre wasze pytania. (Długi aplauz)
To wszystko, co powiem. Dziękuję. (Aplauz)
Teraz gdy o tym myślę, zdaje się że nie odpowiadałem na wasze pytania na konferencjach Fa od 20 czerwca 1999 roku, nieprawdaż ? (Gorące oklaski) (Głosy: „Prawda”).

Więc dziś poświęcę ten czas specjalnie, aby odpowiedzieć na wasze pytania. (Oklaski) Problemy w waszej osobistej kultywacji, których nie potrafiliście rozwiązać przez długi czas, w
procesie dawania świadectwa o Dafa, rzeczy które napotkaliście - możecie mówić o tym
wszystkim. Czas jest nadal ograniczony i nie każdy może uzyskać odpowiedź, ale Mistrz odpowie na tyle pytań na ile będzie to możliwe. (Oklaski)
Pytanie: Witaj Mistrzu. W imieniu całej grupy uczniów Dafa z Shenyang przekazuję
pozdrowienia dla Mistrza.
Mistrz: Dziękuję. (Oklaski) Wiem wszystko o sytuacji praktykujących w Chinach.
Pytanie: Uczniowie Dafa z Chengdu przesyłają pozdrowienia dla Mistrza.
Mistrz: Dziękuje. (Oklaski)
Pytanie: Uczniowie Dafa z Pekinu przesyłają pozdrowienia dla Mistrza. (Oklaski)
Pozwól mi, Mistrzu, przekazać pozdrowienia w imieniu uczniów z Szanghaju.
Mistrz: Dziękuje. (Oklaski) Pomińmy pozdrowienia, jako że czytałem je wszystkie
na stronie Minghui. (Oklaski)
Pytanie: W naszej pracy często mamy okazję stykać się z wysoko postawionymi
urzędnikami państwowymi z chińskiego rządu. W jaki sposób możemy lepiej wyjaśniać im
prawdę?
Mistrz: Jeśli chodzi o specyfikę tego w jaki sposób macie działać, uczyniliście już
wiele i wasze działania były bardzo dobre. Od uczniów Dafa zależy czy rzeczy są wykonane
dobrze czy źle, a to co wybierze codzienna osoba to jej sprawa. Czegokolwiek byście nie robili, przy ocalaniu czujących istot, zawsze będzie grupa tych, którzy nie mogą zostać ocaleni.
Przy wyjaśnianiu prawdy, dzwoniąc do Chin czy w Internecie, napotkacie ludzi którzy w ogóle nie mogą zostać ocaleni. Nie powinno to na was mieć wpływu i ocalcie tak wielu ilu się da
spośród tych, którzy mogą zostać ocaleni.
W procesie wyjaśniania prawdy nie przywiązujcie wagi to statusu społecznego danej
osoby, nie trzymajcie się jakichś pojęć - przede wszystkim są oni ludźmi i mają szansę zdecydowania o swojej przyszłości. Jakiekolwiek jest jego zajęcie, człowiek ten przede wszystkim
musi mieć przyszłość, to rzecz najważniejsza dla każdego. Gdy wyjaśniasz prawdę, gdy dotrzesz do jego najbardziej podstawowych problemów, gdy jednocześnie czuje on, że uczniowie Dafa naprawdę go ocalają, uważam że wówczas ujawni się jasno myśląca część jego istoty.
Chińczycy mieszkający za granica maja niezliczone powiązania z ojczyzną, jako że
ich krewni i przyjaciele znajdują się w Chinach, a także wielu z nich często podróżuje tam i z
powrotem. Gdy widzą jaka jest sytuacja Dafa na świecie, będą o tym mówić podczas pobytu
w Chinach, będą rozmawiać z rodziną i przyjaciółmi - są oni bezpośrednim łączem. Niezależnie od tego, ile rozumieją z Dafa, czy są w stanie je pojąć czy nie, wrócą tam i opowiedzą
ludziom jaka jest sytuacja. Co się tyczy owych dygnitarzy rządowych, nie patrzcie na pozycje
danej osoby. Kiedy w dawniej rozpowszechniałem Dafa też patrzyłem tylko na osobę, nie patrzyłem na jej status społeczny, sposób organizacji danej grupy, nie zwracałem uwagi czy
mieli dobrą pracę - patrzyłem tylko na umysł tej osoby. Nie powinieneś postrzegać kogoś jako
„wysoko postawionego urzędnika” gdy masz ratować jego życie. To tylko zajęcie wśród codziennych ludzi. Dziś wolno im to robić, wiec są dygnitarzami, jutro mogą już nie mieć pozwolenia i staną się nikim. Toteż nie patrzcie na te kwestie, gdy ofiarowujecie ludziom zbawienie.
Pytanie: Dlaczego stare siły kosmosu zaaranżowały istnienie dwóch zupełnie odmiennych systemów społecznych w tym świecie?
Mistrz: To naprawdę obszerne zagadnienie do dyskusji. Powiem o tej kwestii krótko
i tylko z jednej perspektywy. Wiecie, ze 2000 lat temu Cesarstwo Rzymskie było bardzo po-

tężne. Tak naprawdę, kiedy jakiś naród dominuje na świecie, jest to honor ofiarowany przez
bogów. Jeśli jednak zaczyna prześladować bogów, wówczas bogowie odbiorą mu ten honor i
ukarzą go. W historii stare siły chciały pozostawić świadectwo dla prawego Fa w przyszłości,
a także chciały aby chrześcijanie usunęli swoją karmę w trakcie prześladowań, aby ustanowić
potężną cnotę bogów, pozostawić tę spuściznę, dlatego wybrały Nerona na króla Rzymu. Podkopał ludzką moralność, popełnił wiele głupich i złych uczynków, popełnił najgorszą zbrodnię prześladując chrześcijan. I tak oto od tego momentu potężne, kwitnące Imperium Rzymskie podążyło ku upadkowi.
Stare siły uważały, że taki Neron nie byłby wystarczający dla uczniów Dafa w obecnej rektyfikacji Fa, więc musiały znaleźć jeszcze podlejszego, głupszego i bardziej bezwstydnego nikczemnika, w tym samym czasie, przed rozpowszechnieniem Dafa w świecie, stworzyć coś dla Dafa w przyszłości, a to coś miało być zdolne do zostania wykorzystanym aż do
takiego stopnia, tym czymś była *** partia.
Stworzyły ją i w procesie historii pozwoliły jej na zdobycie doświadczenia w rządzeniu żelazną pięścią, pozwoliły jej na rozwinięcie wszelkiego rodzaju bezwzględnych taktyk w
wysiłku utrzymania się pośród ciągłych kryzysów. Została stworzona, by na podstawie ateizmu obalić wiarę w bogów, gdyż ludzie tego świata wierząc w bogów nie mogliby osiągnąć
pożądanego stanu, w którym ludzie nie baliby się ani bogów ani powagi niebios, kiedy człowiek walczyłby przeciwko niebiosom, ziemi i swoim współbraciom. Ten proces trwał ponad
100 lat i w trakcie prac nad nim wzięli od razu pod uwagę sposób jego zakończenia, więc jego
początek także nie był zbyt świetny. W rzeczy samej wiadomo, że Komuna Paryska z 1871
roku była buntującą się bandą łajdaków społeczeństwa.
Nie ubliżam partii ***, ponieważ sami nazywali siebie „łajdackim proletariatem”.
Pamiętam, że w czasie Rewolucji Kulturalnej, kiedy przeprowadzano badania polityczne, dyskutowano na temat jednej kwestii, mianowicie czy konflikt z tymi „łajdakami” był konfliktem
z wrogami czy z ludem. Przy omawianiu tej kwestii niektórzy twierdzili, że problem owych
łajdaków posiada rangę konfliktu z wrogiem, inni natomiast się z tym nie zgadzali. Powodem
tej niezgody było twierdzenie, że Komuna Paryska z roku 1871 była powstaniem łajdaków, i
że był to przodek naszej partii ***. To nie żart, jako że naprawdę uznali [działalność] „łajdackiego proletariatu”, ale teraz uważają, że nie brzmi to zbyt dobrze, więc usunęli słowo „łajdacki” i mówią po prostu „proletariat”.
Jest ona (partia ***) w niezgodzie z wszechświatem, ujmując to inaczej, oba rodzaje
elementów wszechświata, pozytywny i negatywny, są przeciwko niej. W rzeczy samej, kosmos jest złożony z dwóch rodzajów elementów życia, pozytywnego i negatywnego, to oznacza że nawet kosmos jest jej przeciwny. Tak więc Buddowie, Tao, Bogowie i Demony kosmosu wszyscy chcą się jej pozbyć, więc nieustannie stoi przed możliwością otoczenia – warstwa
po warstwie – i unicestwienia. Samo jej pojawienie się nie było prostą sprawą, pozwolenie jej
na utrzymanie się przez ponad 100 lat też nie było proste. To dlatego, że stare siły kosmosu
chciały, by osiągnęła dojrzałość i była gotowa na dzisiejsze Dafa, a także dlatego, że żadna
polityczna siła ludzkiego świata nie była zdolna do takich rzeczy. Dlaczego wymagało to aż
tak długiego czasu? Powiedziałem, że musiała się ukształtować do takiego stopnia, musiała
przejść przez pewien proces, a proces ten był dla niej niebezpieczny, ponieważ cały kosmos
był przeciwko niej. Istoty ziemskie odpowiadają istotom niebiańskim, więc zarówno na ziemi
jak i w niebie, wszystkie istnienia stwarzają dla partii zagrożenie. Stare siły musiały więc obmyślić sposoby jej utrzymania. Zjawiska na poziomie zwykłych ludzi mogą odzwierciedlać
zjawiska zachodzące w niebiosach. Stare siły kontrolowały bezpośrednio te rzeczy, ludzie na
ziemi byli również ważni i nie mogli zostać unicestwieni, więc partia mogła osiągnąć równowagę militarną i jednocześnie uformować potężny blok.
W normalnych społeczeństwach ludzie i rządy prowadzą normalne życie w trybie
ofiarowanym ludziom przez Bogów kosmosu. Aby usunąć ten element, czyli partię, liczni Bogowie kosmosu sprawili że zwykłe narody na ziemi stały się potęgami militarnymi. To umocnienie stworzyło zagrożenie dla partii, więc stare siły również uczyniły ją silną. Stad wyścig
zbrojeń z lat 60 ubiegłego stulecia – ludzie tkwili w kryzysie zimnej wojny konkurując ze

sobą na polu zbrojeń, rozwijając przemysł wojskowy na wielką skalę, prowadząc badania i
produkując nowe rodzaje broni. Celem starych sił było zapobiegnięcie zniszczeniu partii, lub
utraty przez nią siły zanim jeszcze została użyta, musiała być utrzymana za wszelką cenę i
przejść przez ten proces w historii, jednocześnie przeciwności uczyniły ją autorytarną. Utrzymanie się przy życiu tak długo było to dla niej niezmiernie trudne. Jednak nie pozwolono jej
stać się zbyt potężną, gdy przyszedł czas jej użycia; w tamtym czasie jej koalicje były ogromne.
Nie krytykuję rozmyślnie partii – mowię o tym, w jaki sposób wszechświat jest ułożony. Nie angażujemy się w politykę, ale wiem o wszystkim i oczywiście omawiam przyczyny kryjące się za prześladowaniami uczniów Dafa. Pozwólcie, ze powiem więcej o poruszonej przed chwila kwestii. Gdy przyszedł czas użycia partii, nie mogła ona być jeszcze zbyt potężna. Ludzie na całym świecie mieli zostać ocaleni, więc gdyby ten system istniał w tak wielu krajach, jak można byłoby ocalić żyjących tam ludzi? Stare siły sprawiły, że systemy ekonomiczne zwykłych społeczeństw zaczęły ulegać gwałtownemu upadkowi, w tym samym
czasie ten potężny system utrzymywany z wysiłkiem przez ponad stulecie został poddany dekonstrukcji. Nie miała ona spowodować odwetu czy konfliktu – to była stabilna i ciągła dekonstrukcja. Jedyne co pozostało to Chiny, ponieważ tam miało być rozprzestrzeniane Dafa –
partia została ukształtowana do stopnia zadowalającego i tam miała zostać użyta, dlatego też
tam się ostała, a upadła we wszystkich innych miejscach. To dlatego ostatecznie upadla w naszych czasach prawie 100 lat po pojawieniu się – coś czego ludzie nie byliby w stanie sobie
wyobrazić. Bogowie kontrolują absolutnie wszystko co dotyczy ludzkości, ludzie nigdy nie
mieli kontroli nad swoim losem – wszystko jest kierowane odgórnie. Teraz Chiny wydają się
być bardzo odizolowane i pozostało tylko kilka niewielkich krajów – jak Korea Północna i
tym podobne – które nie są w stanie przedsięwziąć niczego na wiekszą skalę w kwestiach gospodarczych czy militarnych – służą jedynie Chinom za towarzystwo, dając niewielką nadzieję na przetrwanie.
Widzieliście więc, że w ostatnich kilku dziesięcioleciach Stany Zjednoczone były
bardzo potężne pod względem militarnym i ekonomicznym, a także zawsze są zaangażowane
w różnego rodzaju kwestie, takie jak łamanie praw człowieka, wolność wyznania i tak dalej,
utrzymując względną sprawiedliwość w międzynarodowej społeczności. Nie są to rzeczy łatwe do wyjaśnienia. Szajka łotrów, która prześladuje uczniów Dafa powiada, że Stany Zjednoczone są międzynarodowym policjantem. I rzeczywiście tak jest, tak zostało to zaaranżowane przez stare siły. Chiny są sceną, na której rozgrywa się ta historyczna sztuka, a kraje całego świata są widzami i zarazem aktorami. Jednakże ktoś musi pilnować porządku w tym
społeczeństwie – nie można zezwolić na brak kontroli. W przeszłości takie były zasady tego
świata – zwycięzca rządzi krajem, świat podbija się przy użyciu siły wojskowej, a silni są bohaterami. Jest to całkowite przeciwieństwo zasad kosmosu. Jesteś w stanie to czynić ponieważ Bogowie ci na to pozwalają – jeśli potrafisz to robić dobrze Bogowie obdarzą cię chwałą,
dadzą ci potęgę i pomyślność. Takie było ludzkie prawo w przeszłości. Jeśli zapanuje pokój
dla calej ludzkości Stany Zjednoczone dobrowolnie zrzekną się tej historycznej roli. To o
czym mówiłem to aranżacja starych sił dotycząca owej kwestii i jej pochodzenie.

Pytanie: Ostatnio doświadczyłem pewnych trudności i zamętu w moim związku
(śmiech audiencji) a także wielu cierpień.
Mistrz: Mogę na to odpowiedzieć w taki sposób. Dopóki istniejesz w tym otoczeniu,
w społeczeństwie zwykłych ludzi, czy jesteś człowiekiem, kamieniem, rośliną czy zwierzęciem, jesteś zanurzony w emocjach, i nawet przestrzenie między cząsteczkami są wypełnione
emocjami. Dla zwykłego człowieka nie jest więc możliwe uciec przed emocjami. Można to
osiągnąć jedynie poprzez kultywację. Jednak powiedziałem wam jaką formę przybiera obecnie nasza kultywacja. Poprzez fakt, że posiadacie odrobinę tych zwykłych ludzkich rzeczy jesteście w stanie dawać obecnie świadectwo Fa. Gdybyście nie posiadali tych zwykłych ludzkich rzeczy, mówię wam, nie bylibyście w stanie dawać świadectwa Fa, nie mówiąc już o

ocalaniu czujących istot. Nie jest możliwe, aby Bogowie tu na ziemi przeprowadzali rektyfikację Fa, aby przyszli tutaj ocalać czujące istoty – to zbyt wielka przepaść. Nie jest możliwe,
aby Bogowie uznali ludzi za aż tak ważnych.
Tylko będąc pomiędzy ludźmi możesz uważać tutejsze istoty za coś ważnego i tylko
dlatego, że na powierzchni nadal posiadasz odrobinę tych ludzkich rzeczy jesteś w stanie to
robić.
Jak wiecie poziom, w którym istnieją ludzie należy do kosmosu i nie może zostać
ominięty, musi zostać ocalony a Fa musi zostać poprawne. Jeśli więc posiadacie te zwykle
ludzkie rzeczy jesteście w stanie pracować dla Dafa i kultywować. Jednak jeśli nie jesteście
uważni, przysporzy wam to zakłóceń – oto źródło tego problemu. Ostatnio przeczytałem kilka
artykułów napisanych przez praktykujących, autorem jednego z nich był bezdomny wędrowiec. Mówił o tym że jego żona jest uczennicą Dafa i jaka jest wspaniała, a w tych słowach
widziałem jego uczucia. Była też inna osoba mówiąca o tym, jak wspaniały jest jej mąż i w
tym również widziałem uczucia. Nie mówię, że zrobiłeś coś złego. Zwykli ludzie też czytają
te artykuły i odnoszą one pozytywny skutek w czasie rektyfikacji Fa, więc nie mogę powiedzieć, że jest to niedobre. W rzeczywistości jest to tylko spowodowane tą odrobiną owych
ludzkich rzeczy, które nadal posiadasz.
Myślę jednak, że jako kultywujący nie powinieneś aż tak ulegać emocjom. Możesz
pomyśleć: „Jeśli rzeczywiście będę tak dobrze kultywował w tej kwestii, jeśli naprawdę nie
będę ulegał uczuciom, to będę niczym wielki głaz”. Zupełnie tak nie jest – kultywujący są miłosierni, jeśli patrzysz na czujące istoty z silnymi prawymi myślami, to pomyśl sam, czy nadal
coś takiego ci się przydarzy? Oczywiście, czasem mówisz, że bardzo probowałeś a i tak nadal
nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić. Cały ten wysiłek włożyłeś w starania, aby rozwiązać
tylko ten specyficzny problem? Czy twoja kultywacja osiągnęła ten poziom? Oczywiście, nie
mówię tylko o uczniu, który zadał to pytanie. Bez względu na wszystko, jako kultywujący w
tej kwestii musicie radzić sobie poprawnie, inaczej stare siły przysporzą wam kłopotów. Z
wyjątkiem nowszych uczniów, od czerwca 1999 roku Mistrz nie zaaranżował dla was żadnych osobistych testów w kultywacji, ponieważ całokształt waszej kultywacji zmienił się w
każdym aspekcie, jest ukierunkowany na ocalanie czujących istot i dawanie świadectwa Dafa.
(Oklaski)
Pytanie: Czy mamy więzy przeznaczenia z wszystkimi ludźmi, których spotykamy w
trakcie wyjaśniania prawdy? Czy są oni czującymi istotami z naszych światów?
Mistrz: Moje Faszen tak to zaaranżują, stare siły również. Oczywiście możliwe, że
jesteś pomysłowy w kwestii wyjaśniania prawdy i jesteś w stanie wzruszyć serca ludzi, więc
może będziesz poproszony o ocalenie istot, które nie mają z tobą bezpośrednich powiązań. Jesteś miłosierny, więc znajdziesz sposób aby ich odmienić. Ten rodzaj sytuacji jest możliwy.
Oznacza to również, że przy ocalaniu czujących istot nie istnieje podział odpowiedzialności,
podział na tych, którzy należą do mnie i na tych, którzy nie należą. Nie jesteś w stanie ich rozróżnić. To oznaczałoby myślenie w kategoriach podziału, a to nie jest miłosierdzie wielkiej
oświeconej istoty. To nie jest tak jak ze zwykłymi ludźmi, gdzie jesteś bardzo dobry dla twojej rodziny a inaczej traktujesz kogoś z zewnątrz. Jak mogłoby to być możliwe. Miłosierdzie....Miłosierdzie....To nie jest ludzka emocja.
Pytanie: Uczniowie Dafa z prowincji Syczuan i ich rodziny przesyłają pozdrowienia
dla Mistrza.
Mistrz: Dziękuję. (Oklaski)
Pytanie: Uczniowie Dafa znoszący prześladowania w wiezieniach, obozach pracy,
aresztach i szpitalach psychiatrycznych w różnych miejscach w Syczuan przesyłają pozdrowienia dla Mistrza.
Mistrz: Dziękuję. (Oklaski). Zdaję sobie sprawę z tego, jaka sytuacja panuje w Syczuanie. Mistrz zdaje sobie z tego sprawę.

Pytanie: Spójność pomiędzy uczniami Dafa jest bardzo ważna w obliczu prześladowań przez stare siły. W jaki sposób możemy działać lepiej jako całość?
Mistrz: Wiecie, że nigdy nie używam słowa „solidarność”, ponieważ oznacza to
zwykłych ludzi usiłujących coś przeprowadzić, to pewna forma. Kultywujący mówią o poprawianiu charakteru, podstawowym poprawieniu się. Kultywujący powinien wiedzieć o wszystkim, co należy uczynić, a jeśli nie radzi sobie dobrze, to powiedziałbym, że jest tak, ponieważ
nie studiował należycie Fa, nieprawdaż? Czyż sami nie wiemy jasno co robić a czego nie robić? W rzeczywistości to powinniśmy wiedzieć. Każda okolica ma osoby odpowiedzialne za
kontakt, są także stowarzyszenia Dafa i ośrodki asystenckie, innymi słowy wszędzie istnieje
potrzeba koordynacji. Na razie jeszcze nie osiągnęliśmy tego stanu, w którym jak tylko ktoś
pomyśli o tym co należałoby teraz uczynić, lub co należałoby zrobić jutro, wszyscy zaraz też
o tym wiedzą. Dlatego mamy ludzi, którzy wystąpili naprzód aby podając się koordynowania
i komunikacji, aby zając się tymi sprawami. W tej chwili – czy uczniowie Dafa dają świadectwo Fa jako grupa czy też wyjaśniają prawdę indywidualnie, czynią to czego wymaga Dafa.
Jeżeli tylko wymaga tego rektyfikacja Fa powinieneś robić to dobrze i nie ma miejsca na negocjowanie. Nie popadaj w zarozumialstwo z powodu swojej roli i nie myśl, że jesteś inny niż
wszyscy. Każdy z was jest cząsteczką. W moich oczach nikt nie jest lepszy od innych, ponieważ wybrałem was wszystkich jednocześnie (Oklaski). Jedni posiadają większe zdolności w
danym aspekcie, inni w innym – z pewnością nie powinieneś na tej podstawie puszczać wodzy fantazji. Twierdzisz że posiadasz takie wielkie zdolności i tak dalej i tak dalej, ale to
wszystko otrzymałeś poprzez Fa! W rzeczywistości nic by nie działało gdybyś nie osiągnął
tego poziomu zdolności. Twoja mądrość osiągnęła ten poziom ponieważ jest to wymóg rektyfikacji Fa, więc z całą pewnością nie powinieneś myśleć, że jesteś tak zdolny. Niektórzy praktykujący chcą abym sprawdził jakie mają zdolności i umiejętności. Uważam, że skoro wszystko to otrzymaliście ode mnie, to nie ma potrzeby tego sprawdzać. (Śmiech audiencji, oklaski)
Pytanie: Czasem mam naprawdę pogmatwane uczucia. Naprawdę trudno jest porzucić emocje (qing) w trakcie kultywacji, i jest tak, że od samego początku mojej kultywacji każdy test jest testem emocji, tak jakby był najtrudniejszym testem w życiu.
Mistrz: Myślę, że wszyscy dobrze słyszeli, prawda? Potraktowałeś emocje jako test,
ponieważ ich nie porzuciłeś, więc musisz go nieustannie przechodzić. (Śmiech audiencji) Nie
zmuszam was abyście zrobili to już dziś, zaledwie ukazuję wam jasno te kwestie. Nie twierdzę, że możecie od razu to uczynić. Gdy mówię o tym w ten sposób, powinniście po prostu
studiować więcej Fa. Kiedy prawe myśli stają się coraz silniejsze, gdy prawdziwie odczuwasz
miłosierdzie dla czujących istot, emocje nie będą już dłużej przysparzać ci zakłóceń i nikt z
członków twojej rodziny z którymi wiążą cię emocje nie powie, że nie okazujesz mu serca,
nie będzie już więcej konfliktów spowodowanych emocjami. Możesz mówić o tym ile chcesz,
wszystko to sprowadza się do tego, że powinieneś poczynić postępy.
Wyczuwam stan waszego umysłu - „To trudne, naprawdę trudne”. Lecz czyż nie czekaliście przez tysiąclecia na dzień dzisiejszy?! Czy twoje przyszłe osiągnięcie oświecenia
może się równać z tą odrobiną cierpienia?! (Oklaski) Czasem myślę, że gdyby dzisiaj nie było
mnie tutaj aby was ocalać, gdybym był jednym z was, byłoby mi tak łatwo porzucić te drobnostki! (Oklaski) Mówię to prawdopodobnie dlatego, że jasno rozumiem te wszystkie sprawy,
ha ha. ( Mistrz się śmieje)
Pytanie: Byłem w niezbyt dobrym stanie przez długi czas z powodu moich przywiązań. Chcę wykonywać dobrze pracę dla Dafa, jednak obawiam się, że mogę mieć negatywny
wpływ na innych praktykujących. Czy powinienem zostawić pracę i skupić się na jakiś czas na
własnej kultywacji?
Mistrz: Możesz studiować Fa wykonując pracę dla Dafa, nie będzie to wywierać
wpływu na nic. Nie sprzeciwiam się temu. Ci spośród was, którzy studiują lub pracują, żaden
z was nie powinien zaniedbywać roli jaką odgrywacie w społeczeństwie zwykłych ludzi. Po-

winniście robić dobrze to, co macie do zrobienia, ułatwi wam to jednocześnie pracę przy wyjaśnianiu faktów i dawaniu świadectwa Dafa. W przeciwnym razie, jeśli nie macie stabilności
finansowej, jeśli na co dzień musicie się martwić o schronienie i żywność, jeśli nie możecie
zaspokoić najbardziej podstawowych potrzeb, jak możecie mieć dodatkowo energię na świadczenie o Dafa? Czyż nie jest to zakłócenie? Nie stwarzajcie sobie niepotrzebnych utrudnień i
nie podążajcie bezmyślnie z prądem. Jeśli masz lepsze źródło dochodu i chcesz zmienić swój
styl życia, nie jestem temu przeciwny. Jest nie do zaakceptowania jeśli wszyscy przestalibyście pracować, oto co chcę powiedzieć.
Czy wiecie jak ważna jest ta forma kultywacji dzisiejszych uczniów Dafa? W przyszłości, w tym ludzkim świecie, człowiek stający się Bogiem, nie będzie już dłużej mitem. W
przeszłości w tym świecie, gdy ludzie mówili o kultywacji – takiej czy innej – to wszystko
było kultywowaniem świadomości pomocniczej, ludzie w ogóle nie kultywowali. W przyszłości, tej przyszłości, którą wykuwacie, pozostawicie po sobie dla ludzi drogę do boskości!
Wszystko, co dzisiaj czynicie jest rzeczywistą praktyką, która będzie służyć za przykład w
przyszłości, włączając w to aspekt bycia zdolnym do kultywacji przy jednoczesnym wykonywaniu pracy zwykłych ludzi. Jeśli popadniesz w skrajność zniszczysz tę drogę, więc nie rób
tego. Powinieneś po prostu otwarcie i z godnością robić to, co masz do zrobienia w społeczeństwie i kultywować. Wtedy z pewnością będziesz w stanie osiągnąć standard kultywującego konieczny do osiągnięcia oświecenia, ponieważ tą drogą będą podążać ludzie w przyszłości.
Ludzkie społeczeństwo w przyszłości będzie pozbawione religii i każdy będzie częścią społeczeństwa, ludzie będą brać udział we wszystkim, co dotyczy społeczeństwa i możliwe, że prawdy Fa z tego poziomu ludzkości i głębokie znaczenia z wyższych poziomów będą
zintegrowane poprzez podręczniki czytane przez studentów. Tak więc podczas tej rektyfikacji
Fa umożliwiono ludziom stanie się Bogami. To nie jest zmiana na tym poziomie ludzkich
istot – obejmuje systematyczne harmonizowanie i udoskonalanie całego systemu kosmicznego, harmonizowanie i udoskonalanie Fa. Ludzie prześladujący Bogów przybyłych tu, aby
nieść zbawienie, ten rodzaj zdarzeń już się nie powtórzy. Absolutnie nie będzie dozwolone,
aby zaistniały takie sytuacje jak ukrzyżowanie Jezusa. Tak więc jest niezwykle ważne abyśmy
w tym miejscu zwykłych ludzi dobrze kroczyli ścieżką kultywacji.
Pytanie: W jaki sposób uczniowie Dafa mogą działać jako całość w czasie rektyfikacji Fa?
Mistrz: Współpracując ze sobą. Czy działacie jako grupa, indywidualnie czy jako
kilka osób razem, potrzebujecie dobrej organizacji i współpracy. Fa jest tu obecne, więc nie
będziecie tak naprawdę robić błędów, ponieważ dojrzeliście i powinniście wiedzieć, co robić.
Ostatnio nie interweniowałem w żadne z waszych działań, ale obserwowałem różne problemy, na które zwróciliście moją uwagę. To dlatego, że nie mogę pozwolić, abyście byli zawsze
ode mnie zależni i nie mogę pozbawić was szansy na ustalenie waszej własnej potężnej cnoty.
Musicie kroczyć własną ścieżką, nie szkodzi potknąć się i upaść, wiecie jak się podnieść i jak
cenić wszystko co robicie i jak robić wszystko jeszcze lepiej. Dlatego nie będę was dłużej
prowadził za rękę. Staram się jak tylko to możliwe sprawić, abyście więcej myśleli o różnych
sprawach, a to oznacza, że daję wam okazję do samodzielnego kroczenia waszą ścieżką. Zabiorę głos, jeśli pojawią się problemy na poziomie całego ciała kultywujących, ale nie będę
się wypowiadał w zwykłych okolicznościach.
Pytanie: Czy pozycje rąk mają wpływ na efekty wysyłania prawych myśli?
Mistrz: Zasadniczo rzecz biorąc, jeśli jesteś rzeczowy i masz jasny umysł, pozycje
rak nie maja na nic wpływu. Jednakże pozycje rąk odzwierciedlają czy wszedłeś w stan wyciszenia czy nie, lub czy jesteś zamroczony. (Mistrz śmieje się) Więc musisz być czujny w trakcie wysyłania prawych myśli. Jaki to stan? Jest bardzo przyjemny, tak jakby wszystko było
nieruchome i ciche a cale ciało jest spowite energią.

Pytanie: W tym specyficznym okresie rektyfikacji Fa niektórzy uczniowie stracili pracę z powodu zmian ekonomicznych....
Mistrz: To robota starych sil. Powinniście zawsze pamiętać: nie uznaję żadnych zakłóceń przytrafiających się obecnie uczniom Dafa. Te wszystkie rzeczy, które nie powinny się
wydarzyć są zaaranżowane przez stare siły. Uważają waszą osobistą kultywacje za priorytet.
Oczywiście, wasze osiągnięcie oświecenia jest priorytetem, ponieważ jeśli nie jesteście w stanie osiągnąć oświecenia to nie ma o czym mówić. To, co dzisiaj robią uczniowie Dafa różni
się od innych metod kultywacji z przeszłości, ponieważ ciąży na was wielka odpowiedzialność, która jest ważniejsza niż wasze osobiste osiągnięcie oświecenia. Ocalanie czujących
istot i dawanie świadectwa Fa, przekraczają niepomiernie twoją osobistą kultywację, są o
wiele większe. A to jest coś, z czym stare siły nie potrafią sobie poradzić, więc przysparzają
wam zakłóceń. Musicie je zanegować i stawić temu wszystkiemu czoła z prawymi myślami!
Pytanie: Przez pewien czas byłem w stanie pozostać pilnym i kroczyć moją ścieżką
dając świadectwo Dafa i napotykając na trudności i testy. Po opuszczeniu Chin, zwłaszcza w
ostatnich kilku miesiącach karma myślowa jest bardzo silna. Zawiera nawet elementy braku
szacunku dla Mistrza, myśli o zaprzestaniu kultywacji i tak dalej.
Mistrz: Myślę, że jeśli tylko będziesz studiował częściej Fa, prawe myśli będą silniejsze. Niektórzy praktykujący czasem stają się tak zajęci praca nad wyjaśnianiem faktów, że
zapominają o studiowaniu Fa. Rzeczy, którymi zajmują się uczniowie Dafa, takie jak dawanie
świadectwa Fa, wyjaśnianie faktów i ocalanie czujących istot, przekraczają osobistą kultywację, jednakże są one podstawą waszego oświecenia, a jeśli nie jesteście w stanie osiągnąć
oświecenia, to wszystko inne jest bez znaczenia. Dawanie świadectwa Fa nie jest czymś, co
mogliby robić zwykli ludzie; tylko uczniowie Dafa są tego godni. Więc studiujcie Fa jak najwięcej. Także, cokolwiek robicie, powinniście robić to godnie, naprawdę tak jak powinien to
robić kultywujący. Nie pozwólcie starym siłom wykorzystać żadnej luki. Gdy wykorzystują
wasze luki, to stwarzają tego rodzaju sytuacje [o jakich wspomniałeś].
Czy wiedzieliście, że gdy stare siły z wysokiego poziomu zaaranżowały te prześladowania, ich głównym celem było usunąć za jednym zamachem niezbyt dobre istoty z kosmosu
i oczyścić wszechświat jednocześnie poddając uczniów Dafa tzw. próbie. To właśnie zaaranżowały stare siły.
Uczyniły priorytetem to czego same chciały, zamiast uznać za najważniejszy cel
moją rektyfikację Fa. Gdy zatem napotykacie na te trudności sprawdzajcie częściej samych
siebie, działajcie w bardziej prawy sposób i nie pozwólcie starym siłom na wykorzystanie jakichkolwiek luk. Te podłe istoty kontrolowane przez stare siły już ujrzały swą niechybną zagładę, więc są w chaosie, działają desperacko niczym osaczone szczury – uczynią wszystko,
nawet największe zło. Uważajcie na te rzeczy i nie pozwólcie im wykorzystać żadnych luk.
Pytanie: Uczniowie z miasta Weifang w prowincji Szangdong przesyłają pozdrowienia dla Mistrza!
Mistrz: Dziękuję. (Oklaski)
Pytanie: Praktykujący Falun Gong, który przemocą został poddany praniu mózgu
nadal chce kultywować, ale twierdzi, że Mistrz już się nim nie opiekuje. Mistrzu, czy będziesz
się nim opiekował?
Mistrz: Myśli w ten sposób, ponieważ czuje, że zawiódł Mistrza i Dafa, a te myśli
utworzyły nowe przywiązanie. Jako że uczynił to, co uczynił, nadal ocenia te rzeczy za pomocą ludzkiego sposobu myślenia i nie jest racjonalny – dlatego tak powiedział. Ta sprawa jeszcze się nie skończyła, więc czy to co robisz dobrze lub niedobrze nie jest częścią procesu kultywacji? Tak! Wiecie, że w przeszłości kultywacja Tao była trudna. Jeśli tylko miałeś jedną
nieadekwatną myśl w obliczu testu, traciłeś na zawsze szansę kultywacji Tao, to pewne. Stare
siły myślą, że ja też tak na to patrzę. „Dobrze, więc teraz, gdy zmusiliśmy go do podpisania
jakiegoś dokumentu, ty, Li Hongzhi, nie możesz go zatrzymać, ponieważ on cię zdradził.

Uczyniłeś tak wiele, aby go ocalić, a on cię zdradził. Z całą pewnością nie możesz go zatrzymać. A co należy zrobić, jeśli nie można go zatrzymać? Trzeba go usunąć”. Tak właśnie myślą
stare siły i w ten sposób zaaranżowały te sprawy. Ale ja nie działam w ten sposób – ja go ocalę. Dziś nie postąpił dobrze, ale czyż stare siły nie prześladują nadal ludzi? Sprawię, że jutro
dostanie drugą szansę i z całą pewnością dobrze sobie poradzi! (Oklaski) Czy to, co się wydarzyło nie dowodzi tego, że uczniowie Dafa stają się coraz rozumniejsi, bardziej racjonalni i że
radzą sobie coraz lepiej? Czyż nie są coraz bardziej zdeterminowani?! (Oklaski) Kiedy ostatecznie naprawdę stajesz się zdeterminowany, to co uczyniłeś w przeszłości należy tylko do
rozgrywającego się procesu kultywacji. Tak to naprawdę jest. Mistrz traktuje te kwestie z największym miłosierdziem. (Oklaski)
Jednakże są też ludzie, którzy naprawdę mnie zawiedli i w rzeczywistości było to
spowodowane właśnie takim rodzajem myślenia. Widzieliście to w wiadomościach na Clearwisdom przesyłanych do nas z Chin: Niektórzy działają otwarcie i z godnością, bez strachu i
nie byli prześladowani; a gdy posłano ich do przymusowych obozów pracy, zło w innych wymiarach nie mogło tego znieść i było zmuszone ich wypuścić. Niektórzy posiadają wszelkiego
rodzaju obawy i wiele ludzkich myśli, dlatego są okrutnie prześladowani. Nawet gdy są męczeni nieomal do śmierci, nadal nie mogą przełamać ludzkich przywiązań, a bogowie-strażnicy Fa martwią się tym, ale nie mogą nic zrobić. Ci, którzy opuścili to miejsce ze strachu trzymając się swych przywiązań, czy pozwolę wam osiągnąć Doskonałość czy nie? Prawda jest
taka, że to wszystko są przejawy ludzkich przywiązań. Oczywiście, łatwo jest o tym mówić
tutaj i teraz, ale nie jest łatwo w takiej ciężkiej sytuacji. To jest droga człowieka kroczącego
ku boskości – dlatego jest tak trudno!
Pytanie: Jestem praktykującym z Korei i często zdarzają mi się kłótnie i konflikty w
czasie działań na rzecz rektyfikacji Fa i współpracy z innymi praktykującymi. To na pewno
jest spowodowane moimi przywiązaniami. Co mam robić?
Mistrz: To nie dzieje się tylko w Korei, ponieważ konflikty zdarzają się także w innych miejscach, a te problemy zdarzały się też praktykującym z Chin. Jeśli każdy uważa, że
posiada pewne umiejętności, wszyscy myślą, że są zdolni, każdy uważa, że ma rację i nikt nie
chce ustąpić, w takim wypadku jest to problem ludzi, którzy nie chcą ustąpić. Myślą tak: „Ten
mój pomysł lepiej służy Fa”, a nigdy nie myślą: „Popisuję się”. Ale stare siły uczepią się tego,
że on nie chce ustąpić i będą ciągle umacniać te myśl - „Masz rację, masz rację, to co robisz
jest słuszne!”. Więc w tym czasie nie jest on racjonalny. Pomyśl o sobie faktycznie w racjonalny sposób, potem spójrz na pomysły innych, wtedy będziesz mógł postąpić właściwie.
Dlaczego w takich przypadkach nikt nie jest w stanie patrzeć do wewnątrz? Nie martw się
tym, że tracisz okazje na zastosowanie swoich własnych pomysłów, jeszcze mniej powinieneś
być niechętny do tego, by przyznać, że czyjeś pomysły są lepsze.
Bóg nie patrzy na to, czy to twój pomysł został wcielony w życie. W tym czasie patrzy na to czy twoje przywiązanie zostało usunięte. Jeśli je porzucisz, a twój pomysł nie zostanie zastosowany – biorąc pod uwagę to, że nie jesteś do tego przywiązany, że nawet jesteś w
stanie pomóc, by inne zadanie zostało dobrze wykonane – [to będzie oznaczać, że] uczyniłeś
postęp i wzniosłeś swój poziom. Czym jest kultywacja? Właśnie tym jest kultywacja. Jeśli
upierasz się przy swoim i podkreślasz znaczenie twoich własnych pomysłów, może się wydawać, że to dla Fa, ale w rzeczywistości jesteś nieracjonalny i nie przemyślałeś tego prawdziwie i głęboko, nie rozważyłeś tej sprawy z różnych punktów widzenia. Oczywiście nie jest w
porządku, jeśli nawet nie zabierasz głosu, gdy inni nie zwracają uwagi na jakieś problemy i
powodują straty dla Dafa, i nie jest w porządku jeśli wykryjesz przywiązania i nieczyste myśli. Tak więc musicie stać się bardziej dojrzali w Fa.
Mówiłem o tym w trakcie nauczania Fa w Filadelfii, więc jeśli znów napotkacie ten
problem możecie ponownie przeczytać tamten wykład. Jako że ta kwestia jest tak znacząca,
miejcie się na baczności, gdy się pojawi. Oczywiście, kiedy się kłócicie zawsze jest obszerny
powód, otoczenie i okoliczności za każdym razem są inne. Jeśli idzie o to w jaki sposób konkretnie sobie z tym radzić, jest to kwestia dobrego radzenia sobie w kultywacji.

Pytanie: Czy to prawda ze stare siły kontrolują szczególnie mocno Europę?
Mistrz: Tak jak ja to widzę, kontrolują mocno tylko Chiny. (Śmiech widowni) To tak
jak wtedy, 20 czerwca 1999 r., gdy niebiosa zdawały się walić a poziom po poziomie był
przepełniony złem – tyle że ludzie nie mogli tego zobaczyć, a każda warstwa przestrzeni była
przesiąknięta tym złem, które stare siły przygotowały dla Dafa. Mówiłem wam wcześniej, że
przeprowadzę ten proces w dwóch etapach – rektyfikacja Fa i Fa rektyfikujące ludzki świat –
gdybym je połączył i przeprowadził to za jednym razem, wówczas cały świat zaatakowałby
uczniów Dafa. Oczywiście, przeprowadzenie tego za jednym razem oznaczałoby większą
ilość uczniów Dafa, wtedy byłoby ich trzy i pół miliarda. Podzieliłem to więc na dwa etapy:
pierwsza grupa to uczniowie Dafa okresu rektyfikacji Fa, a druga to uczniowie z okresu Fa
rektyfikującego ludzki świat. Na początku, gdy zło przybyło, w jednej chwili zakryło niebo
ciemnościami i pokryło ziemię, ale nie mogło wyrwać się poza Chiny. Zebrało więc te podłe
istoty przeciwko wszystkim istniejącym uczniom Dafa i było to dla was naprawdę przerażające. Aby zmniejszyć nacisk i prześladowania oddzieliłem te rzeczy od uczniów, sprawiłem, że
przyszły do mnie i wyeliminowałem je szybko i na dużą skalę, więc w tamtym czasie znacznie ucierpiało moje powierzchowne materialne ciało. Później usunąłem nieomal wszystkie te
rzeczy, zajęło to rok, w przeciwnym razie moi uczniowie Dafa naprawdę nie byliby w stanie
tego znieść. Zablokowałem wszystko. W rzeczy samej to, co znieśli uczniowie Dafa nie może
się równać z olbrzymią liczbą tych istot i ich niegodziwością. (Oklaski) Czyż Nostradamus
nie przepowiedział setki lat temu, że wielki Król Terroru przybędzie z nieba w czerwcu 1999
r.? Gdyby to wszystko miało zostać przeprowadzone za jednym razem, byłaby to olbrzymia
katastrofa na globalną skalę, wszyscy wiedzieliby, że zło przybyło. Stare siły były zatem zadowolone, że przeprowadziłem to w dwóch etapach, w ten sposób ludzie spoza Chin nie mogli tego wykryć. W czasie prześladowań zło rozpowszechniało zatem olbrzymie i oburzające
kłamstwa, ale ludzie tego świata byli na to nieczuli.
Pytanie: Jakie specjalne znaczenie ma proces przekazywania Fa i rektyfikacji Fa tutaj w Stanach Zjednoczonych?
Mistrz: Nigdy nie twierdziłem, że ma to jakieś specjalne znaczenie. Mogę udać się
w każde miejsce i to prawda ze wybrałem Stany Zjednoczone na miejsce pobytu. Z początku
stare siły zaaranżowały, że miałem się udać do Francji i były nawet o tym wzmianki w przepowiedniach. Jednakże zdecydowałem się pojechać do Stanów Zjednoczonych, z różnych powodów. Nie dlatego, że mam jakieś specjalne preferencje względem Stanów. Powiem wam,
że każdy człowiek na całym świecie należał w swoim czasie do mojej rodziny (oklaski) nawet
ci najgorsi ludzie, inaczej nie mieliby szansy na bycie obecnie ludzkimi istotami. To co wydarzyło się w przeszłości jest tym, przez co przeszli i jakiego wyboru dokonali. Najbardziej odrażające są stare siły. Ważą się masakrować moich ludzi według własnej woli, ponieważ ci ludzie do nich nie należą. Tych ludzi Mistrz ma w sercu. (Oklaski)
Pytanie: Mistrz powiedział kiedyś, że nadal istnieją ludzie z silnymi więzami przeznaczenia, którzy jeszcze nie otrzymali Fa. Czy mogę zapytać czcigodnego Mistrza jak obecnie wygląda ta sytuacja?
Mistrz: Trudno to stwierdzić w obecnej sytuacji. Dlaczego mówię wam abyście ich
ocalali? Sam nie wiesz ilu twoich krewnych z przeszłości żyje na tym świecie. Postaraj się jak
tylko możesz najlepiej, aby ich ocalić!
Pytanie: Jak wielu jest jeszcze ludzi z więzami przeznaczenia?
Mistrz: Mogę wam powiedzieć, że w dzisiejszym świecie bez więzów przeznaczenia
nie moglibyście być istotami ludzkimi - nie mogłaby tu być ani jedna osoba bez więzów przeznaczenia. (Oklaski) Tyle tylko, że w trakcie historii zaaranżowali dla siebie różne role. To, że
byliście w stanie zostać uczniami Dafa, zaaranżowaliście to dla siebie w przeszłości. Ci, którzy zostali wytępieni za prześladowanie Dafa, także zaaranżowali to dla siebie w przeszłości.

Kiedy istota zbacza z drogi, popełnia ciagle złe uczynki, staje się bardzo zła i stopniowo dochodzi do tego momentu, w rzeczywistości jest to jej wybór.
Pytanie: Jaki istnieje związek pomiędzy: negowaniem aranżacji starych sił, usuwaniem przywiązania, czynieniem ciągle postępów w kultywacji i nie pozwalaniem starym siłom
na wykorzystywanie luk?
Mistrz: Gdy jesteś w stanie kroczyć prawą ścieżką oznacza to, że twoje prawe myśli
są silne, działasz zgodnie z wymogami Dafa i zgodnie z wymaganiami Mistrza; wówczas negujesz stare siły, kroczysz swoją drogą w prawy sposób. Te nieczyste duchy, które zamierzają
szkodzić Fa są naprawdę zadowolone, gdy popadasz w zamęt, ponieważ ich celem jest doprowadzenie tego wszystkiego do końca według ich zamysłu. Mówię wam, gdy to co teraz robicie jest zgodne z tym, czego was nauczyłem, to właśnie znaczy, że nie pozwalacie im wykorzystywać żadnych luk i nie dajecie im powodów do tego, by was prześladowały. Nie uznaję
prześladowań mających obecnie miejsce w Chinach, a stare siły ogarnia z tego powodu coraz
większy lęk. Jest tak dlatego, że wiedzą, iż absolutnie nie mogę tego uznać. Stoją w obliczu
tego faktu w wielkim strachu i trwodze. Istoty z wysokich poziomów należące do starych sił
już zostały unicestwione w procesie rektyfikacji Fa, ale te, które zostały odseparowane wewnątrz Trzech Sfer we wczesnych dniach, chwilowo nadal nie są w stanie ujrzeć prawdziwej
sytuacji – że ich najwyższe poziomy zostały zniszczone – i taki jest obecnie stan rzeczy.
Pytanie: Od kiedy zaczął się okres rektyfikacji Fa przechodziłem przez wzloty i upadki, nie byłem przez cały ten czas w stanie wyzbyć się dążenia do wygody, więc jestem nieco
niespokojny.
Mistrz: Mogę ci pomóc o ile sam będziesz się starał czynić postępy. (Oklaski)
Pytanie: Po rektyfikacji ludzkiego świata przez Fa większość uczniów Dafa powróci
do swoich własnych miejsc i osiągnie doskonałość. Kto w takim razie będzie pomagał Mistrzowi w rektyfikacji Fa przez kolejne dziesięć lat?
Mistrz: Jeśli o to chodzi (Mistrz się śmieje) nadal używasz ludzkiego sposobu myślenia. Gdy przekazywaliście Fa, wielu ludzi było w stanie je otrzymać, ale nie mogli go dogłębnie pojąć, ponieważ gdyby je pojęli staliby się uczniami Dafa okresu rektyfikacji Fa. Tu
leży granica, więc stare siły nie odważą się pozwolić tym ludziom otrzymać Fa. Nie kładłem
na to nacisku, ponieważ potrzebowałem skupić się na całokształcie rektyfikacji Fa i na rozwiązywaniu problemów rektyfikacji Fa, zresztą [ci ludzie] będą mieć szansę w przyszłości.
Wszystko co robicie nie pójdzie na marne, wasze czyny są wspaniałe i godne podziwu, ponieważ położyliście fundamenty dla kultywujących z przyszłości, wybraliście kultywujących
przyszłości. Zostało to więc wykonane bardzo dobrze.
Zauważyliście już ten problem przy wyjaśnianiu prawdy? Są oni w stanie zaakceptować wszystko tak długo, jak mówicie o prześladowaniu ludzi. Mówicie im o deptaniu prawa
ludzi do swobody wyznania, o łamaniu ludzkich praw i tak dalej, są w stanie zaakceptować to
wszystko, ale gdy zaczniecie im mówić o zasadach Fa to się blokują. Prawdopodobnie wszyscy zdajecie sobie z tego sprawę. Dzieje się tak z następującego powodu: gdy ktoś potrafi podążać za twoim tokiem rozumowania w oparciu o zasady Fa oznacza to, że już otrzymał Fa i
będzie kultywował, jeśli chodzi o kwestię otrzymania Fa, stare siły z pewnością będą go blokować. Dla tej osoby jest to test. Jeżeli naprawdę chce uzyskać Fa, choćby nie wiem co nadal
chce je otrzymać, wtedy może je otrzymać. Innymi słowy, obecnie ludziom naprawdę trudno
jest przyjść i zostać jednym z uczniów Dafa. Są jednakże pewni wyjątkowi, którzy mogą
wejść. Jeśli są w stanie wyrzec się wszystkiego, mogą wejść, w przeciwnym razie obecnie nie
mogą wejść. To, że ktoś nauczył się ćwiczeń w okresie prześladowania Dafa, nawet jeśli nie
wstąpił w szeregi uczniów Dafa okresu rektyfikacji Fa, oznacza, że położył fundamenty pod
swoją przyszłą kultywację. Tak to wygląda. (Oklaski)

Pytanie: Gdy Bogowie i Buddowie ukażą się w całym majestacie a ludzie będą kultywować po ujrzeniu całej prawdy, czy nadal będzie się to liczyło jako kultywacja?
Mistrz: Gdy wyjaśniacie prawdę wybieracie przyszłych kultywujących, więc to czy
ktoś jest w stanie obecnie się nauczyć jest niezwykle ważne. Co do reszty ludzi, to nie jest
tak, że wszyscy zostaną unicestwieni jeśli nie mogą kultywować, ponieważ ludzkość stanie
się ważnym poziomem kosmosu i będzie częścią tego, co obejmuje Dafa. Więc w przyszłości
nadal będą ludzie na tej Ziemi. Oczywiście zniszczeni zostaną tylko ci, którzy są źli i całkowicie nie do zaakceptowania.
Pytanie: Uczniowie z Shijiazhuang i Pekinu przesyłają pozdrowienia dla Mistrza!
Mistrz: Dziękuję!
Pytanie: Co oznacza „Patrząc z uśmiechem na głupotę bogów”?
Mistrz: Czy wiecie co zrobiły stare siły? Na początku dworowały sobie ze mnie,
zwłaszcza ci z niskich poziomów. Teraz nie ważą się śmiać, ponieważ ujrzały prawdę i widzą
wszystko wyraźnie. Uśmiecham się więc widząc ich głupotę. (Śmiech widowni)
Pytanie: Jak mamy rozumieć fakt, że Zhuan Falun ma pozostać dla przyszłości, a
inne wykłady są tylko jego wyjaśnieniem, i że powinnismy kultywować według Zhuan Falun?
Mistrz: Rzeczywiście powinniście kultywować ściśle według Zhuan Falun, pozostałe książki mogą być czytane jako odniesienie, wszystkie są Fa. Ludzie w przyszłości nie będą
posiadali tak potężnej cnoty jak dzisiejsi uczniowie Dafa okresu rektyfikacji Fa, ponieważ nie
będą przechodzili przez takie trudności, jakim stawiają czoła dzisiejsi uczniowie, są też oczywiście historyczne powody. Fa nie będzie się więc przejawiało w tak wzniosły sposób jak
obecnie. Za każdym słowem z Zhuan Falun kryją się nieskończeni Buddowie, Tao i Bogowie.
Może w przyszłości będzie się to przejawiać inaczej. Nie oznacza to, że Fa nie będzie dłużej
dobre, ale że nie zostanie ukazane aż tyle. Uczniowie Dafa, nie będę wam wyznaczać granic,
jesteście w trakcie ustanawiania waszej potężnej cnoty. (Mistrz się śmieje) (Oklaski)
Pytanie: Jest rzeczą bardzo ważną aby nie uznawać starych sił, więc czy moglibyśmy
prosić czcigodnego Mistrza, aby pomówił o tym, w jaki sposób dobrze sobie z tym radzić?
Dziękujemy.
Mistrz: Coż, to o czym właśnie mówiłem dotyczy tej kwestii. Nie uznawaj tego, co
zaaranżowały stare siły i neguj całe prześladowania. Oni chcą, aby uczniowie Dafa wydorośleli poprzez te prześladowania – ów aspekt ukazał się ludzkim oczom. Aspekt który jeszcze
się nie ujawnił to taki, że gdyby udało im się osiągnąć wszystko to, czego chcą, byłoby to
czymś, czego przyszłość nie mogłaby uznać. To, co manifestuje się po ludzkiej stronie jest
bardzo proste. Ta część ciebie, która już jest wykultywowana jest świadoma tego co się dzieje, a ja nie uznaję ani obecnych prześladowań ani niczego co zaaranżowały stare siły.
Weźmy niezmiernie mikrokosmiczną, ogromną istotę z wszechświata, taką, której
nie zna żaden Bóg, dostrzegła ona, że kosmiczne ciała niebieskie w pewnym momencie zaczęły podążać ku zniszczeniu. Z powodu jednej instynktownej myśli owej istoty – że nie chce
podążać ku zniszczeniu – uruchomiły się liczne warstwy firmamentów, a także kolejne warstwy ciał niebieskich wewnątrz owych licznych warstw firmamentów, aż do kolejnych warstw
wszechświatów wewnątrz niezliczonych ciał kosmicznych i do kolejnych warstw istot wewnątrz niezliczonych wszechświatów. To spowodowało, że olbrzymi Bogowie w różnych firmamentach zaaranżowali dla siebie sposoby ocalenia. Od najwyższego do najniższego poziomu uczestniczyli w tym liczni Bogowie, poczynili jeszcze bardziej skrupulatne aranżacje dochodząc w końcu do Trzech Sfer. Ponieważ ta jedna myśl pochodziła z ekstremalnie wysokiego poziomu, wszystkie czujące istoty kosmosu uważały, że jest to Wola Niebios, i że bez wątpienia osiągną całkowity sukces ocalając od zniszczenia ogromny firmament i ciała kosmiczne. Ponieważ było to skrupulatnie zaplanowane przez wielu Bogów na wielu poziomach ciał
kosmicznych, aranżacje wyglądały tak doskonale, że potężnie wzmocniły pewność siebie

wielu Bogów, popadli w ekscytację, uwierzyli że nareszcie mają szansę na ocalenie. W owym
czasie dwadzieścia procent Bogów spośród licznych poziomów istot brało udział w tym planie, i właśnie w ten sposób pojawiły się stare siły.
Czujące istoty nie chcą zostać zniszczone, to naturalne. Ale liczne warstwy istot
znajdują się wewnątrz ogromnego firmamentu i przez długi okres historii wszystko podążało
ku końcowi, zgodnie z prawem Fa – procesu powstawania-stagnacji-degeneracji-zniszczenia,
żadna istota ani element nie może przed nim uciec. Kiedy wszystko ulega unicestwieniu i nie
ma warunków na istnienie życia, dla czujących istot oznacza to, że nic nie może istnieć. To o
wiele bardziej przerażające niż ponowne utworzenie ciał niebieskich kosmosu. Prawo Fa powstawania-stagnacji-degeneracji-zniszczenia tworzy wszelkie elementy, materie i życie starego kosmosu, jednocześnie ustanawia prawo Fa, że wszystko ulegnie degeneracji. To niszczenie od wewnątrz wszystkich elementów, na które składa się kosmos przejawia się wśród istot
jako degeneracja standardów myślenia i zachowania, a gdy tylko obniżą się do pewnego stopnia stają się nie do ocalenia, od tej chwili podążają ku ostatniemu etapowi zniszczenia. Stare
siły nagięły do ostatnich granic potęgę i mądrość Bogów, kiedy zaaranżowały to, co uważały
za najdoskonalszą przyszłość, były tak podekscytowane, że zapomniały o kluczowej kwestii:
Kiedy kosmos podąża ku etapowi degeneracji wszystkie czujące istoty i elementy kosmosu,
bez wyjątku, znajdują się w trakcie procesu degeneracji – istoty, sposoby myślenia, elementy,
standardy, wszystkie są nieczyste - na ogromnej przestrzeni dziejów stopniowo przyszedł ten
moment, w którym standardy i całokształt istnień uległy pogorszeniu. W ciagu historii prawa i
standardy Fa utraciły swoją pierwotną wspaniałość i prawą czystość, więc czujące istoty tym
bardziej nie są w stanie wykryć tego rodzaju zmiany. To dlatego, że Bogowie na bardzo wysokich poziomach nigdy nie przejmowali się sposobem prowadzenia się istot z niższych poziomów, jeszcze mniej słuchali moich ostrzeżeń w trakcie rektyfikacji Fa. Innymi słowy, gdy kosmos osiągnął ten etap, nieważne jak dobre pomysły na swoje ocalenie mają istoty tego kosmosu jest to nadal zachowanie istot z etapu „degeneracja-zniszczenie” nie osiąga standardów
etapu „powstawanie-stagnacja” z początków istnienia kosmosu i okresu przejściowego, jest
jeszcze niżej od standardów nowego kosmosu, które są nieskończenie wyższe od standardów
starego kosmosu. Więc żadna z tych rzeczy uczynionych przez niezliczonych Bogów nie jest
uznana przez kogokolwiek spoza tego kosmosu. W czasie rektyfikacji Fa przemierzyłem
wszystkie firmamenty i ujrzałem, że te wszystkie finalne aranżacje starych sił mają niedociągnięcia i nie mogą zostać w pełni wykonane ani zharmonizowane. Przeszedłem także przez
każdą finalną cząstkę wszystkiego, co jest związane ze starymi silami i odkryłem, że ta olbrzymia istota, której jedna myśl doprowadziła do gigantycznych zakłóceń prawdziwej rektyfikacji Fa nie jest ostateczną istotą, że jest wiele elementów znacznie od niej wyższych. Tam,
wszystkie aranżacje starych sil nagle znikły – wszystkie ich aranżacje nie miały podstawy, nie
potrafiły niczego rozwiązać i zniknęły bez żadnego zakończenia. Jednakże wszystkie te aranżacje starych sił wyrządziły znaczną szkodę i stworzyły demoniczne przeszkody w rektyfikacji Fa, stały się przyczyną olbrzymich trudności w rektyfikacji Fa. Zwiodły wszystkich Władców, Królów i czujące istoty, a nacisk w trakcie rektyfikacji Fa był także spowodowany przez
bezpośrednią manipulację owych istot i starych sił. Gdy to wszystko się rozegrało, gdy czujące istoty ujrzały to wszystko, nagle stało się tak, jakby je coś poraziło. Ujrzały, że to o czym
mówiłem na początku, wszystkie moje ostrzeżenia w czasie rektyfikacji Fa, były prawdziwe.
Te istoty były zszokowane, odjęło im mowę – natychmiast zdały sobie sprawę, że popełniły
zbrodnię przeciwko rektyfikacji Fa. Zawsze uważały mnie za kultywującego, uważały nawet
że to one sprowadziły mnie tutaj jako kultywującego. Myślę, że w tym momencie nigdy nie
odważą się już tak myśleć.
Te przeszkody zaaranżowane przez stare siły w ludzkim świecie, powierzchownie są
[z powodu] odpowiedzialności za kultywujących, rektyfikację Fa i za mnie, ale w rzeczywistości celem tego, co one zaaranżowały jest odpowiedzialność za to, co chciały osiągnąć. To,
co zaaranżowały nie jest ani trochę czymś, czego nowy kosmos przyszłości mógłby chcieć,
jednocześnie spowodowało to ogromne zniszczenia w rektyfikacji Fa. Wiele z tych rzeczy,

które chciałem osiągnąć zostało przez nie brutalnie zniszczone. To już historia, trudno odzyskać rzeczy raz utracone. Jakże mogliby wziąć na siebie odpowiedzialność za to wszystko?
Jako praktykujący, jeśli w obliczu tej trudności jesteście w stanie nie uznawać aranżacji starych sił, możecie sobie poradzić. Ci, którzy nie radzili sobie dobrze, czyż nie sprowadza się to do tego, że uznajecie aranżacje starych sił? Gdy tylko je uznaliście, czyż nie staliście się podobni do nich? Nie postąpiłeś dobrze w trakcie prześladowań, spowodowało to zachwiania wsród praktykujących i zaostrzyło prześladowania, więc czyż nie dolewasz oliwy do
ognia i nie pomagasz złu? Całkowicie zaneguj wszystko, co pochodzi od starych sil!

Pytanie: Dlaczego stare siły mają odwagę zabijać uczniów Dafa?
Mistrz: Zachodzą tu dwie sytuacje. Pierwsza jest spowodowana tym, ze w przeszłości stare siły wyczuły pewien sposób myślenia pośród uczniów Dafa – jeśli kultywujesz Dafa
to tak jakby mieć ubezpieczenie, nie ma się czego bać, nie istnieje choroba ani śmierć, pewne
rzeczy się nie przytrafią i wszystkim dobrze się wiedzie. Gdy tylko pojawia się ta mentalność
przychodzą kłopoty. Stare siły uczynią co tylko zechcą, a gdy tylko nieświadomie uznasz ich
aranżacje będą miały wymówkę, aby cię kontrolować i stworzyć dla ciebie różnego rodzaju
niebezpieczeństwa. Oczywiście, uczniowie Dafa nie umrą tak jak zwykli ludzie, nawet co się
tyczy tych, którzy odeszli przed czasem, to co na nich czeka jest czymś najlepszym – to pewne. (Oklaski) Więc w tym okresie stare siły najpierw zabiorą kilku. Oczywiście, pomiędzy
tymi, którzy umarli, są też tacy, którzy zaaranżowali to dla siebie w ten sposób w poprzednich
życiach. Jaki jest cel starych sił? Chcą abyś ujrzał, że uczenie się Dafa nie oznacza, że jesteś
ubezpieczony, nadal powinieneś dobrze sobie radzić, a jeśli sobie nie radzisz to jest to problem. Więc robią te rzeczy, ponieważ postrzegają osobistą kultywację jako coś ważniejszego
niż dawanie świadectwa Fa. Więc robią to w chwili obecnej, w trakcie rektyfikacji Fa, gdy
uczniowie Dafa są pilnie potrzebni przy ocalaniu czujących istot – czyż nie stwarzają tym poważnych kłopotów? Ile istot jest w stanie ocalić uczeń Dafa będąc w takim świecie? Czyż to,
co robią, nie jest czymś złym?
Od czasu do czasu stare siły tworzą przeszkody dla praktykujących, ale pomyślcie
jak ważne jest ocalanie czujących istot! Dlaczego muszą przysparzać wam tylu zakłóceń? Nie
uznawaj tego! Jako że żaden z nich nie jest godzien uczestnictwa, nie chciałem aby jakiekolwiek czujące istoty w tym przeszkadzały, chciałem żeby wszystkie czekały, ja postępowałbym
nadal do przodu rektyfikując wszystko; te najgorsze istoty, choćby nie wiem jak złe, nieważne
jakie błędy popełniły w historii, wszystkie mogłyby osiągnąć Doskonałość, gdyby tylko biernie czekały. Czyż nie byłoby to wspaniałe?! (Oklaski) Oczywiście, odbywałoby się to z zachowaniem zasad, jako że przekształciłbym wszystko to, co uczeń Dafa był winien, w życzliwe korzyści dla czujących istot i wszystko zostałoby jak najlepiej zadośćuczynione. Gdyby
sam nie mógł tego uczynić, Mistrz by mu pomógł. Kiedy kosmos nie spełnia wymogów danego standardu, dzieje się tak, ponieważ czujące istoty nie spełniają tych wymogów, byłbym w
stanie pomóc w tych kwestiach wszystkim istotom. Byłbym w stanie w tym pomóc tobie, byłbym w stanie pomóc jemu. Więc czyż wszystko nie zostałoby rozwiązane w życzliwy sposób? (Oklaski) Pomógłbym wam wszystkim to uczynić choćby wszystkie istoty nie były ani
dobre ani czyste. Czyż nie byłoby to uczciwe? Widzicie w tym logikę, prawda? Jednakże oni
uparli się by robić rzeczy po swojemu. Oczywiście, nawet w takiej sytuacji byłyby nieuniknione reakcje ze strony istot będących pod wpływem rektyfikacji Fa, wynikłyby z tego kłopoty i zakłócenia. To oczywiste, stworzyłoby to także pewne kłopoty i cierpienia dla mnie w
czasie rektyfikacji Fa i to również jest naturalne. Mógłbym to zaakceptować i uznać. Ale systematyczne robienie tych rzeczy poważnie zakłóciło rektyfikację Fa, a to coś, czego nie mogę
uznać. Tak właśnie jest to wszystko powiązane.
Mówiąc o tym z innej perspektywy, gdy stare siły są w stanie robić to, co robią, czyż
nie dzieje się tak dlatego, że milcząco się na to zgodziliście? Gdy mówią ci, żebyś poszedł,
idziesz, gdy mówią ci, żebyś coś napisał, piszesz, gdy mówią ci żebyś coś zrobił, robisz to,

gdy cię aresztują i skazują godzisz się na to bezsilnie i w milczeniu. Oczywiście, jest to spowodowane przez twoje głęboko ukryte przywiązania, których nie możesz się wyzbyć, ale im
bardziej nie jesteś w stanie się ich pozbyć tym surowiej jesteś prześladowany. Te niegodziwe
istoty, które kontrolują i niszczą uczniów Dafa widzą twoje przywiązania i to, do czego jesteś
przywiązany. Jakiż kontrast w porównaniu z tymi uczniami, którzy porzucili przywiązanie do
życia i śmierci i nie lękają się niczego, złe istoty boją się ich. Potrafią się tego wyzbyć ponieważ dobrze kultywowali.

Pytanie: Bardzo chciałbym aby moja rodzina i przyjaciele stali się kultywującymi.
Ale rektyfikacja Fa zbliża się do ostatnich etapów, więc czy Mistrz może sprawić, aby powrócili do niebios razem z nami? Czy też mają kultywować Dafa w czasie, gdy Fa będzie rektyfikować ludzki świat?
Mistrz: Naprawdę nie mogę ci nic o tym powiedzieć. Po pierwsze, jest to coś o czym
nie należy mówić, po drugie, masz przywiązania. Niektórzy ludzie mówią: „Gdy już osiągnę
doskonałość, co będzie jeśli nadal mam to czy tamto do zrobienia?”.Czy wiesz jak Bogowie
patrzą na tego ucznia, gdy wypowiada te słowa? (Śmiech widowni) I nadal chcesz osiągnąć
doskonałość? Czy wiesz, że ci którzy myślą o osiągnięciu doskonałości nie mogą jej osiągnąć,
nie mówiąc już o tych, którzy chcą osiągnąć doskonałość a nie są w stanie porzucić przywiązań do rzeczy takich jak uczucia czy majątek. Nie dąż do niczego i uzyskaj wszystko w sposób naturalny! Wszystkie rzeczy, które uczniowie Dafa obecnie robią, to w rzeczywistości odpowiedzialność, którą nałożyła na was historia. Po prostu róbcie to co powinniście, otwarcie i
z godnością, a wszystko zostanie ułożone. (Oklaski) Tak długo jak myślisz o tym, że chcesz
osiągnąć doskonałość nie będziesz w stanie jej osiągnąć... A ty jeszcze mówisz: ''Jak mogę
odejść skoro mam do załatwienia to, muszę się zająć tamtym....'' to oznacza ze jeszcze nie
chcesz odejść. Spójrz tylko ile ludzkich myśli i przywiązań zawiera się w tych słowach.
Pytanie: Poezja jest formą ludzkiej kultury. Dlaczego Mistrz wybrał tę specyficzną
formę, poezję, aby nas uczyć i użył jej jako części Fa?
Mistrz: Rzeczy te, zarówno te pochodzące z chińskiej kultury jak i z innych kultur
świata, zostały zachowane dla ludzi jako pomoc w uzyskaniu Fa. Co się tyczy używania przeze mnie konkretnej części kultury, jest to mój osobisty wybór – nie mialem nic specjalnego na
myśli. Po prostu dowolnie użyłem tej formy. Czasami używam klasycznej mowy chińskiej,
gdy coś piszę, a czasem używam poezji, rymów lub literackich dwuwierszy, czasami używam
także nieformalnej prozy która jest obecnie dominującą formą w pisarstwie. W rzeczy samej
wolę używać klasycznych form, jako że wyrażają sprawy w realny, jasny i wyczerpujący sposób. Oczywiście, to co się obecnie studiuje to mowa potoczna, nikt nic by nie zrozumiał gdybym pisał w ten sposób [używając mowy klasycznej] więc używam tych form rzadko lub
wcale. Stare siły doprowadziły dzisiejszą ludzkość do takiego stanu. W rzeczywistości stworzyły one olbrzymie trudności w rektyfikacji Fa kosmosu i dla przyszłości. Fa, którego dziś
was nauczam zawiera w sobie elementy nauki, a to nie należy do kultury istot ludzkich, więc
co się z nim stanie jeśli miałoby pozostać dla przyszłości? Czy wiecie dlaczego zawsze chcę
używać tych starych, klasycznych chińskich przypowieści, gdy was nauczam? Ponieważ nie
zawierają w sobie tych rzeczy. Tak jest obecnie, ludzie są w stanie zrozumieć te zasady jako
część tego rodzaju kultury, więc mogę nauczać tylko w ten sposób. Co się tyczy późniejszych
rzeczy, będziemy musieli wziąć je pod uwagę dopiero w przyszłości.
Pytanie: Mistrz powiedział, że wszystko w dzisiejszym ludzkim społeczeństwie jest
spowodowane przez myśli uczniów Dafa. Często zauważam, że moje własne przywiązania
spowodowały nawet pogorszenie się spraw. Czy mogę spytać Mistrza jak się od tego uwolnić?
Mistrz: Nie jest czymś wielkim jeśli nie radziłeś sobie dobrze. Po prostu następnym
razem zrób to lepiej i sprobuj wykryć, co było problemem. Istnieje znaczące zjawisko w wa-

szej kultywacji, gdy zrobicie coś złego ogarnia was żal i staracie się nie robić tego już więcej
razy. Jeśli zbyt mocno żałujecie jest to kolejne przywiązanie. Gdy zrobiliście coś źle, zobaczyliście dlaczego to było złe i rozpoznaliście to, zatem następnym razem zróbcie to dobrze,
zróbcie to jeszcze raz. Jeśli potkniecie się, upadniecie i po prostu będziecie tam tak leżeć zamiast się podnieść (śmiech widowni), to nie będzie dobrze.
Pytanie: Poczułem się bardzo smutny wewnątrz, gdy usłyszałem Mistrza nauczającego Fa dziś rano. Chcę zapytać Mistrza, czy powiedział nam o tych prawdach Fa zanim się
ujawniły?
Mistrz: Nie, to nie jest tak. Teraz jest dużo rzeczy, w które nie interweniuję, ponieważ musicie sami dobrze kroczyć waszą ścieżką. Jest to zadaniem dla każdego. Jest to tym,
co zostawicie po sobie, gdy w przyszłości osiągniecie doskonałość, a także jest okazją do
ustanowienia potężnej cnoty. To co robicie dobrze, jest wszystkim co uprawomocniliście i do
czego się oświeciliście. Po uporządkowaniu tych części i po usunięciu niepożądanych resztek
pozostanie esencja, która jest twoją drogą do sukcesu. Co się tyczy prawd Fa, których nauczałem tego ranka, w rzeczywistości nauczam ich, gdy tylko mają się pojawić zakłócenia dla grupy. Nie wspominałbym o tym gdyby to były odosobnione przypadki nie mające wielkiego
wpływu, bo praktykujący poradziliby sobie z nimi szybko.
Pytanie: Czcigodny Mistrzu, praktykujący używają Internetu do wymieniania się zrozumieniami i doświadczeniami. Czy ta forma jest dobra, czy zła?
Mistrz: Myślę, że poza Chinami Kontynentalnymi nie stanowi to problemu, ale nie
rozmawiajcie o konkretach jakie robicie uprawomocniając Fa. Jeżeli jest to w Chinach Kontynentalnych, to najlepiej byłoby gdybyście na pierwszym miejscu postawili swoje bezpieczeństwo i nie pozwalali starym siłom wykorzystywać luk. Nie jest to kwestia bania się lub nie,
chodzi o nie pozwalanie złu na wykorzystywanie jakichkolwiek luk.
Pytanie: Jeżeli nasze myśli są czyste i prawe, to wtedy stare siły nie mają sposobu na
zakłócanie. Kiedy zatem pojawia się zakłócenie, to czy odzwierciedla ono nasz stan kultywacyjny?
Mistrz: Kiedy pojawia się zakłócenie, jest zwykle spowodowane przez te stare siły.
Kiedy zatem robimy wszystko w prawy sposób, to czy powinniśmy się spodziewać, że nie będzie żadnych zakłóceń? Może to jedynie zredukować wiele strat, ponieważ wasze luki będą
wykorzystywane przez fakt, że wy sami wciąż macie niewykryte elementy, a stare siły nalegają na wymuszanie tego, co chcą zrobić. Jednocześnie są pewni studenci, a zwłaszcza trzecia
grupa studentów, którzy ciągle mają pewną ilość karmy, zatem użyją oni tych rzeczy, żeby
wykorzystać te luki. Tak czy siak Mistrz ich nie uznaje. I wy również nie powinniście ich
uznawać. Dobrze radźcie sobie ze sprawami w prawy i godny sposób, negujcie je i wzmocnijcie nieco wasze prawe myśli. „Jestem uczniem Li Hongzhi, nie chcę innych aranżacji i nie
uznaję ich” – wtedy nie odważą się tego robić. Wszystko to może zostać rozwiązane. Kiedy
naprawdę możecie tak postąpić, nie tylko tak mówiąc, ale wcielając to w życie, to Mistrz zdecydowanie stanie w waszej obronie. W dodatku, jest wokół Mistrza wielu strażników Fa, jest
wielu Buddów, Tao i Bogów oraz są jeszcze większe istoty i wszyscy oni wezmą w tym
udział, ponieważ wymuszone prześladowania, które nie są uznawane, są przestępstwem i stare prawa kosmosów również na to nie pozwalają – irracjonalne prześladowania absolutnie nie
są dozwolone i stare siły nie ważą się tego robić jeżeli taka jest sytuacja. Toteż powinniście
działać tak uczciwie, jak tylko potraficie.
Niektórzy mogli pomyśleć: „Teraz, od kiedy działałem uczciwie i zrobiłem to dobrze, w ogóle nie może być więcej jakichkolwiek zmartwień”. Być może ta wasza myśl poprowadzi ich do przysporzenia wam zmartwień, gdyż stare siły wierzą, że jest to jeszcze jedna
forma uznawania ich. „Ach, on chce, żeby to nie istniało i chce być beztroskim. To nie zadziała. Ta jego myśl musi zostać usunięta”. Czy zatem to wasze posiadanie luk nie zostaje wykorzystane? W rzeczywistości, tak długo jak potraficie utrzymać bardzo prawy stan umysłu w

waszym codziennym życiu, w przeważającej mierze wszystko powinno być u was w porządku.
Pytanie: Czy po rektyfikacji Fa wciąż będziemy znali Mistrza?
Mistrz: Mistrz ma niezależny system. Wszyscy jesteście istotami wewnątrz kosmosu
i nie ma znaczenia jak olbrzymi jest kosmos, Mistrz nie jest wewnątrz niego. Nie jestem częścią tego wszystkiego, mam jednak swój własny niezależny system, niczego nie potrzebuję w
tym kosmosie i nie potrzebuję niczego do niego wkładać, mam swój własny, niezależny, samowystarczalny system. Zatem innymi słowy, żadne stworzenie w kosmosie nie może mnie
zobaczyć i żadne stworzenie nie może mnie znać. W rzeczywistości nie posiadam formy i dla
dowolnych wewnętrznych czy zewnętrznych elementów nie istnieję, byłoby to tym samym co
nieistnienie, jednakże jestem w stanie ukazać swój wizerunek na dowolnym kosmicznym poziomie, co jest wyniesieniem tego wizerunku, który dzisiaj widzicie, na różne poziomy. Jest
on taki jak ten tutaj wśród ludzi, oczywiście, w przyszłości może on być bardzo młody – moje
wrodzone ciało jest bardzo młode. Używając ludzkiej terminologii, na każdym poziomie istnieje wizerunek, który wzniósł się bazując na tej podstawie, wszystkie one wyglądają jak ja,
tyle tylko, że wygląda to tak, że im bardziej mikrokosmiczne elementy, które go formują, tym
większa jest jego objętość. Oczywiście, potrafię również skompresować każdy poziom w jedno ciało i jednocześnie stać się większym lub mniejszym, mogę również nieskończenie dzielić
ciało. Taka jest ogólna koncepcja. (Aplauz)
Pytanie: Czy po rektyfikacji Fa i po uzyskaniu przez uczniów Doskonałości, nadal
będzie okazja do polepszania się?
Mistrz: Wspomniałeś o czasie po rektyfikacji Fa, kiedy wszyscy uczniowie osiągnęli
Doskonałość – czy wciąż będzie okazja do polepszania się? W rzeczywistości mówiłem o tym
wszystkim. Wasza Pozycja Owocu jest uprawomocniana i do niej oświecacie się w trakcie
kultywacji, lub innymi słowy, dowolna Pozycja Owocu jaką możecie osiągnąć, uzyskiwana
jest poprzez proces kultywacji. Chcecie zapytać: „Kiedy będę w niebie, to czy dalej będę
mógł kultywować i się poprawiać?”. Są elementy i mechanizmy do tego celu, ale żeby chociaż trochę się poprawić, jest to znacząco długi i gigantyczny projekt. Nie jest to takie łatwe
jak na Ziemi. Mimo to nikt nie odważa się zejść na Ziemię, gdyż po przyjściu tutaj mógłbyś
nie zostać Bogiem, czy Buddą przychodzącym do tego świata, żeby ocalać ludzi. Po zejściu
tutaj wasz umysł zostaje całkowicie wykasowany i nic nie wiecie – istnieje nawet możliwość,
że będziecie przeciwko kultywacji. Toteż nikt nie odważa się przyjść.
Pytanie: Jakie są najbardziej zasadnicze obszary i niedociągnięcia, które u uczniów
Dafa jako całości wymagają poprawy?
Mistrz: W przypadku uczniów Dafa jako całości, w procesie uprawomocniania Fa,
kiedy zgodnie wspólnie pracujecie, moc Fa jest wielka. Czy to wykonujecie rzeczy jako grupa, czy robicie coś indywidualnie, to, co robicie, jest tego samego rodzaju kwestią i jest tym,
co rozumiemy jako jedną całość. Wszyscy wyjaśniacie prawdę, wysyłacie prawe myśli i studiujecie to Fa, zatem szczegóły tego, co robicie są różne, ale podział ról jest uporządkowany,
w tym samym czasie istnieje forma i zostają oddzielone cząstki. Kiedy u was jako całości pojawiają się jakieś problemy, to Mistrz na pewno je omówi, a kiedy nie ma jakiegoś oczywistego problemu, to Mistrz nic nie powie. Zatem kiedy nie wpływa to na sytuację całej jedności,
wtedy nic nie mówię.
Pytanie: Szanowny i ukochany Mistrzu, ocal mnie proszę. Mam wielkie grzechy, więc
mam umysłowo upośledzonego syna.
Mistrz: Mistrz z pewnością ocali wszystkie czujące istoty tego świata. (Aplauz) Użyję różnych form ocalania w trakcie różnych okresów czasu i różnych sposobów.

Pytanie: Moje myśli nie były zbyt prawe w moich snach i obawiam się, że mogłem
skrzywdzić jakąś istotę.
Mistrz: Nie martw się, sen to tylko sen, sen nie jest kultywacją i nie koniecznie będzie tak, jak to sobie wyobrażałeś. Pod warunkiem, że potrafisz ukończyć kultywację, to
Mistrz pomyśli o sposobach, żeby perfekcyjnie rozwiązać wszystkie błędy jakie popełniłeś.
(Aplauz) Nie myśl o tych rzeczach. Jeżeli myślisz o nich zbyt dużo, to staną się one przywiązaniem, a ty nie będziesz w stanie kultywować.
Pytanie: Czy mogę zapytać czcigodnego Mistrza, czy w trakcie rektyfikacji Fa istnieje kwestia równoważenia ważności i pilności wykonywanych przez nas spraw i jak powinniśmy sobie z tym radzić we właściwy sposób?
Mistrz: Cóż, chodzi tu o szczegółowe sprawy. A szczegółowe kwestie, są wszystkie
częścią waszego ustanawiania wszechmocnej cnoty, oraz są częścią ścieżek, którymi musicie
podążać i tym co robicie samodzielnie. Oczywiście, musicie rozważyć ważność i pilność oraz
samodzielnie nadać rzeczom priorytet. Jeżeli nie przyznajecie priorytetów właściwie, to może
to wpłynąć na to, co macie zrobić, ponieważ, pozwólcie sobie powiedzieć, wszystko co robicie jest dla was samych. Bycie zdolnym do właściwego przyznawania sprawom priorytetów
jest samo w sobie godne uwagi i wpłynie na wasze podążanie ścieżką w prawy sposób, a to
jest wszechmocną cnotą. Trudno jest mi mówić o konkretnych sprawach. Mistrz nie może pozbawiać was okazji doskonalenia waszej własnej ścieżki.
Pytanie: Często obwiniam się za bycie niezdolnym do kultywacji współczującego serca i czuję się zniechęcony i apatyczny, zwłaszcza wobec tych przyjaciół i znajomych wokół
mnie, którzy odrzucają materiały Dafa.
Mistrz: Powiem ci, że jesteście kultywującymi, więc trzeba żebyś traktował wszystkie czujące istoty wokół ciebie tak współczująco, jak tylko potrafisz. Być może związki przeznaczenia niektórych ludzi jeszcze nie dojrzały. Być może niektórzy ludzie zostali rzeczywiście głęboko zatruci, ale wciąż mogą zostać ocaleni. Oczywiście, są również tacy, którzy nie
mogą być ocaleni, jednak zdecydowana większość może. Obecnie nie potraficie ich odróżnić.
Sądzę, że absolutnie nie powinieneś być zniechęcony i apatyczny. Rób to współczująco, bez
względu na to, kto to jest, a ze współczuciem, które może roztopić stal, będziesz w stanie dobrze sobie poradzić. (Aplauz)
Pytanie: Wiele krajów jest obecnie oszukiwanych przez maskę Chińskiej ekonomii i
stało się to główną przeszkodą w naszym wyjaśnianiu prawdy rządom różnych krajów i społeczności biznesowej. Mamy nadzieje, że szanowny Mistrz może dać nam pewne wskazówki w
tym obszarze.
Mistrz: Tak, Chiński rząd wydał jedną czwartą narodowych i obywatelskich zasobów finansowych, żeby prześladować Falun Gong. Gdyby nie był wydolny ekonomicznie,
czy byłyby w stanie prześladować Falun Gong? Czy ludzie w tym społeczeństwie słuchaliby
jego rozkazów? Czy osoba zrobiłaby coś wbrew swojemu sumieniu tylko dlatego, że ktoś jej
tak powiedział? Wszystko to dzieje się tak dlatego, że jest wspierane pieniędzmi. A dlaczego
jest tak, że w społeczności międzynarodowej tak wiele mediów i rządów o tym milczy i dlaczego są w stanie odwracać wzrok w obliczu tej katastrofy? Mają w to zaangażowanych wiele
żywotnych interesów i wiele do zyskania.
W trakcie tych prześladowań przez zło, wszystko w Chinach, czy to postęp w rządzeniu, czy dochody finansowe z przedsiębiorstw, wszystko to jest powiązane z Falun Gong. I
wliczają się w to egzaminy wstępne studentów oraz dokumenty ukończenia studiów, wszystko musi być związane z Falun Dafa. W celu prześladowania Falun Gong, wielka ilość funduszy jest alokowana w bezpieczeństwo publiczne, prawo polityczne, sądownictwo, sprawy zagraniczne, nikczemne biuro 610 i agentów służb specjalnych. W celu oszukiwania ludzi, wiele zostało zainwestowane w różne machiny propagandy, w radio, telewizję, gazety, sztukę i literaturę, wydarzenia kulturalne, a nawet w blokowanie telewizji, radia i sieci komputerowych.

Wielka liczba agentów została wysłana do społeczności międzynarodowych, żeby prześladować Falun Gong. Jak tylko ci ludzie mogli wziąć ze sobą za granicę pieniądze, to kiedy tylko
pieniądze zostają zdeponowane na ich osobistych kontach, natychmiast rozpoczynają procedury emigracyjne - „W normalnej sytuacji, gdybym chciał wyjechać, to oni by mi nie pozwolili, lecz teraz dostałem pieniądze, żeby to zrobić.... To naprawdę wspaniałe. Jak mógłbym
jednak iść i popełniać przestępstwa w takim społeczeństwie? Lepiej zostawię sobie jakieś
wyjście awaryjne”. Sztuczki użyte w prześladowaniach są najgłupsze, lecz oni nie są strachliwi, jeżeli chodzi o wydawanie zapracowanych w pocie czoła pieniędzy obywateli, żeby obrócić je i prześladować ludzi, a ilość jaką wydali jest całkiem olbrzymia.
Wygląda na to, że tak długo, jak kwestia Falun Gong nie zostanie rozwiązana, to
społeczeństwo naprawdę nie będzie miało żadnej nadziei na zmianę i nic nie będzie mogło się
ustabilizować, gdyż jest ono całkowicie skupione na Falun Gong i nie ma czasu martwić się o
cokolwiek innego. Wszystko to istnieje z powodu Falun Gong. Ten układ bezwartościowej
maszynerii działa całkowicie z powodu Falun Gong – co innego może on zrobić?
Wszystko to zostało umożliwione przez zagraniczne inwestycje i dokonały tego stare siły. Wykorzystują więc pieniądze, żeby wspierać zło. W trakcie tego okresu, kiedy zło
prześladuje Dafa, wy inwestujecie tam pieniądze. Chodzi o tych ludzi z wielką ilością pieniędzy, którzy wybierają swoją przyszłość, rozmyślnie trwoniąc swoje pieniądze. W tych prześladowaniach, inwestowanie swoich pieniędzy jest tym samym, co wspieranie złych prześladowań, i popełniliście grzech. Gdyby tam w Chinach nie było żadnych prześladowań Dafa, to
nie miałoby znaczenia ile pieniędzy zainwestowalibyście. Na powierzchni ludzie nie wiedzą,
ale wszyscy ludzie mają stronę, która jest świadoma. Naprawdę nie możecie powiedzieć, że
nie wiedzieliście.
Pytanie: Jeżeli ci z kierownictwa w Centrach Asystenckich, czy Stowarzyszeniach
Falun Dafa nie potrafią dotrzymać kroku postępom rektyfikacji Fa i nie są w stanie wysłuchać krytyki...
Mistrz: Czy taka jest sytuacja z naszymi Centrami Asystenckimi i Stowarzyszeniami
Falun Dafa? Musicie spojrzeć, z ręką na sercu, głęboko wewnątrz siebie i z należytą uwagą
słuchać sugestii praktykujących. Jeśli jednak spojrzymy na drugą tego stronę, to czy nie jest
prawdą, że brakuje czegoś praktykującym w sposobie w jaki patrzyli oni na sprawy? Gdybyś
ty pełnił taką funkcję, to jak ukończyłbyś robienie tego? Nie jest to krytykowanie, po prostu
odłużmy to na bok i spójrzmy – czy naprawdę mają oni problemy, czy też jest tak, że twój
własny sposób rozważania problemów nie jest pełny. Bowiem jeżeli naprawdę mają oni wielkie problemy, to skoro są oni osobami odpowiedzialnymi w Centrach Asystenckich, to jest to
kwestia do rozważania tutaj. Ich odpowiedzialność jest jeszcze większa, gdyż kiedy uczeń
Dafa zostaje odsiany z powodu ich błędów, to myślę, że taki grzech jest po prostu przeogromny. Oczywiście, nie będzie to tak poważne, gdyż wciąż jest Mistrz, który dogląda spraw. Jesteście jednak wszyscy kultywującymi i bez względu na wszystko nie możecie zabrać swoich
własnych niedociągnięć, przywiązań i rzeczy, których nie możecie odpuścić [osiągając] Doskonałość. Zatem nie ważne co robicie, musicie przede wszystkim myśleć o Dafa i nie nadawać zbyt dużego znaczenia swoim własnym rzeczom.
Sam też zauważyłem, przy okazji, że w rzeczywistości ci ludzie, którzy są kierownikami w różnych miejscach, również są kultywującymi i nie powinniście ich poważać jak Mistrza, czy wymagać od nich tak wysokich standardów. Łatwo jest popełnić błędy w pewnych
sprawach, zatem, kiedy tak się dzieje, wymieńcie się przemyśleniami i trochę podyskutujcie.
Kiedy szczerze spojrzycie na rzeczy z perspektywy bycia odpowiedzialnym względem Fa i
naprawdę macie serce, które może roztopić stal, to po prostu nie wierzę, że sprawy nie będą
mogły zostać dobrze załatwione. I nie upierajcie się, że inny praktykujący nie jest dobry, bazując na pewnych sztywnych koncepcjach, które macie – ja, wasz Mistrz, wierzę, że jest on w
porządku. I nie myślcie, że trudno jest się dogadywać. Ani jedna ze stron, kiedy coś robiła, nie
postępowała zgodnie z „wielkim współczuciem”. Jeżeli naprawdę potraficie wcielać w życie

wielkie współczucie, to myślę, że te rzeczy, które nie są właściwe, definitywnie zostaną
oczyszczone.
Pytanie: Czy nasze wysiłki w wyjaśnianiu prawdy zagranicznym Chińczykom są bardzo słabe? Zwłaszcza na zachodzie USA jest wiele chińskich organizacji i wielu Chińczyków z
Chin Kontynentalnych. Czy ich możność przebywania za granicą jest częścią ich związków
przeznaczenia?
Mistrz: Moglibyście tak powiedzieć o związkach przeznaczenia, lecz co do tych,
którzy mają pozytywny wpływ i tych, którzy mają wpływ negatywny, istnieją jedni i drudzy i
stare siły zaaranżowały to w taki sposób. W ogóle tego nie uznaję. Minutę temu powiedziałem, że każdy na świecie był częścią mojej rodziny. Nie uznawajcie aranżacji starych sił i róbcie co tylko możliwe, żeby wyjaśniać prawdę. Czy to chodzi o zachodnie, czy wschodnie
USA, powinniśmy to robić najlepiej jak potraficie. Mistrz nie sugeruje, żebyście odstawili
wszystko inne na bok, nie zadziałałoby to, gdybyście wszystko inne lekceważyli. Zamiast
tego, jedynie właściwie dysponujcie swoim czasem i róbcie, co tylko możecie, żeby ocalać ludzi. Inną sprawą jest to, że ten Chińczyk, którego ocaliłeś, pójdzie i powie o tym innym, zatem jest to dawanie mu szansy na zyskanie pewnej zasługi. Podczas tych prześladowań ludzie
popełnili grzechy i mieli swój wkład we wspieraniu prześladowań oraz podsycali furię zła,
więc będzie im dana szansa na odkupienie swoich grzechów. Po tym jak odkryją prawdę,
będą o tym wszędzie mówić i będzie to odkupieniem ich grzechów, toteż powinniście starać
się jak tylko możecie.
Pytanie: Kiedy w naszym rejonie były przeprowadzane wybory, byli ludzie, którzy
poszli pomagać kilku kandydatom do kongresu, którzy wspierali Dafa. Niektórzy ludzie jednak myśleli, że nie powinniśmy mieszać się w politykę i robiąc coś dla Dafa nie powinniśmy
polegać na zwykłych ludziach. Czy takie zrozumienie jest właściwe?
Mistrz: W zasadzie jest to właściwe, więc w tej specyficznej kwestii powinniście na
to patrzeć w taki sposób. Jeżeli powiecie, że uczniowie Dafa nie mogą się mieszać w politykę
zwykłego społeczeństwa, to nie powiedziałbym, że jest to w 100% właściwe. Tym, co wam
powiedziałem było to, że Dafa nie miesza się w politykę. Wielu naszych studentów Dafa pracuje w polityce i jest to ich praca. Toteż kiedy są wybory rządowe, to czy powinniście wziąć
w nich udział? Jeżeli weźmiecie w nich udział i wrzucicie swój głos, cóż, wtedy wmieszaliście się w politykę. Kultywacja ucznia Dafa w zwykłym społeczeństwie oznacza, że kultywując staracie się, tak bardzo jak tylko możecie, dostosować się do zwykłego społeczeństwa, a
wtedy nie będzie to problemem. Wy również jesteście członkami tego zwykłego społeczeństwa. A istnienie zwykłego społeczeństwa jest konieczne dla Dafa, dla kosmosu i dla czujących istot. Możemy tylko pomagać je utrzymać i nie możemy zakłócać. Kiedy macie zamiar
głosować, to po prostu idźcie i głosujcie, nie jest to żaden problem. Jeżeli mówicie, że pewien
kongresman jest waszym osobistym przyjacielem i chcielibyście mu pomóc coś zrobić, to
wtedy oczywiście mogłyby to być rzeczy związane z wyborami i wykonywalibyście pracę
wolontariuszy – wtedy nie ma to znaczenia. Jednak nasze Dafa jako całość nie miesza się w
politykę i nie możemy robić niczego politycznego w imieniu Dafa. Dla uczniów Dafa jednakże, priorytetem powinno być uprawomocnianie Fa
Gdy ostatnio były wybory na Tajwanie, miałem praktykującego, który zadzwonił do
osoby z kierownictwa Tajwańskiego Stowarzyszenia Dafa i wyjaśnił publicznie, że Stowarzyszenie Dafa nie zabierze żadnego stanowiska w wyborach. Kiedy indywidualny praktykujący
chce kogoś poprzeć, to jest to jego osobista sprawa i nie reprezentuje to Dafa. Byli uczniowie
Dafa popierający obydwie partie. Stowarzyszenie Falun Dafa nie ma żadnej politycznej opinii
odnośnie wyborów partyjnych i nie angażuje się w nie. Jako indywidualni praktykujący możecie popierać kogo tylko chcecie. Tak to działa.

Pytanie: Ostatnio było wiele presji w trakcie wykonywania pracy związanej z rektyfikacją Fa. Odczuwa się to jak jakiś niewidzialny nacisk. Nie wiem, czy to odczucie jest związane z ogólną sytuacją rektyfikacji Fa.
Mistrz: Myślę, że stare siły, które nie zostały zrektyfikowane przez Fa, rzeczywiście
poczuły rosnącą coraz bardziej presję i im bliżej zbliża się to ku końcowi, tym większa presja
jest po tej stronie, po której one działają. Zatem czasami tworzy to dla nas skomplikowaną sytuację i to wszystko czym to jest. Wysyłajcie zatem więcej prawych myśli, żeby odpędzić te
zakłócenia i nie postrzegajcie ich jako czegoś ważnego. W rzeczywistości obecnie widzę coś
bardzo jasno i wy też jasno to rozumiecie, mianowicie, że nikt nie może zaszkodzić Dafa.
Wszystkie nadzieje na zaszkodzenie są na próżno i nikt nie może go tknąć, nawet gdyby
mnie, Li Hongzhi nie było w pobliżu. Każdy z was jest niczym Asystent, każdy z was jest
cząstką Dafa, każdy z was jest w nim zanurzony i jest hartowany w tym Fa i każdy z was wie
co robić. Uczniowie Dafa w Chinach Kontynentalnych już zweryfikowali w swoich działaniach i bez korzyści [płynących] z obecności Mistrza, że Dafa jest niezniszczalne. Tak długo
jak robicie to, co uczniowie Dafa powinni robić, wszystko może zostać rozwiązane.
Pytanie: Mistrz powiedział nam, że powinniśmy mieć ogromną tolerancję, jednak
czasami nadal zapominam o tym w drobnych sprawach.
Mistrz: Zatem po prostu zmień się. Powinieneś przejawiać współczucie i tolerancję i
bardziej brać innych pod uwagę, wtedy tu wśród istot ludzkich, stanie się to dla ciebie nawykiem. Nie podoba mi się, kiedy się sami obwiniacie, jest to całkowicie bezcelowe. Powtórzę
jeszcze raz to, co powiedziałem: jeżeli upadłeś, to nie leż tam tak, natychmiast wstawaj!
Pytanie: Jeżeli ktoś identyfikuje się z Zhen, Shan, Ren, ale nie z Falun Gong, to jaki
to będzie dla niego ostateczny wynik?
Mistrz: W zasadzie, to pozwólcie sobie powiedzieć, że nie powinniście nadawać
zbyt wielkiej wagi temu, co mówią zwykli ludzie, ponieważ wielu zwykłych ludzi nie jest racjonalnych. Istoty ludzkie, wiecie, są pod wpływem wielu koncepcji ze zwykłego społeczeństwa i nieustannie tworzą różne koncepcje, które poważnie wpływają na ich wrodzoną naturę
i prawdziwe myśli. Toteż rzeczy, które niektórzy ludzie mówią wydają się być właściwe, lecz
faktycznie są błędne, są obłudne, albo są słabo przemyślane. Nie myślcie, że zwykli ludzie są
tak racjonalni jak wy. Obecnie wielu, wielu ludzi jest dość irracjonalnych i prawdę mówiąc,
wy na początku też tacy byliście. (Śmiech na sali) Staliście się bardzie racjonalni tylko po
tym, jak dojrzeliście i złe rzeczy zostały usunięte. Kiedy zwykła osoba dochodzi do jakiegoś
zrozumienia jakichś kwestii, lub decyduje, czy coś jest dobre czy złe, to robi to na bardzo
płytkim poziomie. Chociaż to, co mówi do swojej rodziny i do ludzi, którzy dla niej wiele
zrobili wygląda na właściwe, to faktycznie jest błędne, jest nieszczere, nie dotrzymuje ona
obietnic i unika odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje. Toteż nie uważajcie tego
za mające znaczenie. Jeżeli chcesz ją ocalić, wtedy musisz jej pomóc stać się racjonalną.
Pytanie: W celu dostosowania się do stanu zwykłych ludzi, w trakcie wyjaśniania
prawdy w Chinach, złożyliśmy materiał wyjaśniający prawdę razem z treścią, która pasuje do
przywiązań zwykłych ludzi. Jak powinniśmy sobie z tym poradzić[żeby było to] poprawne?
Pomimo, że pewna niezdrowa treść dostosowuje się do przywiązań zwykłych ludzi, to nadal
nie powinno to być wykorzystywane.
Mistrz: Niektórzy studenci faktycznie wspomnieli mi o tym: Gdy niektórzy z naszych studentów, którzy przedtem nie wystąpili naprzód, czy ci, którzy nie poradzili sobie dobrze, wychodzą naprzód, to natychmiast chcą robić więcej dobrych rzeczy, żeby zasługą zadośćuczynić za swoje błędy. Lecz wcześniej spadli w poziomach, więc istnieje teraz luka pomiędzy nimi, a tymi praktykującymi, którzy cały czas byli częścią rektyfikacji Fa; ta luka jednak nie jest czymś co ta osoba może widzieć, pomimo że inni uczniowie ją widzą i ukazuje
się to zwłaszcza w specyficznych zajęciach [związanych z] rektyfikacją Fa lub w zrozumieniu. Zatem kiedy wykonują pewne prace [dotyczące] rektyfikacji Fa, czy mówią pewne rze-

czy, to inni uczniowie Dafa potrafią to wychwycić. Zatem nie mówię, że ci praktykujący nie
są dobrzy, powiedziałem, że jeśli upadniecie, podnieście się i dalej podążajcie naprzód –
Mistrz was nie porzuci i nie wolno wam stracić zaufania. Wciąż są szanse i ocalę was bez
względu na wszystko. Czy teraz nadal brak wam zaufania? (Aplauz) Zatem teraz, jako praktykujący, którzy zawsze dobrze sobie radzili, powinniście im pomóc z życzliwością i nie bądźcie zbyt surowi w swoich słowach, tak jak jesteście wobec innych praktykujących. Nawet jeżeli wasze słowa są bez intencji, mogą je usłyszeć inaczej, toteż musicie mówić do nich z
życzliwością i powiedzieć im jak coś robić. Oczywiście, nie powinniście pozwolić temu komuś tego wyczuć, ponieważ kiedy to wykryje, to poczuje się tak jakbyście traktowali go inaczej, a wtedy w jego umyśle powstaną przeszkody i spowodują problemy w jego myśleniu.
Niektórzy z naszych praktykujących, którzy ostatnio wystąpili naprzód, również powinni
zwrócić trochę uwagi na ten problem – korzystnym jest słuchanie rad innych, bądź co bądź
jest to kultywacja. Uczciwa rada jest trudna do przyjęcia, lecz dla was dobra.
Pytanie: Oprócz produkowania dużej ilości filmów wyjaśniających prawdę, czy możemy zrobić niewielką ilość interesujących filmów, żeby sprostać różnym potrzebom zwykłych
ludzi?
Mistrz: Muszę wam powiedzieć, że naprawdę nie mamy obecnie na to czasu, ponieważ uczniowie Dafa dają z siebie wszystko w uprawomocnianiu Fa. Jeżeli zostaną one zrobione, to przyniosą korzyść zwykłym ludziom, nie ma co do tego żadnych wątpliwości – kultura zwykłych ludzi stacza się w dół. Lecz nie to jest dla was dzisiaj do zrobienia. Ma to być
zrobione w następnej fazie w przyszłości. Zatem obecnie uczniowie Dafa powinni wkładać
więcej wysiłku i działać więcej w sferze wyjaśniania prawdy.
Pytanie: Czy powinniśmy wstawiać duże ilości programów wyjaśniających prawdę
do Internetu, tak żeby uczniowie Dafa w Chinach mogli je wykorzystać do produkcji płyt wideo?
Mistrz: Oczywiście, byłoby to dobre. I nie tylko powinniście to robić, jeżeli możecie, to powinniście to robić w dużych ilościach. Umysły Chińczyków zostały zatrute bardzo
głęboko i naprawdę potrzebujecie pomóc im poznać prawdę. Pozwólcie im dowiedzieć się, że
nie dążymy do jakichś politycznych celów i że jesteśmy niewinni, a jednak prześladowani.
Patrząc na to z perspektywy zwykłego człowieka, rzeczywiście chcemy powiedzieć ludziom
na świecie, o co nam wszystkim chodzi. A w rzeczywistości z perspektywy Fa ocalamy ich,
ratujemy przed losem zostania z tego powodu wyeliminowanym.
Pytanie: Kiedy uczniowie rektyfikacji Fa uprawomocniają Fa, to czy oprócz ich własnej Doskonałości, czy jest to również uprawomocnianiem Fa przez wzgląd na inne istoty?
Mistrz: Inne istoty... nie potrzebujecie się o nie martwić, jak na tę chwilę. (Mistrz się
śmieje) Mogę wam jednak powiedzieć, że w przeszłości, tak około 20 lipca 1999 r., kiedy te
tłoczące się hordy zła napierały w dół, w rzeczywistości kontrolowały one wszystkich złych
ludzi na świecie. Wszyscy zwykli ludzie byli również kontrolowani i nie tylko istoty ludzkie,
nawet zwierzęta i rośliny były kontrolowane. Mogliście widzieć, że każde źdźbło trawy i każde drzewo wydawały się nieść wobec nas wiele złośliwości. W drugim roku rzeczy stały się
lepsze, ponieważ całe zło, które wciśnięto w dół zostało wyczyszczone i w tym czasie pozostała tylko ta część w Chinach i kawałek po kawałku została szybko wyczyszczona. Obecnie
ludzie na świecie są najważniejsi, ponieważ nikt na świecie nie jest dzisiaj bez ważnego powodu.
Pytanie: Mam dwa pytania. Często czuję jakbym codziennie był zajęty, każdego dnia
nadrabiam zaległości w robieniu czegoś, a jednak wyniki nie są dobre. A czasami czuję się
obojętny wobec pewnych prac Dafa i ratowania kolegów studentów. Jak mógłbym zmienić ten
stan?

Mistrz: Mogę ci tylko powiedzieć, żebyś rozsądnie planował swój czas. Czas każdego jest ograniczony i Mistrz to wie. Zatem [powinniście się starać wymyślić] w jaki sposób
rozsądnie gospodarować swoim czasem. Musicie ratować swoich kolegów kultywujących i
uczniów Dafa – nie możemy pozwolić złu, żeby obłędnie i bez skrępowania ich prześladowało. Właściwie, to mam zamiar wam powiedzieć, że wszystkie sposoby jakich używają, żeby
prześladować Dafa, są tak głupie jak to tylko możliwe i kiedy spojrzycie na to wstecz, zobaczycie, że taka jest prawda, gdyż jest to tym, jak stare siły to zaaranżowały. Jak mogłyby one
aresztować obywateli innych krajów? Wiecie co? Kiedy wyjaśniacie prawdę i kiedy tylko
Amerykanie się o tym dowiadują, to amerykańskie społeczeństwo jest wściekłe. Od kiedy reformy otworzyły się na Zachód, Chiński rząd zaczął łamać sobie głowy, żeby pokazać światu
jak to jest wspaniale i jak to ludzie pójdą za rządem partii ***. Czyż nie tak? Jednakże dla
społeczeństwa z Zachodu, zwłaszcza wśród społeczności amerykańskiej, było to poczucie
niesmaku w stosunku do partii***. Kiedy robią te rzeczy, to sprawiają, że Amerykanie mają
wewnątrz jeszcze bardziej negatywne odczucia i powoduje, że inne narody na całym świecie
mają wobec nich wyjątkowo negatywne odczucia. Nieustannie robiąc te głupie rzeczy, tracą
teraz przychylność ludzi nawet w innych krajach.
Pytanie: Ciągle dobrze nie radziliśmy sobie w wykorzystywaniu mocy całego ciała i
czasami wydaje mi się, że główni koordynatorzy, czy ludzie odpowiedzialni w Stowarzyszeniu
Falun Dafa nie działają zgodnie z Fa. Nie chcą oni pozbyć się swoich funkcji i pozwolić innym na działanie, mamy więc problemy ze znalezieniem wspólnego języka w trakcie dyskusji.
Wtedy słyszymy, jak to oni zostali osobiście wybrani przez szanownego Mistrza, więc pomimo
że czasami wiemy, że się mylą, to wciąż musimy ich popierać. (Śmiech na sali)
Mistrz: Dopiero co w ubiegłym roku powiedziałem praktykującym we wszystkich
Stowarzyszeniach Falun Dafa, żeby przestali rozporządzać pojedynczymi osobami uprawomocniającymi Fa i że każda osoba potrzebuje podążać swoją ścieżką w uprawomocnianiu Fa.
Nasi praktykujący mogli nie mieć racji przez 100 % czasu, ale nasi koordynatorzy, czy słyszeliście to? Praktykujący myślą w taki sposób – czy wszyscy to słyszeliście? Oczywiście sami
jesteście kultywującymi i Mistrz nie może od was oczekiwać, że zrobicie coś perfekcyjnie bez
żadnych błędów, lecz teraz, kiedy praktykujący mają takie myśli, to nie odwracajcie się i nie
obwiniajcie ich – robią to ze względu na Fa i widzę ich przesłania w każdym słowie i w każdym zdaniu. Nie jest to przez wzgląd na siebie samych, jest to dla Fa. (Aplauz)
Pytanie: Inwestując można zarabiać pieniądze. Ale niektórzy uczniowie sądzą, że
pieniądze, które zarobimy za dwa czy trzy lata, przyjdą za późno, żeby je wykorzystać i że
gdybyśmy mieli jakieś pieniądze, to równie dobrze moglibyśmy po prostu użyć ich teraz, żeby
ocalać ludzi.
Mistrz: Na pozór wygląda to dość rozsądnie, jednak w rzeczywistości nadal zmierza
to ku skrajnościom. Sądzę, że nie możecie zaniedbywać swojego życia i ignorować wszystkiego. Mówię wam, że to, co teraz zostawiacie po sobie, jest ścieżką kultywacyjną dla ludzi w
przyszłości. Jeżeli wszyscy ludzie w przyszłości popadliby w takie skrajności, nie dbając o
swoją pracę czy biznesy, czy nawet idąc żebrać za jedzeniem, kiedy uprawomocniają Dafa, to
absolutnie nie działałoby to.
Powinniście się upewnić, że wasze życie jest uporządkowane i dobrze wykonujecie
swoją pracę. Pozwól sobie powiedzieć, jesteś członkiem społeczeństwa i powinieneś starać
się tak bardzo, jak tylko potrafisz, dobrze wykonywać wszystko to, co masz zrobić w dowolnej pracy w społeczeństwie, powinieneś być dobrą osobą gdziekolwiek jesteś i tym samym
spowodować, że wszyscy ludzie w społeczeństwie powiedzą, że jesteś dobrą osobą. (Aplauz)
Nie popadajcie w skrajności, kiedy coś robicie. Każdy aspekt ścieżki jaką podejmujemy musi
być prawy.
Niektórzy ludzie mówią: „Planuję zarobienie dużej ilości pieniędzy, tak że później
będą mogły zostać wykorzystane dla Fa”. Taka odległa woda mogłaby nie ugasić natychmiastowego pragnienia, lecz nie jest dla was czymś niewłaściwym, planowanie pewnych codzien-

nych ludzkich spraw. Nie trzeba mówić o zarabianiu jakichś ilości pieniędzy, aby użyć ich dla
Dafa – nie potrzebujecie myśleć o dawaniu ich dla Dafa. Jeżeli chcecie mówić o robieniu jakiegoś wielkiego interesu i zarabianiu dużych pieniędzy w tym wielkim biznesie, to możecie
na tym poprzestać, (śmiech na sali) i nie potrzebujecie wspominać Dafa. Ta ostatnia część zawsze brzmi dla mnie jak naciąganie. (Śmiech na sali) Powodem jest to, że mówiłem wam, że
jest w porządku, aby uczniowie Dafa zarabiali wiele pieniędzy i możecie wykonywać dowolny rodzaj pracy – nie stanowi to problemu. Tyle tylko, że we wszystkim co robicie, musicie
podążać za swoim sumieniem i być dobrym człowiekiem. (Aplauz)
Pytanie: Kiedy przybywa zła energia, to potrafię ją wyczuć i staram się wysyłać prawe myśli, żeby zablokować złe siły, lecz staję się senny i śpiący oraz pojawia się karma chorobowa. Jak mogę powstrzymać złą energię?
Mistrz: Za bardzo obawiasz się tej złej energii. Jeżeli przychodzi, to jesteś w stanie
ją rozpuścić, rozpuścić w pierwotne qi dla swojego użytku. Coś wam powiem: zanim zacząłem szerzyć Fa i zanim te wysokopoziomowe elementy tutaj zeszły, nie było żadnych starych
sił i wtedy miałem inne sposoby na radzenie sobie z chłodem. Tak sobie myślałem: „Wy jesteście zimni i staracie się, żeby i mi było zimno – czy próbujecie mnie zamrozić? Będę jeszcze
zimniejszy od was, ja was schłodzę”. (Widownia się śmieje. Aplauz) Albo też: „Wy próbujecie
mnie rozgrzać. Ja to odwrócę i ja was rozgrzeję – do takiego gorąca, że nie będziecie umieli
tego znieść”. Mówię wam tylko o koncepcji. Wy moglibyście nie być w stanie tego zrobić.
Jednak powinniście sobie z tym radzić prawymi myślami i nie powinniście się tego obawiać.
Właśnie coś wyjaśniłem, ale nie idźcie i nie zachowujcie się nieracjonalnie! Co do niektórych
nowych studentów, to nie obawiajcie się, jeżeli ktoś właśnie przesyła pewne złe rzeczy. Jesteś
uczniem Dafa – masz Mistrza i Fa! Być może jesteś komuś coś dłużny z przeszłości i w takim
przypadku po prostu to spłać. Jesteś jednak kultywującym, zatem powinieneś się pozbyć swoich obaw, a Mistrz definitywnie zadba o ciebie. Nawet jeśli potrafi ono przedostać do twojego
wnętrza pewne rzeczy, to Mistrz niebawem obróci to w coś dla ciebie dobrego. (Aplauz)
Mistrz zatroszczy się o ciebie, ponieważ jesteś kultywującym. Jeśli jednak staniesz się do tego
przywiązany, jeżeli twoje przywiązanie się rozwinie - „Już się nie obawiam, mam Mistrza,
który o to zadba. Dawaj to!” (śmiech na sali) – wtedy twoja mentalność całkowitego uzależnienia [ode mnie] będzie znowu przywiązaniem. A kiedy Mistrz zobaczy to przywiązanie, to
nie zadba o ciebie i poczeka, aż najpierw usuniesz to przywiązanie. Mówię wam o tej koncepcji. W kultywacji... w kultywacji chodzi o umysł, prawda? Nie możecie sobie poluzować i nie
radzić sobie dobrze. Podchodźcie do wszystkiego z prawymi myślami i nie obawiajcie się niczego - „Kultywuję w prawym Fa, czego więc miałbym się obawiać?”
Powodem tego, że wielu studentów było ciężko prześladowanych w obozach pracy,
jest ich strach. Łatwo jest tak o tym mówić, ale sprawy wyglądają inaczej w tego rodzaju złej
sytuacji i kiedy jesteście pod tego typu presją. Jednak bez względu na wszystko, jesteście
kimś, kto robi postępy w kierunku ku Boskości, co powinniście więc zrobić?! Oczywiście,
gdy chodzi o tych, którzy zginęli, to są to również przypadki, które były zaaranżowane w
przeszłości przez stare siły. Przykładowo, w przeszłości w trakcie poprzedniego życia tych
studentów, mogły one powiedzieć: „Jeżeli chcesz otrzymać Dafa, kiedy Dafa będzie nauczane, to będziesz musiał umrzeć w taki sposób. W przeciwnym razie nie pozwolimy ci wejść”.
Bez wątpliwości, w tamtym czasie studenci zgodziliby się na to, zgodziliby się na bycie bitymi na śmierć, kiedy nadejdzie ten czas. Oczywiście, podaję tylko przykład. W przeszłości wykorzystali oni zaiste wiele, wiele luk takich jak te i poczynili wiele aranżacji.
Istnieje jeszcze inny powód tego, że tak się dzieje: historia jest taka długa. Widzieliście, że podczas tych prześladowań pewni źli policjanci w obozach pracy zabili bardzo wielu
naszych uczniów Dafa. Gdyby to się nie wydarzyło w okresie rektyfikacji Fa i prześladowana
osoba byłaby codzienną osobą i jeżeli ten zły policjant po swojej śmierci reinkarnowałby, natrafiłby na ten okres, otrzymałby to Fa i stał się uczniem Dafa, to czy wtedy tamta osoba, która została zakatowana nie chciałaby, aby on odpłacił za to swoim życiem? Jeżeli ta istota powiedziałaby: „Nie chcę żadnych innych zadośćuczynień, chcę po prostu, żeby odpłacił za

moje życie” – to wtedy byłaby to naprawdę trudna sytuacja. Mogę wam powiedzieć, że
Mistrz jest w stanie znaleźć życzliwe rozwiązanie dla wszystkiego. Cokolwiek student jest mu
winien, to ja potrafię pomóc studentowi spłacić to jak najlepiej. A jeżeli student nie ma tego,
to ja, jego Mistrz, mogę dać to tamtemu - ”Dam ci dobry los. Ponieważ z powodu twojej
śmierci, możesz teraz dostać w nagrodę wzniesienie się do Nieba, czy nie będzie to wtedy
jeszcze lepszy efekt?”.Tamta istota ma jednak za dużo nienawiści i po prostu tego nie odpuszcza - ”Pozwoliłbyś mi wznieść się do Nieba? Nawet jeżeli pozwoliłbyś mi zostać Bogiem, nie
zrobiłbym tego. Po prostu chcę rewanżu”. Wtedy staje się to trudne. Nie jest to takie proste
jak sądzicie! Powiedzcie mi, co wtedy możemy zrobić? Liczba studentów, którzy w przeszłości byli winni życie, nie jest małą liczbą, lecz Mistrz dał im wszystkim, [w zamian] za was,
życzliwe rozwiązanie.
Bez względu na wszystko, nawet jeżeli naprawdę odeszlibyście przed czasem, to co
na was czeka, to Doskonałość! (Aplauz) Tak bym to ujął z tej perspektywy. Mimo, że to powiedziałem, to tak długo jak podążacie prawą ścieżką, mogę rzeczywiście dać wszystkiemu
życzliwe rozwiązanie. Z pewnością mogę sprawić, że tamto ekstremalne myślenie stanie się
dobre, a wtedy sprawię, że nie zechce on z powrotem swojego życia, gdyż tym Fa potrafię
rozwiązać węzły w jego umyśle –wszystko mogę zrobić. Kiedy jednak macie przywiązania i
nie potraficie się ich pozbyć, to wtedy nie może to zostać rozwiązane i Mistrz jest postawiony
w trudnej sytuacji.
Pytanie: Istnieje takie zjawisko: w pewnych miejscach, kiedy studiują tam Fa jako
grupa, wykazują tendencję do czytania nowych artykułów, których Mistrz dużo opublikował, a
nie czytają tak często, raz za razem Zhuan Falun. Kiedy studiują Fa w dużych grupach, to kilka osób z kierownictwa często mówi do małych grup o Fa, które Mistrz nauczał.
Mistrz: Są tu dwie sprawy. Pierwsza to taka, że to, co powiedziałem wcześniej w
różnych okresach jest dodatkiem do Zhuan Falun. Pamiętajcie więc ich zależność i że tym, co
powinniście często studiować, jest Zhuan Falun. Drugą sprawą jest to, że po tym, gdy niektórzy nasi studenci usłyszeli to, co powiedziałem przy wyjątkowych okazjach, poszli i szerzyli
to jako plotkę. Mówiłem już o tym wiele razy. To, co mówię przy wyjątkowych okazjach, nie
ma uniwersalnego zastosowania i być może było to wymierzone dokładnie w tych ludzi, którzy byli obecni. Jeżeli wrócicie i przekażecie to innym, to kiedy im to powiecie, nie będzie to
miało wewnętrznego znaczenia, które było załączone w moich słowach, a ci inni nie są grupą
docelową. Toteż utraci to swój efekt i kiedy inni to słyszą, czują się niekomfortowo. Jednocześnie, kiedy to mówicie wstawiacie do tego również swoje przywiązania. Przez większość
czasu działa pewien rodzaj popisywania się, jest on subtelny i podświadomy. Myślę, że w
przyszłości powinniście zaprzestać szerzenia tych rzeczy. Po tym jak słyszycie rzeczy, które
mówię, po prostu zostawcie to tak jak jest. Wiecie, ci tysiącletni kultywujący, po tym jak poznawali odrobinę prawdy, to zatrzymywali ją w wewnątrz siebie. Trzymali ją wewnątrz przez
setki lat, czy nawet tysiąc lat i nie ujawniali jej nikomu (śmiech na sali) - „Jeżeli ktoś chce poznać tę odrobinę rzeczy o jakich wiem, to będzie musiał coś za to wymienić!”.Jednak wy ludziska: „bla, bla, bla…”. Idziecie i o wszystkim rozpowiadacie! (Mistrz się śmieje) Nie zatrzymujecie rzeczy wewnątrz. (Śmiech na sali)
Pytanie: W jakiej formie osiągną Doskonałość uczniowie Dafa z Chin Kontynentalnych?
Mistrz: Będzie taka sama, ogólna forma jest taka sama. Jest jednak jedna rzecz: jeżeli osoba nie jest przeze mnie przyjęta i przeze mnie odesłana, wówczas to nie zadziała. Zatem
co do tych, którzy umarli przed czasem, pomimo, że zadecydowałem, że osiągną oni Doskonałość, to właściwie czekają oni w pewnym miejscu. Musi być tak, że ich odbiorę. Ci, którzy
nie są przeze mnie odebrani, nie są zatwierdzeni. Zatem wszyscy oni czekają na ostateczne
zakończenie. Oczywiście teraz, kiedy czekają, nie mają oni żadnych trudów. Ich świadomości
są idealnie czyste i są w boskim stanie, i jest to tylko kwestią powrotu do ich pozycji.

Pytanie: W tym krytycznym czasie, w rektyfikacji Fa, niektórzy koledzy praktykujący
weterani mieli w różnym czasie różnej wielkości zmartwienia. Jak powinniśmy traktować i
pomagać tym kolegom kultywującym, którzy doświadczają trudów?
Mistrz: W kultywacji nie ma znaczenia, czy ktoś zaczął wcześniej czy później. I to,
czy ktoś kultywuje dobrze, nie jest również określone przez to, czy zaczął wcześniej czy później. Jeżeli osoba jest w stanie mieć prawe myśli i prawe działania oraz pozbywa się swoich
przywiązań, to wtedy jest ona inna. Zły gang łajdaków w Chinach Kontynentalnych który
prześladował uczniów Dafa, myślał o tym w taki sposób: „Ach, on jest studentem weteranem.
Jeśli skłonimy go do napisania czegoś, to inni za tym podążą”. Jak jednak mogłoby to być
możliwe?! Kiedy codzienni ludzie prześladują kultywujących, to nie potrafią ich nigdy zrozumieć. Każdy kultywuje siebie i idzie swoją własną ścieżką i nikt nie patrzy na nikogo innego,
na to czy ktoś inny jest stary czy młody, czy na to, czy ktoś podjął kultywację wcześnie, czy
późno Jako mistrz prowadzę wszystkich uczniów w ten sam sposób. Zatem odnośnie tego, jak
możecie komuś pomóc, to tym co możecie zrobić, jest przede wszystkim pomoc w zrozumieniu kwestii z Fa i w polepszeniu się. Inną sprawą jest to, żebyście wszyscy wspólnie wysyłali
prawe myśli i robili więcej tego, co uczeń Dafa powinien robić, aby ocalać czujące istoty.
Wszystkie te rzeczy potrafią pomóc tej osobie.
Pytanie: Kiedy tylko robimy znaczący postęp w rektyfikacji Fa, to nagle pojawiają
się pewne zwyczajne wydarzenia, żeby zakłócać. Na przykład: wydarzenie 9/11, wypadek z
wahadłowcem, sprawa Iraku, sprawa Korei [Północnej] i tak dalej. Jak powinniśmy postrzegać te zakłócenia?
Mistrz: Tak, zgadza się. Dlaczego te kraje, które stoją na straży sprawiedliwości
przymykają oko na prześladowania chińskiego rządu tak wielkich ilości obywateli, którzy są
częścią głównego nurtu społeczeństwa? Dlaczego wciąż milczą? Istnieją powody po ich stronie, ale jest również zakłócenie zaaranżowane przez stare siły, które sprawia, że są zajęci tymi
terrorystami. Dlatego co jakiś czas pojawiają się terroryści, rozpraszają ich od czasu do czasu
i uniemożliwiają skupienie się na ich prawdziwym celu istnienia.
Pytanie: Pozdrowienia dla Mistrza od uczniów z Anglii.
Mistrz: Dziękuję wam!
Pytanie: W celu ratowania członków naszych rodzin, których zatrzymano w Chinach,
ułożyliśmy pewne scenki i przedstawialiśmy je na ulicy. Ktoś z nas musiał odgrywać rolę złej
osoby. Mistrzu, czy właściwym jest, żeby uczeń Dafa grał taką rolę?
Mistrz: Nie ma to znaczenia. Jest w porządku, żeby to odgrywał. Kiedy jednak widzę naszych uczniów Dafa odgrywających rolę złych ludzi, to czuję się niekomfortowo. Jeżeli
jest to konieczne, wtedy po prostu to róbcie i właściwie nie wpływa to na nic. Mimo wszystko
co innego możecie zrobić – to uczniowie Dafa muszą być tymi, którzy uprawomocniają to Fa.
Zwykle pomagałem im wyjść z pewnymi pomysłami i sugerowałem, że kiedy produkujemy
program telewizyjny, to być może powinniśmy poprosić naszych przyjaciół o odegranie negatywnych ról. (Śmiech na sali) Po prostu prosilibyście ich o zostanie aktorami. Nie ma teraz
żadnych pieniędzy, ale w przyszłości, kiedy będziecie wypracowywać zyski, to możecie im
zapłacić, gdy będziecie już mieć pieniądze. (Śmiech na sali) Tylko żartowałem! Jednak, tak
naprawdę, nie ma to znaczenia.
Pytanie: Czy rasa ludzka i inne istoty będą równocześnie istnieć w przyszłości? Co
uczniowie powinni o tym myśleć?
Mistrz: Czy ludzka rasa i inne istoty będą równocześnie istnieć w przyszłości? Kiedy tylko wydarzy się rektyfikacja Fa ludzkiego świata, to nie będzie od razu za wielu zmian.
Odnośnie tego, co później będzie istnieć na Ziemi, to będzie zależeć od potrzeb ludzkiej rasy.
Wszystko w Niebie jest po prostu nadzwyczajne, tak cudowne, że jest to nie do opisania. Nawet Bogowie, to jest Bogowie, którzy weszli do nowego kosmosu, po tym jak [w ich przypad-

ku] zapadła życzliwa decyzja, są zszokowani. (Aplauz) Istoty ludzkie myślą, że Bogowie są
wspaniali i że światy Bogów są wspaniałe, jeśli jednak udaliby się tam i rozejrzeli się, to
stwierdziliby, że stare miejsca nie są już dłużej tak wspaniałe – tak wielka jest różnica. Co do
demonów, to one również są członkami kosmosu. Nie może brakować w kosmosie korespondencji pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi istotami.
Która to godzina? (Aplauz) Czy powinniśmy na tym zakończyć? To wszystko, co
miałem do powiedzenia. (Długi aplauz proszący Mistrza o pozostanie) W takim razie odpowiem na trochę więcej pytań. (Aplauz)
Pytanie: Czy mógłbyś nam powiedzieć, co sądzisz o zaskarżeniu tego łotra, tej głowy
demona w Chinach? (Śmiech na sali)
Mistrz: Nie każdy w Chinach może poznać fakty i przez to dowiedzieć się o Falun
Gong z pozytywnego punktu widzenia, jednak każdy przeklina tego łotra – taki jest zły.
(Aplauz) Czy nie powinien zatem stanąć przed sądem? (Aplauz) (Mistrz się śmieje) (Aplauz)
Pytanie: Szanowny Mistrzu, wyjaśnij mi to proszę: kiedy demonstrujemy przed chińskim konsulatem, zło manipuluje policjantami, żeby sprawiali nam kłopoty. Myślę, że zgodnie
z tym co ty, nasz szanowny Mistrzu powiedziałeś, powinniśmy dobrze wykonywać trzy rzeczy,
jako pierwsze jest wyjaśnianie faktów. I powiedziałeś, że kiedy trafiamy na kłopoty, to nie powinniśmy szukać okrężnej drogi, lecz powinniśmy stawiać im czoła...
Mistrz: To prawda. Kiedy natrafiamy na tego typu sytuację, to powinniśmy ją rozwiązać. Pamiętajcie: kiedy tylko przydarza się problem, to dzieje się on tam, gdzie trzeba wyjaśniać fakty. (Aplauz) Co do tego, czy rezultat jest dobry, nie patrzcie na innych, bierze się on
z waszych umysłów. Jeżeli chcecie, żeby był dobry, wtedy będzie dobry. A jeżeli nie zamierzacie zrobić tego dobrze, czy jeśli wasz umysł jest niespokojny, wtedy nie będzie łatwo naprawiać rzeczy. Innymi słowy, potrzebujecie mieć mocne prawe myśli. Jeżeli myślicie: „Naprawdę cię ratuję. Naprawdę mówię ci o faktach”, wtedy wynik będzie dobry. Starajcie się podchodzić z życzliwością również do ludzi spoza Chin Kontynentalnych. Oczywiście, poza Chinami również są ludzie, którzy są beznadziejni. Być może się na nich natkniesz, być może nie.
Jednak bez względu na wszystko, musimy zachowywać się w prawy sposób. Conajmniej nie
wolno nam ich zawieść, zawieść czujących istot. Rezultaty wielu rzeczy zależą od tego, jak
ludzie sobie z nimi radzą. Staraj się jak możesz i nie pogarszaj spraw.
Pytanie: Moja żona utraciła wolność z powodu uprawomocniania Fa. Jako, że mam
dziecko, które ma tylko kilka lat, nie będę uprawomocniał Fa, tak jak robiła to moja żona, ja
robiłem rzeczy, które są dla mnie bezpieczniejsze. Czy to jest właściwe? Chciałbym również
przekazać Mistrzowi pozdrowienia od uczniów Dafa z Zhengzhou.
Mistrz: Dziękuję wam. Jako uczeń Dafa, jeżeli sądzisz, że to co robisz jest właściwe,
wtedy zrób to. W procesie kultywacji ludzie mają różne zrozumienie i są w różnych stanach.
Nie stanowią one problemu. Obydwa, poziom na jakim jesteście w stanie rozumieć coś w waszej kultywacji i zakres do jakiego potraficie coś zrobić, są przejawem sfery waszej kultywacji. Innymi słowy, jeżeli radzicie sobie wyjątkowo dobrze, to oczywiście tym lepiej, ale nie
może to być wymuszone. Nie mam wobec was żadnych innych wymagań. Nigdy nie powiedziałem, że musicie sobie dobrze radzić do takiego a takiego stopnia. To zawsze wy sami zajmowaliście się sprawami. Jakkolwiek wysoko sięga wasze zrozumienie, bazujące na prawdach Fa, taki jest zasięg, do którego możecie coś zrobić. Wszystko co robiliście, robiliście dla
was samych i absolutnie nie było to dla mnie. (Mistrz się śmieje) Pozwólcie mi przedstawić to
w ten sposób: to tylko Mistrz wam pomaga, wy nigdy nie pomagacie Mistrzowi. (Aplauz) W
przyszłości, kiedy zobaczycie prawdziwą sytuację, to powiecie: „Ach, to było tak!”.

Pytanie: Dziś jest Festiwal Lampionów. Dziękujemy naszemu czcigodnemu Mistrzowi za nauczanie tego Fa i ocalanie nas, oraz za spędzanie z nami Festiwalu Lampionów. Ci
studenci nie chcą, żeby Mistrz nas opuszczał. (Aplauz)
Mistrz: Och, właściwie to nie myślałem o tym. Jeżeli chodzi o festiwale i święta, to
jeżeli mi o nich nie powiecie, to zapomnę, taki już jestem. Dzisiaj jest Festiwal Lampionów,
czyż zatem nie mamy tu wielkiego zjazdu? (Długi aplauz)
Pytanie: Kiedy wysyłamy materiały wyjaśniające prawdę do Chin, to czy możemy
wysyłać im też wiersze i artykuły oraz książki Dafa?
Mistrz: Nie stanowi to problemu, to w ogóle nie jest problem. Możecie to wysyłać
do codziennych ludzi. Nie stanowi to problemu pod warunkiem, że ktoś chce to czytać. Prześladowania trwają już od tak dawna i wielu ludzi rzeczywiście chce poznać prawdę o Falun
Gong, ale nie mogą znaleźć książek. Czy wiecie jakiego usprawiedliwienia użyły stare siły,
kiedy dawno temu zło paliło książki? Dlaczego spalili te książki? W tamtym czasie w Chinach Kontynentalnych było tak wiele kopii Zhuan Falun, że były one prawie wszędzie. Jednak wielu studentów nie zdawało sobie sprawy, że powinni mieć szacunek do książki, a codzienni ludzie traktowali ją z jeszcze mniejszym szacunkiem. Bogowie nie mogli tego znieść,
ponieważ jest to Prawo Niebios, to które stworzyło kosmos! Toteż stare siły chciały stworzyć
poważne niedobory książek i zmusili ludzi do szukania Fa, szanowania go i od tej pory zdania
sobie sprawy, jak to Fa jest cenne. To było ich wytłumaczenie, którego wtedy użyli żeby to
zrobić.
Pytanie: Wygląda na to, że niektórzy koledzy praktykujący w naszym rejonie wciąż
nie rozumieją rektyfikacji Fa. Ich rozumowanie pod innymi względami również nie jest tak
dobre. Jak mogę pomóc im się polepszyć?
Mistrz: Nic nie może być wymuszone. To, czy osoba chce kultywować, wszystko
zależy od niej. Możemy jej tylko doradzać robić to, co jest dobre i możemy tylko starać się
najlepiej jak potrafimy przypominać im, mówić im o pewnych rzeczach i wyjaśniać im jasno
zasady. Przymus nie działa. Kiedy zrobicie uwagi, być może zostanie to rozwiązane, a może
ta osoba ma przywiązania.
Pytanie: W naszej pracy dla Dafa, pewni ludzie na odpowiedzialnych stanowiskach
nie mówią prawdy i robią rzeczy w ludzki sposób po to, żeby te rzeczy dobrze poszły. Czy jest
tak, bo nie studiowali właściwie Fa, mają swoje egoistyczne interesy, lub też mają ukryte motywy?
Mistrz: Motywy? Nie możecie tego stawiać w ten sposób. Pośród tych siedzących
tutaj, jest jeden czy dwóch, którzy są trochę nietypowi, lecz mam zamiar powiedzieć wam, że
Mistrz w dalszym ciągu nie chce z was zrezygnować i będę musiał zobaczyć, czy umiecie sobie z tym poradzić. (Aplauz) Jeżeli potraficie, to zadbam o was. To zależy od was. Co do innych, to jeżeli mówicie, że wśród siedzących tutaj ludzi, ktoś chce szkodzić temu Fa, czy ktoś
chce zrobić jakieś inne rzeczy, to jest to niemożliwe. Ludzie na odpowiedzialnych stanowiskach również są kultywującymi i oni z pewnością również pokazują swoje ludzkie myśli. Powiedziałbym, że nie powinniście mieć wobec nich zbyt wysokich oczekiwań. Jednakże są
ludźmi z obowiązkami i to co robią wywiera pewien wpływ. Toteż kiedy widzicie problemy,
powinniście je wskazać. Jeżeli nie posłuchają, to wtedy możecie zgłosić to do Stowarzyszenia
Dafa.
Pytanie: Jestem twoim uczniem, ale mam kłopoty z długiem. Czy mogę wyrównać
rzeczy poprzez formę rektyfikacji Fa?
Mistrz: Używanie Dafa do swoich osobistych spraw... Nie uważam, by taki rodzaj
myślenia był właściwy. Jako uczeń Dafa, kiedy naprawdę możesz sobie dobrze poradzić, to
myślę, że wasze kłopoty nie będą tak bezwzględne, jak się wam wydają. Jest tak dlatego, że
kiedy nie potraficie patrzeć na sprawy z pozycji Fa, to kłopoty codziennych ludzi są po prostu

kłopotami codziennych ludzi. Z punktu widzenia istot ludzkich rzeczy się nie zmieniają, lecz
z boskiego punktu widzenia wszystko to się zmienia. Jesteś zmartwiony i Mistrz też jest tobą
zmartwiony – ja jestem zmartwiony, że nie pozbyłeś się swoich przywiązań i że nie osiągnąłeś wysokiego poziomu zrozumienia Fa i że kiedy rozwiązujesz jakiś problem, to tworzysz
nowe problemy. (Westchnięcie) To nie jest krytyka! Wszystko co mówi Mistrz, jest Fa.
Pytanie: Zawsze byłem zakłopotany tym, że być może nie powinniśmy wykorzystywać
dużej ilości zasobów ludzkich i materialnych na badanie narzędzi do złamania blokady Internetu? Być może powinniśmy robić rzeczy, które zabierają krótki czas, a są wysoce wydajne?
Mistrz: Istnieją odnośnie tej kwestii różne zrozumienia. Mogę jedynie powiedzieć,
że są różne podejścia. Rzeczy, które są wysoce efektywne, powinny oczywiście być robione,
nie ma co do tego żadnych pytań. Jednak co do złamania blokady Internetu, to pomyślcie o
tym, zło nas prześladuje i szerzy olbrzymie kłamstwa – jak moglibyśmy tego nie ujawniać?
Musimy pozwolić ludziom na świecie zobaczyć ich złą naturę, ujrzeć nikczemne działania i
poznać prawdę! Zatem musimy ją złamać. Wśród uczniów Dafa jest wielu światowej klasy
naukowców. Mamy możliwości ją przełamać. Nigdy nie byli oni w stanie zablokować strony
Minghui! (Gorący aplauz) Lecz jest również czymś właściwym, że nie powinniśmy zużywać
zbyt wielu naszych zasobów ludzkich. Nie mamy jednak zaangażowanych w to nazbyt wielu
ludzi, prawda?
Pytanie: Kiedy Fa będzie rektyfikować ludzki świat, nie będzie żadnych blokad. Czy
nie jest tak, że to wszystko musi zostać zrealizowane w tym ludzkim świecie sposobami
uczniów?
Mistrz: Kiedy przełamujemy tą blokadę, to negujemy aranżacje starych sił. My po
prostu nie zaakceptujemy tych prześladowań, czy blokad. Kiedy Fa będzie rektyfikować ludzki świat i Bogowie oraz Buddowie majestatycznie się ukażą, to ludzie nie będą mieli żadnego
wyboru jak tylko słuchać! Będzie to inna sytuacja.
Pytanie: Czy uczniowie będą z wyprzedzeniem znać moment, gdy Fa będzie rektyfikować ludzki świat? (Śmiech na sali)
Mistrz: Zakresy do jakich dokultywowaliście są różne i wasze stany kultywacyjne są
różne. Niektórzy studenci będą w stanie wiedzieć przed czasem, a niektórzy studenci nie. Nie
ma to znaczenia czy tak, czy nie i nie wpływa to na postęp waszej Doskonałości, czy wasz poziom. Zupełnie. Po co tak dużo o tym myśleć? Rektyfikacja Fa ludzkiego świata naprawdę,
mówiąc to prosto, nie ma z wami za wiele wspólnego. Jesteście uczniami Dafa okresu rektyfikacji Fa! (Aplauz)
Pytanie: Obecnie, niektórzy uczniowie mają objawy chorobowe i to niektóre bardzo
poważne. Ledwie mogą czytać książkę, wykonywać ćwiczenia, czy wysyłać prawe myśli.
Mistrz: Powiedziałbym, że są to realne problemy. Niektórzy studenci pokazują swoje przywiązania, a niektórzy studenci nie, trzymają je wewnątrz i są niewiarygodnie przywiązani, aż w końcu nie potrafią się ich sami pozbyć. Zło uczyni was coraz to bardziej nieprawidłowymi i sprawi, że mocno upadniecie – tak mocno, że nigdy tego nie zapomnicie przez
resztę swojego życia. One tak robią, zatem nie przywiązujcie się tak mocno. Potem, kiedy pojawiają się problemy, pytacie Mistrza co zrobić, lecz jest to w istocie spowodowane przez wasze przywiązania. Mistrz coś z tym zrobi.
Są również pewni ludzie, którzy mają obłudny słuch. Jedyną rzeczą, jaką mogę to
nazwać jest obłudny słuch. Właściwie, to rzeczywiście coś słyszeliście, ale to co słyszeliście,
to nie był Mistrz – oni podrobili głos Mistrza! Oni nawet podrabiają mój wizerunek i wykorzystują wasze przywiązania, żeby was oszukiwać. Jako uczniowie Dafa powinniście rozumieć rzeczy na podstawie Fa. Jesteście uczniami Dafa, którzy są prawi i poważni. Powinniście racjonalnie myśleć o tym, czy coś jest zgodne z Fa. I następnie są studenci, którzy są zawsze zainteresowani nadnaturalnymi zdolnościami. Pozwalam niektórym studentom widzieć

pewne sytuacje z rektyfikacji Fa w różnych wymiarach, z chęci zwiększenia zaufania studentów w uprawomocnianie Fa, pewni studenci nadal jednak nie potrafią sobie z tym właściwie
poradzić, nie kultywują w oparciu o Fa i kiedy coś się dzieje, to wtedy nawet idą prosić studenta, który ma nadnaturalne zdolności, żeby dla nich przyjrzał się czemuś i wtedy biorą to,
co tamten ujrzał, za wskazówki w działaniach związanych z Dafa i w kultywowaniu. Jest to
już bardzo niebezpieczne. Kto w ogóle mógłby widzieć esencję rektyfikacji Fa? I kto mógłby
w ogóle wyjaśnić stany tych, którzy kultywują w Dafa? Te przejawy na ekstremalnie niskich
poziomach nie są ostateczną prawdziwą sytuacją. Jeżeli nie kultywujecie bazując na Fa, jeżeli
nie działacie zgodnie z tym Fa, czy wtedy wciąż jesteście uczniami Dafa? Jak tylko coś się
wam dzieje, to idziecie prosić inną osobę, żeby zobaczyła o co chodzi i co widzi? Kto mógłby
w ogóle widzieć waszą ostateczna sytuację? Nawet wasze własne dziecko nie może tego widzieć. Już powiedziałem, że nawet wewnętrznie, wśród uczniów Dafa, nie macie pozwolenia,
żeby to widzieć. Jeżeli można byłoby ujrzeć prawdziwy stan waszej kultywacji, to co wtedy
zostałoby wam do kultywowania? Gdyby wam to powiedziano, wtedy wszystko zostałoby
rozwiązane. To nie może zostać ujrzane! Powodem tego jest to, że na różnych poziomach istnieją różne przejawy i dla istot na danym poziomie przejawy na tym poziomie są prawdą, zatem na każdym poziomie, na poziomach ponad poziomami istnieją prawdy. Lecz są to różne
przejawy jakiejś rzeczy na różnych poziomach, podczas gdy przejaw najbardziej podstawowej
rzeczy jest na wierzchołku i kiedy dotrze się do końca, to tylko wtedy odnajdzie się najbardziej ostateczna, fundamentalna rzecz. Zatem z jakiego poziomu mógłbyś w ogóle widzieć
ostateczną, prawdziwą sytuację ucznia Dafa, prawdziwą sytuację rektyfikacji Fa, czy prawdziwą sytuację Mistrza? Jeżeli dzisiaj widziałbyś ostatecznie prawdziwą sytuację uczniów
Dafa i Mistrza oraz prawdę Dafa, to dzisiaj byłbyś Panem tego bezgranicznego kosmosu! Czy
ty to wszystko widzisz? Czy wszystko jawi się przed twoimi oczami? Jak możesz być tak głupi?! Mówiłem już o tym wiele razy w Fa. Dlaczego tak jest, że po prostu musisz być przez to
zakłócanym? (Mistrz się śmieje)
Pytanie: Jeżeli uczniowie wykorzystują swoją pracę, żeby mówić ludziom o prawdach Fa kosmosu Zhen-Shan-Ren i przekazują to w subtelny sposób większej liczbie ludzi na
świecie...
Mistrz: Nie uważam, aby stanowiło to jakiś problem. Możecie tak robić.
Pytanie: Pewna osoba nie potrafi już dłużej bezpośrednio poświęcać się dla Dafa,
tak jak robiła to jakiś czas temu. Czy mógłbyś proszę powiedzieć mi, czy nadal spełnia ona
kryteria ucznia okresu rektyfikacji Fa?
Mistrz: Czy dobrze sobie radziłeś z tym, co uczeń Dafa powinien robić, pod każdym
względem? Jeśli tak, to wtedy to co zrobiłeś, jest właściwe. (Mistrz się śmieje) Nie martwcie
się i dotyczy to niektórych z tych, którzy się potknęli. Po prostu pospieszcie się i podnieście
się.
Pytanie: Żebym jako doktorant, dobrze wykonywał moje badania naukowe, wymagane jest całkowite poświęcenie się temu, ale potrzebuję też studiować Fa, wyjaśniać fakty i robić ćwiczenia. Zawsze czuję, jakbym nie miał wystarczająco czasu.
Mistrz: Wciąż istnieją ludzie, którzy zadają to pytanie. Mistrz odpowiedział wam na
nie wiele razy. Myślę, że jako kultywujący, na pierwszym miejscu powinniście stawiać Dafa,
ale powinniście też dobrze wykonywać swoją pracę. Powinniście robić co w waszej mocy,
żeby dobrze sobie radzić. Jeżeli chodzi o to, jak to zbalansować, to kiedy dochodzi do konkretów, to wciąż trzeba, żebyście sami określili priorytety. Jeżeli mówicie: „Jestem zbyt zajęty,
więc nie będę czytać”, wtedy jest to równoznaczne z niekultywowaniem. Powiesz: „Całkiem
poświęcę się mojej pracy”, to wtedy będziesz niczym zwykła osoba. Czy nie jest zatem tak,
że nie równoważysz tego odpowiednio? Więc po prostu dobrze przyznawaj priorytety i planuj. To jest naprawdę proste. Właściwie, to już to bardzo jasno omówiłem w Zhuan Falun.
Rzetelne studiowanie Fa zdecydowanie nie wpłynie negatywnie na nic z waszej kultywacji, a

wręcz przeciwnie, pomoże wam podwoić rezultaty w waszej pracy, lub w nauce w szkole,
przy włożeniu połowy wysiłku.
Co do nauki, to ona już doszła do pewnego etapu. Ludzkość nie potrafi bez niej nic
zrobić, a społeczeństwo wciąż stara się jak tylko może, rozwijać ją. Nie będzie ona jednak istniała w przyszłym społeczeństwie, które będą mieć ludzie. W przyszłości nie będzie żadnej
nauki. Lecz mimo wszystko, nauka jest wytworem kosmosu i dlatego jej nigdy nie odrzuciłem. Powiedziałem tylko, że nie jest ona zgodna z ludzkością i nie może być dana ludzkości,
zwłaszcza w przyszłości, kiedy ludzie podejmą ścieżkę stania się Bogami, co tym bardziej
sprawia, że te naukowe rzeczy nie mogą być dane ludzkości. Nauka, w rzeczywistości bluźni
Bogom i odgrywa rolę wypaczania materii i niszczy środowisko. Nie tylko powoduje ona wypaczenie materii, lecz również powoduje zniekształcenie ludzkich koncepcji i powoduje wypaczenie wielu elementów materii na Ziemi i do pewnego stopnia uszkadza kosmos. Toteż w
przyszłości, w tym miejscu istot ludzkich nie będzie ona istnieć. Teraz tak to właśnie wygląda
i jest tak, dlatego, że zanim dotrze tutaj rektyfikacja Fa ludzkiego świata, jakkolwiek chaotyczna ludzkość się stanie, to po prostu pozwolimy żeby tak było. Jeżeli nie wykonujecie
pracy naukowej, to nie pogorszy to nauki tylko dlatego, że tego nie robicie. Jeżeli to robisz, to
w porządku, a twoje działanie nie jest uważane za złe, gdyż ogólnie tak się rzeczy mają. Zatem taki jest tutaj związek.
Pytanie: Jestem twoim uczniem i jestem zajęty wieloma pracami dla Dafa. Ledwo
wykonuję ćwiczenia i nie zawsze potrafię również pamiętać o studiowaniu Fa. Czuję niepokój
w środku.
Mistrz: Myślę, że wciąż powinieneś znajdować czas na studiowanie Fa, chyba, że
tłumaczysz Dafa, (śmiech na sali) w takim przypadku myślę, że również musisz studiować.
Poza tym, wciąż potrzebujesz studiować to Fa.
Pytanie: Myślę, że rektyfikacja Fa ludzkiego świata już po cichu szybko idzie do
przodu i że zaawansowana nauka doprowadziła we współczesnych czasach do recesji ekonomicznej. Czy jest to wstęp do nowej sytuacji ekonomicznej? Jeżeli uczniowie Dafa otworzą
nowe firmy, to czy będą mieli oni dobre perspektywy? (Śmiech na sali)
Mistrz: To nie jest tak, jak sobie wyobrażacie! Rektyfikacja Fa ludzkiego świata nie
ma nic wspólnego z nauką. Nie będzie również pomiędzy nimi żadnego konfliktu w ich manifestacji, ale i również nie będzie ona napędzać rozwoju nauki. Co do otwierania nowych firm,
to są to wasze własne sprawy i jeżeli macie to co jest do tego wymagane, to po prostu tak
zróbcie.
Pytanie: Tym, do czego się oświeciłem jest to, że nie mam problemu z byciem zakłócanym, a jedynie problem z nieradzeniem sobie dobrze. Czy takie zrozumienie jest właściwe?
Mistrz: Nie ma problemu w myśleniu w taki sposób. To bardzo dobrze, że nie masz
żadnych zakłóceń. Umiejętność zdania sobie sprawy z tego, gdzie nie radziliście sobie dobrze
i ze swoich niedociągnięć, jest kultywacją.
Pytanie: Mistrzu, treść Fa, którego nauczałeś dzisiaj rano była bardzo poważna.
Jako uczeń Dafa zastanawiam się, czy jest to coś, co już się stało, czy coś, co mogłoby się stać
w przyszłości?
Mistrz: Widziałem pewne oznaki, które są naprawdę złe i niektórzy uczniowie zostaną zrujnowani. Jest to bardzo poważne, więc powiedziałem o tym. Możecie powiedzieć, że to
się stanie w przyszłości, jednak początek tego już się pojawił. To o tym, to było.
Pytanie: Jestem twoim uczniem i oświeciłem się do tego co następuje: Mistrz jest
przejawem Fa w ludzkim świecie, zatem Mistrz jest Fa i jest to część następstwa brania Fa
jako nauczyciela.

Mistrz: Pozwólcie mi to po prostu przedstawić prostym językiem. To Fa zostało
stworzone przeze mnie. (Entuzjastyczny aplauz) W kolosalnym firmamencie, jeśli tylko jesteście czymś w kosmosie – więc wlicza się w to wszystko – nie ważne, czy macie formę czy
nie, czy to będzie pustka, niebyt, czy cokolwiek, to jeśli tylko czymś jesteście, to zostaliście
stworzeni przez to Fa i istniejecie w tym żyjącym środowisku stworzonym przez Fa. Fa ma
standardy dla stworzeń. Fa stworzyło wszystkie istnienia i w swoim odnawianiu to Fa również asymiluje wszystkie istnienia i ocala wszystkie istnienia ocala. Skoro uczniowie Dafa
studiują to Fa, to aktywnie asymilują się z Fa. Nic w ciele kosmicznym nie jest już wystarczająco dobre. Powodem dlaczego jest ono nadal utrzymywane w obecnym czasie jest zasymilowanie wszystkich istot w kosmosie i pozwolenie wszystkim istotom, aby zostały ocalone. W
przeciwnym razie, już dawno przestałoby istnieć. Kolosalny firmament zostałby ponownie
zbudowany, a Fa ponownie stworzyłoby wszystkie poziomy i wszystkie stworzenia. Ja jednak
nie zrobiłem tego w ten sposób. Chciałem, żeby wszystkie stworzenia w ciele kosmicznym
dowiedziały się o tym Fa i mając prawe myśli zasymilowały się z Fa. Jest to najlepsze życzliwe rozwiązanie i przyjęcie takiego podejścia ukazuje współczucie w stosunku do wszystkich
stworzeń. Wszystkie stworzenia wcześniej, w przeszłości zostały stworzone przez Fa i nikt
nie jest wyjątkiem, wliczają się w to wszyscy. Jeżeli ktoś mówi, jak to Zhuan Falun jest na takim, a takim poziomie, wtedy mówi słowami demonów. W bezmiernych i niezliczonych kolosalnych firmamentach, w bezmiernych i niezliczonych wymiarach ciała kosmicznego w każdym wymiarze istnieją niezmierzone i niezliczone stworzenia! Wszystkie one zostały stworzone przez to Fa. Żadna istota nie może komentować tego Fa (aplauz), a jednak wszystko co
należy do Fa ukazuje się w tej książce Zhuan Falun! Tak bezkresne jest to Fa.
Pytanie: Mistrz wspominał rano, że obecnie stare siły usiłują zachwiać prawą wiarę
uczniów Dafa i prawe myśli w Fa poprzez wykorzystanie pewnej materii do stworzenia fałszywego wizerunku Mistrza. Czy mógłbyś nam proszę powiedzieć, jak możemy je rozróżnić?
Mistrz: Nie macie potrzeby, żebyście próbowali je odróżnić. To, co studenci potrafią
obecnie widzieć, czy znać, jest ograniczone przez ich poziomy. Stare siły są Bogami i obecnie
dla was jest to tak, jakby mogli się oni przemienić w niezliczone formy. Jeżeli studenci nie
obierają Fa za nauczyciela i skupiają swoją uwagę na tych rzeczach, to wtedy stare siły mogą
dla was wyczarować jaką tylko zechcą fałszywą wizję. Dzisiaj, wyjaśnię wam to całkiem jasno: to, co widzicie – to, co widzicie swoimi ludzkimi oczami – jest to ciało główne Mistrza.
Dokładnie tu. To jestem ja. (Aplauz) Inne ja, nie ważne jak wysokie są ich poziomy, są po
prostu moimi ciałami na różnych poziomach. Mimo, że jestem na najniższym poziomie, to
jest tak dlatego, że przyszedłem do najniższego miejsca; i nawet pomimo tego, że moje ciała
na różnych poziomach są na wysokich miejscach, to jest tak dlatego, że kazałem im zostać na
tych wysokich pozycjach. Mógłbym wziąć z powrotem wszystkie moje ja ze wszystkich poziomów i połączyć je w jedno ciało, tak że wszystkie byłyby tutaj ze mną w tym samym czasie. I mógłbym ukazać się w taki sposób, że bez wyjątku, każdy jeden poziom całego kosmosu byłby cały mną. (Aplauz) Czasami jednak stare siły zakłócają i kiedy faktycznie widzą, że
student zszedł na manowce, to wtedy pokazują mu fałszywą wersję, blokują jego widzenie,
nie pozwalając mu widzieć Mistrza po tamtej stronie i z mentalnego punktu widzenia tutaj nie
pozwalają mu mieć prawej wiary w Mistrza. Zrobią jakiegoś fałszywego i każą mu krążyć
tam i z powrotem w tamtym wymiarze, lub pozostać tutaj, a to sprowadzi was na manowce.
Toteż nie powinniście patrzeć na te rzeczy. Po prostu je ignorujcie. Mając tu Fa i mając tu Mistrza, czyż nie jest to wystarczające? (Aplauz)
Czy to nie poprzez mnie, tego tutaj, to Fa jest nauczane? To są te usta (wskazując na
usta), widzicie je? (Śmiech na sali, aplauz) To wszystko jest nauczane przeze mnie. Nikt nie
może mnie kontrolować. Nie martwcie się. Stare siły w ogóle nie są w stanie widzieć źródła, z
którego płynie to Fa, którego nauczam. Żadne stworzenie nie jest w stanie zobaczyć źródła
Fa, którego nauczam. Nawet gdyby istota miała przejść warstwa po warstwie materii i życia,
to nadal nie byłaby zdolna prześledzić tego aż do źródła. Jednym z powodów dlaczego proszę
was o branie tego Fa za nauczyciela jest to, że nie chcę żebyście byli w ten sposób zakłócani.

Proszę was o branie Fa za nauczyciela i to Fa jest dokładnie tutaj, zatem po prostu zachowujcie się zgodnie z Fa i kultywujcie otwarcie i z godnością. Gdybyście nie mieli tego Fa, to wtedy pomyślcie o tym, czy moglibyście w ogóle kultywować opierając się tylko na tej drobinie,
którą widzicie? Nie moglibyście, racja? Dlaczego więc nie postępujecie według wymagań Fa?
Faktem jest, że ci wszyscy fałszywi są teraz niszczeni.
Pytanie: Kilku zagranicznych studentów pojechało do Chin Kontynentalnych i zostało aresztowanych. Czy jest prawdą, że nie działali oni zgodnie z wymaganiami Mistrza?
Mistrz: Nie możecie tak powiedzieć. Wszyscy uczniowie Dafa starają się, do granic
swoich możliwości, znaleźć sposoby robienia czegoś dla Dafa. Nie możecie powiedzieć, że
robienie czegoś w pewien sposób przez studenta jest niewłaściwe, a że w inny sposób jest
właściwy. Każdy podąża swoją własną ścieżką i nie możemy narzucać naszych własnych poglądów innym. Kiedy istnieje problem, to nie mówcie o tym, kto ma rację, a kto nie ma. Kiedy pojawia się problem, to wszyscy powinniście sobie nawzajem pomagać i starać się pomyśleć o sposobie jego rozwiązania.
Pytanie: Sądzę, że życzliwość nie jest tylko okazywana przez przyjacielskie i przyjemne przejawy na powierzchni. Czuję, że zastopowanie zła jest również przejawem życzliwości.
Na przykład, nasze niepodporządkowanie się nierozsądnym żądaniom policjantów w Hong
Kongu i policjantom niemieckim było rodzajem życzliwości i było przejawem wszechmocnej
cnoty Dafa.
Mistrz: Jeśli chodzi o istoty ludzkie, to powinniście być mili, a jeśli chodzi o złe
istoty, to powinniście je eliminować. Co do tych policjantów, to nie byli oni świadomi, byli
kontrolowani. Jeżeli nie radzicie sobie z tym dobrze, to kiedy oni źle was traktują, nie są racjonalni, poniesiecie straty, gdy konflikty narosną, zatem powinniście się starać uniknąć tych
strat. Bądźcie dla ludzi tak życzliwi, jak to tylko możliwe, z drugiej strony musicie jednak poważnie podejść do [tych istot]. Kiedy coś negatywnie wpłynęło, czy uszkodziło Dafa, wy
równie poważnie powinniście to rozwiązać, używając prawa codziennych ludzi. Zło natchnęło niemieckich policjantów wieloma złymi rzeczami i potraktowali nas w tym czasie całkiem
nierozsądnie. Jaka powinna być postawa narodów wobec Dafa i jaka powinna ona być, gdy
zło i dobro są przed nimi? Co powinienem zrobić z ich przyszłością? Po tym, jak te rzeczy się
stały, powinniście załatwiać je bezzwłocznie, zgodnie z systemem prawnym. To jest demokratyczny kraj i nawet jeżeli ich prezydent popełni przestępstwo, to jest stawiany przed sądem,
gdyż został wybrany. Oczywiście, sprawa przeminęła, toteż trudno cokolwiek obecnie z tym
zrobić.
Pytanie: Czasami czuję, że nie jestem warty bycia przez ciebie ocalonym. Jak mogę
opanować mój egoizm i spełnić standard?
Mistrz: Nie bądź taki pesymistyczny. Indywidualne nawyki każdego są inne i zwyczaje każdego narodu są inne. W różnych otoczeniach ludzie mają różne środowiska kulturalne, te dają początek różnym zwyczajom. Negatywne aspekty różnych kultur wpływają na naszych studentów, którzy są z różnych środowisk etnicznych. Nie stanowi to jednak problemu.
Mistrz nie patrzy na te rzeczy. Jeżeli tylko kultywujesz, będziesz w stanie to zrozumieć i stopniowo będziesz w stanie dobrze poradzić sobie ze wszystkim. Jest nierealnym myśleć, że już
od razu moglibyście ze wszystkim dobrze sobie radzić. Kiedy nieustannie pogłębiacie wasze
studiowanie Fa i kiedy wasze zrozumienie staje się coraz lepsze, to jesteście w stanie dobrze
sobie radzić.
Pytanie: Jak możemy lepiej wyjaśniać fakty rządowi USA?
Mistrz: Robicie to przez cały czas i jak na razie dość dobrze sobie radziliście. Idąc
naprzód jest to kwestia robienia tego na głębszym poziomie i na szerszą skalę.

Pytanie: Napisałem email do wielu kolegów praktykujących. To, co chciałem powiedzieć było dobre, ale podejście było nieco negatywne. Moi koledzy praktykujący przestali się
po tym dzielić ze mną zrozumieniami. Czy to co zrobiłem było niewłaściwe?
Mistrz: Już zdałeś sobie sprawę z tego, że twoja metoda była nieco negatywna i że z
tego powodu jej nie zaakceptowali. Nie zaakceptowali jej, ponieważ również mają ludzkie
myśli. Być może, skoro jesteście uczniami Dafa, to obie strony powinny spojrzeć na sprawy
we właściwy sposób. Uczniowie Dafa powinni wykonywać wszystko pozytywnie. Nie patrzcie na negatywne strony innych ludzi. Zawsze powinniście patrzeć na ich pozytywną stronę.
Właściwie, czy wiecie, że w przeszłości, kiedy nauczałem was Dafa, to w trakcie wykładów
wiele ludzkich myśli było wysyłanych z audytorium? Myśli wysyłane przez niektórych ludzi
były naprawdę złe, ale nie patrzyłem na żadne z nich. Patrzę tylko na waszą pozytywną stronę
i dlatego mogę was ocalić. Gdybym zawsze miał patrzeć na waszą negatywną stronę, to jak
mógłbym was ocalać? Im bardziej bym na to patrzył, tym bardziej bym się gniewał i jak wtedy mógłbym was ocalać? (Aplauz) Toteż w każdej sytuacji nie bądźcie pod wpływem ludzkiego typu zachowań, nie bądźcie pod wpływem ludzkich myśli i nie bądźcie również pod wpływem uczuć i emocji z tego świata. Patrzcie bardziej na pozytywy u innych, a mniej na negatywy.
Pytanie: Kiedy studiujemy Fa jako grupa i dzielimy się zrozumieniami, to nie mam
nic do powiedzenia i nie mam żadnego zdania. Czy to jest w porządku?
Mistrz: Być może jest to spowodowane przez twój stan kultywacyjny. Jeżeli nie
chcesz mówić, to nie mów. A kiedy inni ludzie mówią i jesteś tym zakłopotany, że nie masz
nic do powiedzenia, to nie mów jeżeli nie możesz, jest to w porządku. Jeżeli zechcesz coś powiedzieć, to przyjdzie to w naturalny sposób i przemówisz. Lecz nie pozwól, żeby twój nawyk niemówienia cię zakłócał.
Pytanie: Mistrz powiedział, że ludzie z przyszłości, będą odgrywać główną rolę na
tym poziomie kosmosu. Jaka dokładnie jest ta ważna rola? Czy mógłbyś wyjaśnić?
Mistrz: W przyszłości to ludzkie miejsce będzie niezwykle wyjątkowym miejscem.
A dlaczego tak mówię? Nie ważne jak długa jest historia ludzkości, ludzkość została stworzona, żeby ocalać wszystkie stworzenia i dla rektyfikacji Fa i dlatego ten poziom istot ludzkich
został stworzony. W przeszłości nie było żadnej ludzkiej rasy. W tym miejscu tutaj, gdzie jest
Ziemia, były wcześniej inne planety i planety te miały inne struktury od tej dzisiejszej Ziemi.
To dla egzystencji istot ludzkich sprawiono, że tak wiele rzeczy jak woda, rośliny, zwierzęta i
tak dalej, stworzono na tej Ziemi. Stworzenia i środowiska, które wcześniej były tu na planetach, były gorsze. Tamtejsze istoty najwyższego poziomu były jak obcy. Innymi słowy, w tym
miejscu nie było żadnych istot ludzkich. I nie ważne, ile razy planety na tym miejscu były
niszczone i tworzone, nie było tam żadnych istot ludzkich. W całej historii tylko dwie planety
miały istoty ludzkie: ostatnia Ziemia i ta Ziemia. Ostatnia Ziemia była próbą, którą zaaranżowały stare siły w celu nauczania Fa tym razem. Tym razem jest to prawdziwe, rektyfikacja Fa
się rozpoczęła. Stare siły są tymi, które zaaranżowały ten proces.
Zanim tu przyszedłem wiedziałem, że stare siły to wszystko zaaranżują i w zakresie
tej aranżacji wybrałem to, co chciałem. Jednak odnośnie wielu fundamentalnych kwestii, to
stare siły nie są w stanie ich zmienić. Nawet pomimo tego, że sprawy zostały ustalone w taki
sposób, po tym jak rozpoczęła się rektyfikacja Fa, stare siły zmieniły jeszcze więcej niż
osiemdziesiąt procent tego, co od wieków było ustalone. Nie mogę uznać takiego rodzaju zachowania, z ich wykorzystywaniem mnie do zaspokojenia swojego samolubstwa i nie branie
pod uwagę bezpieczeństwa wszystkich stworzeń i kolosalnego firmamentu. To jeden z powodów dlaczego je usuwam. Innym powodem jest to, że zacząłem robić rektyfikację Fa, ponieważ wiedziałem, że to wszystko nie było już dłużej wystarczająco dobre, że nie ważne jak
wiele mądrości mają istoty wewnątrz, to i tak nie będą w stanie zmienić losu unicestwienia i
że tylko wtedy, kiedy rzeczy zostałyby całkowicie zmienione, mogłyby one zostać ocalone.
Jednak wszystko co stare, nie potrafiło zrozumieć mojego działania w taki sposób. Ja jednak

potrafiłem tego dokonać i czy oni byliby w stanie to zrozumieć czy nie, ratowanie stworzeń
jest tym, co jest kluczowe. Toteż przebijałem się przez wszystkie przeszkody i szedłem starając się rozwiązywać wszystkie liczne problemy. W tym procesie istoty na różnych poziomach
zobaczyły, że wszystko to co robię, jest nadzieją na prawdziwe ocalenie wszystkiego. Gdy zostało to zrobione do tego punktu, wszystkie stworzenia zobaczyły również, że wszystko to, co
chciały zrobić stare siły, nie może rozwiązać różnych kwestii, gdyż te kwestie nie mają żadnych korzeni.
Podczas gdy rektyfikacja Fa postępuje dalej, nie ma już więcej starych sił i nie ma
już dłużej żadnych czynników związanych z aranżacjami starych sił – kończą się one bez rozstrzygnięcia. Stare siły, odnośnie podążania ku odnowieniu i ratowaniu wszystkich stworzeń,
są jak jakaś przeszkoda, która jest największa, najbardziej trudna do odsunięcia, powoduje, że
najprawdopodobniej ktoś zgubi orientację, nie będzie umiał łatwo rozróżnić prawdę od fałszu,
i jest ona najtrudniejsza do pokonania; są one kluczowe, blokadą [decydującą o] życiu lub
śmierci u progu narodzin nowego kolosalnego firmamentu i gigantyczną przeszkodą do odnowy. Ja jednak kiedyś wybrałem to miejsce, ponieważ chciałem dać stworzeniom w kosmosie,
które spadły na dół, szansę na powrót i uczynić to częścią umiejętności kosmosu umożliwiającą istotom wejście w harmonizujący, wszystko obejmujący i nie destruktywny mechanizm.
Toteż ścieżka dla ludzi z przyszłości, aby stać się Bogami, prawdziwie zalśniła. Ludzie zwykle mówią: „Och, po śmierci zobaczę Boga”. Mówicie, że macie zamiar zobaczyć Boga, ale
czy Bóg was zobaczy? W rzeczywistości, w Biblii zostało bardzo jasno powiedziane, że tylko
kiedy nadejdą czasy ostateczne, czyli Dzień Sądu, tylko wtedy Pan odbierze i zbawi tych, którzy naprawdę spełnili standard pójścia do Nieba. Dzisiaj, wszystkie czujące istoty czekają poprzez swój proces nieustannej reinkarnacji, życie po życiu. W tym procesie grzesznicy zeszli
do piekła. Zejście do piekła nie oznacza jednak, że zostają zniszczeni. Muszą tam zapłacić za
swoje grzechy i cierpieć, a po tym jak zapłacą za swoje grzechy, wracają i znowu zaczynają
reinkarnować. Jednak ci, którzy mają niesamowicie wielkie grzechy, po pójściu do piekła zostają bezpośrednio zniszczeni i zesłani do Wiecznego Piekła, a kiedy ktoś wkroczy w bramę
niebytu, to nigdy nie będzie mógł znowu żyć. Tak było w przeszłości.
Po tym jak ludzka rasa została stworzona, na scenie ludzkości pojawili się również
Bogowie i pojawiły się wraz z tym kultywacja oraz prawa wiara. Ale nigdy sam człowiek nie
był tym, kto kultywował, kultywowała dusza pomocnicza. Powodem tego, że dusza pomocnicza mogła kultywować było to, że wchodziła ona w domniemany obszar Trzech Sfer, właściwie bez wchodzenia w niego. Dlaczego tak było? Przykładowo, jak wcześniej powiedziałem,
kiedy jakieś istoty weszły w ludzkie ciało, to w rzeczywistości nie wchodziły one naprawdę w
istotę ludzką, gdyż jest to tylko wymiar. Zapieczętowałem wszystkie wymiary tej strony
uczniów Dafa, którą całkowicie wykultywowali. Nikt nie może tam wejść. Każdy może przechodzić przez stronę, która nie została całkowicie wykultywowana, lecz strażnicy Fa i Mistrz
czuwają i nie pozwolą im przeniknąć. Oczywiście, żadne elementy nie mogą przeniknąć przeze mnie na tą druga stronę. Sytuacja Mistrza tutaj jest taka, że najbardziej zewnętrzna powierzchnia mojego ciała trzyma w garści życia wszystkich Bogów, wszystkich stworzeń i
wszystkich elementów we wszystkich bezkresnych kolosalnych ciałach kosmosu. Taka jest
sytuacja, zanim przybędzie rektyfikacja Fa ludzkiego świata. Jednakże te elementy w przestrzennych lukach, które podtrzymują przetrwanie stworzeń, również są Bogami i w trakcie
tego czasu potrafią one przenikać ciała codziennych ludzi. Ponadto jest to tak, jak gdyby
stworzenia były w nich zanurzone – to tak, jak z oddychaniem, kiedy oddychaliście, to je
wchłonęliście. W lukach pomiędzy cząsteczkami, w mikrokosmosie istoty dowolnie przenikają ciało codziennej osoby. I nie są to duchy owładające. Taki jest właśnie kosmos. Wielu ludzi
mówi, że widzieli to czy tamto, a w rzeczywistości większość z tego, co widzieli, było fałszywymi wizjami uformowanymi przez różne zbiegające się równocześnie wymiary. One tak naprawdę nie wchodziły do wewnątrz i nie łączyły z cząsteczkami osoby. Toteż te duchy pomocnicze, które w przeszłości kultywowały, przebywały w swoich oryginalnych, mikrokosmicznych sferach i w domniemanym obszarze. Nie łączyły się z prawdziwymi cząsteczkami
waszego ciała. Gdyby się połączyły, spadłyby w dół i nigdy nie byłyby w stanie powrócić.

Wcześniej, ani jedna istota, która spadła w dół z Niebios nie była w stanie powrócić. Spośród
ludzi Sokrates, antyczny mędrzec grecki, również powiedział, że nikt, kto spadł na dół z Niebios nie może powrócić. Naprawdę był on prorokiem, lecz ludzie uznali go za filozofa.
Pytanie: Praktykujący w naszym regionie miał objawy poważnej choroby. Niektórzy
praktykujący zasugerowali, żeby wysyłać w jego kierunku jako grupa, prawe myśli, podczas
gdy inni poruszyli kwestię, że Mistrz nigdy nie prosił nas o robienie takich rzeczy. Czy byłoby
to szkodliwe dla Dafa?
Mistrz: Powinniście pomagać sobie nawzajem i nie jest to coś szkodzącego Dafa. Jeśli sprawicie, że każdy będzie mu czytał książkę lub czytał mu Fa i wyślecie w jego kierunku
prawe myśli i otoczycie go jako grupa, to wtedy będzie to efektywne, gdyż przebywanie w
bezpośredniej bliskości jest tu czynnikiem. A dlaczego jest to czynnikiem? Ponieważ ten wymiar został podzielony na różne segmenty przez ostateczne elementy z wysokich poziomów i
nadal są różnice istniejące w tych wymiarach. Jeśli jednak prawe myśli osoby są mocne, to te
różnice mogą zostać usunięte. Jeżeli wasze działania są bardzo prawe, to nie będą oni w stanie
was powstrzymać, gdyż jeśli spróbują was powstrzymywać, to wtedy będzie to naruszanie Fa.
Tak to jest.
Pytanie: Mistrz nauczał kiedyś Fa o tym, że czujące istoty z kolosalnego firmamentu
kosmosu krok po kroku weszły w Trzy Sfery. Powiedział Mistrz również, że Siakjamuni bezpośrednio reinkarnował w Trzech Sferach z szóstego poziomu wszechświata. Jak te dwie rzeczy
są powiązane?
Mistrz: Mistrz powiedział również, że moc tego Fa jest bezgraniczna. Reinkarnowanie bezpośrednio z szóstego poziomu wszechświata do Trzech Sfer wymagało procesu. Proces
był taki, że musiał on przedrzeć się przez sześć poziomów wszechświata i sięgnąć Trzech Sfer
i musiał przemierzyć warstwę z każdego z wszechświatów pomiędzy, jak też i każdy z różnych wymiarów wewnątrz nich, czyli innymi słowy, kiedy tylko schodził o poziom w dół, to
była mu dodawana kolejna warstwa powierzchniowych cząstek. Kiedy ktoś jest zrzucany z
Nieba w dół, to czy nie jest to również tym, że spada? To i schodzenie w dół krok po kroku,
po prostu opisuje zatrzymywanie się kontra błyskawiczne schodzenie. Oczywiście, kiedy Bóg
schodzi w dół i reinkarnuje jakiś poziom z rzędu, to znaczenie i cel są całkowicie inne. Kiedy
istota reinkarnuje, to formuje związki karmiczne. Nie tylko ma rodziców i rodzeństwo na tym
poziomie, ale też liczną rodzinę i przyjaciół, z których wszyscy mają z nią związki karmiczne.
Pytanie: Kiedy rzeczy nie układają się gładko w trakcie wykonywania spraw rektyfikacji Fa, to trudno jest poznać, czy jest to z powodu zakłóceń starych sił, czy też wskazówka,
że Mistrz nie chce, żeby to było zrobione. Jak możemy lepiej odróżniać jedno i drugie?
Mistrz: Powinniście użyć Fa, żeby dokonać oceny. Dlatego mówię wam wszystkim,
żeby studiować Fa i że powinniście używać Fa jako standardu do oceny wszystkiego. Nie
trzeba nosić ze sobą cały czas książki, żeby porównywać to, co macie zaraz zrobić, z tym co
jest w książce. Po tym jak studiowaliście Fa, powinniście użyć racjonalnego myślenia, żeby
jako uczeń Dafa określić czy jest to tym, co powinniście zrobić. Jeżeli czujecie, że powinniście to zrobić, wtedy nie ma żadnego problemu [ze zrobieniem tego]. I nawet jeśli okazuje się
to błędne, to jest tak tylko dlatego, że wasze zrozumienie nie jest jeszcze tak dogłębne; i nie
może się to liczyć jako wielki błąd z waszej strony, gdyż szczerze myśleliście, że robiliście
coś zgodnie z Fa. Czy nie tak to działa? Lecz nie używajcie wtedy tego jako usprawiedliwienia. Bycie odpowiedzialnym wobec Fa, jest byciem odpowiedzialnym za siebie.
Pytanie: Wielu spośród uczniów ma obecnie takie myślenie: kiedy praktykujący doświadcza trudności z powodu zakłóceń starych sił, to inni praktykujący myślą, że nawet jeśli
ma on przywiązania, to nie powinno być dozwolone, żeby prześladowania miały miejsce i że
każdy powinien wysyłać prawe myśli. Moje pytanie brzmi: jeżeli sam praktykujący nie poprawia się, to czy będzie to działać?

Mistrz: Byłaby to poważna przeszkoda. Jeżeli on sam nie jest racjonalny, to cokolwiek my zrobimy nie będzie się liczyć. Wysyłanie prawych myśli może usunąć to, co jest na
zewnątrz niego, ale nie to, co jest w jego umyśle. Cokolwiek osoba zechce zrobić wywodzi
się z jego pojedynczej myśli – to on jest tym, kto decyduje czy czegoś chce czy nie. Kiedy
taka sytuacja się przytrafia, to myślę, że w jego umyśle musi być blokada, która pochodzi od
przywiązań. Jeżeli naprawdę nie jest on w stanie tego zrobić, możecie iść i mu pomóc. Zrobienie tego nie stanowi problemu. Spróbujecie pomóc mu zrozumieć rzeczy na podstawie
prawd Fa i poprzez częstsze studiowanie Fa.
Pytanie: Istnieje taki punkt widzenia, według którego powinniśmy sprzeciwiać się
aranżacjom starych sił, tworzyć spokojny okres przed rektyfikacją Fa ludzkiego świata i pomóc Chińczykom poznać prawdę.
Mistrz: Chcąc zastopować prześladowania, obecnie taki punkt widzenia nie jest zły.
Pomaganie Chińczykom poznać prawdę oraz ocalanie czujących istnień, jest czymś, co
uczniowie Dafa powinni robić. Nie ma jednak czegoś takiego jak „spokojny okres”. Po prostu
zła będzie coraz o mniej i będzie mieć coraz mniejszą widownię i wydarzy się duża ilość spłaty karmicznej.
Pytanie: Jeżeli praktykujący w więzieniu prędzej poświeciłby swoje życie, niż zrezygnował z Dafa, to czy popełnienie samobójstwa jest pogwałceniem Dafa?
Mistrz: Popełnianie samobójstwa jest złe. Jeżeli naprawdę jesteś solidny i tak nieugięty, że nie boisz się nawet śmierci, to dlaczego miałbyś popełniać samobójstwo? Rzeczywiście twoja niezłomność powinna zostać wzięta pod uwagę, lecz jak powinno się patrzeć na
twoje popełnienie samobójstwa? Oczywiście, dla ucznia Dafa dokonam pełnej oceny, nie
będę patrzył tylko na jedną rzecz, spojrzę na niego z punktu widzenia całej historii. Nawet jeśli ten akt nie ma jakichś specyficznych konsekwencji, to czy wciąż nie jest skazą? Powodem
jest to, że Mistrz nauczał w Fa, że popełnianie samobójstwa jest grzechem. Dlaczego nie prowadziłeś się zgodnie z wymogami tego Fa?! To nie jest tylko zwykły problem zrozumienia,
prawda? Powiedziałem, że presja odczuwana w tego rodzaju środowisku jest olbrzymia, z
drugiej strony, dlaczego przybyłeś na ten świat? Czy przybyłeś tutaj, żeby tylko znosić zwykłe cierpienia? Zatem co cię czeka?
Pytanie: Powiedziałeś, że nie masz żadnych duchów pomocniczych. Czy miałeś wcześniej jakieś duchy pomocnicze? Jeśli tak, to jaka jest teraz ich sytuacja?
Mistrz: (Mistrz się śmieje) Nie mam obecnie żadnych duchów pomocniczych. Kiedy
się urodziłem, byłem taki sam jak wy i musiałem mieć wszystko to, co ma zwykła osoba. Później, w trakcie mojej kultywacji były one stopniowo usuwane i poczyniłem dla nich aranżacje,
żeby wszystkie osiągnęły Doskonałość. Kiedy osiągacie Doskonałość i sięgacie wysokich poziomów, to wszystkie wasze duchy pomocnicze stają się Bogami, a niektóre z nich zostaną
nawet Bogami z bardzo wysokich poziomów, zatem trzeba żeby one wszystkie osiągnęły Doskonałość.
Pytanie: Czcigodny Mistrz powiedział: „Stare siły chcą osiągnąć cel, tego co chcą
uzyskać”. Co to oznacza?
Mistrz: Cel, który chcą osiągnąć jest taki, że w rektyfikacji Fa chcą odnowić kosmos
z powrotem do stanu w jakim był przed rektyfikacja Fa, z powrotem do tego ich systemu –
pozostawić ich góry, pozostawić ich wody, pozostawić ich Bogów i pozostawić stany jakie
były wcześniej. Robili rzeczy w ten sposób, zatem nie chcą dokonać zmian. Zmiana jakiej
chcą, to by mieć lepszy zewnętrzny wygląd, niczym pranie zabrudzonego kawałka ubrania do
czysta. Jest to nadal ten sam kawałek starego ubrania. Cóż, takie jest tego znaczenie, jednak
analogia nie jest całkowicie akuratna. Jest to jedyny sposób, żeby to opisać. Chcą po prostu,
na bazie nietracenia czegokolwiek, co pierwotnie posiadali, poprzez swoje staranne aranżacje,
być w stanie sprytnie uniknąć tej katastrofy. Tak się jednak nigdy nie stanie. To jest to, czego

oni chcieli. Zaprzeczyłem im od samego początku; w przeciwnym razie, chociaż nie mieli zamiaru wszystkiego niszczyć, zrobiliby to.
Pytanie: Jest dla mnie oczywiste, że czas znowu przyspieszył. W kwestii wyjaśniania
faktów ludziom świata...
Mistrz: Tak, to prawda. Wygląda, że właśnie odpowiedziałem na kilka pytań i robi
się już ciemno. (Śmiech na sali)
Pytanie: W kwestii studiowania Fa i działania na rzecz rektyfikacji Fa, czas wydaje
się szczególnie naglić. Czy mógłbyś trochę bardziej wejść w szczegóły?
Mistrz: Czas obecnie nieustannie przyspiesza. Mogę wam powiedzieć, że im szybciej robię pewne rzeczy, tym szybciej mija czas, gdyż elementy w najwyższych miejscach kosmosu połączyły moją rektyfikację Fa z czasem. Powodem jest to, że czas jest również Bogiem ze starego kosmosu. Połączyli oni wszystko razem z rektyfikacją Fa. Kiedy ja jestem
szybki, oni są szybcy, kiedy ja jestem wolny, oni są wolni, toteż im szybciej coś robię, tym
czas staje się szybszy. Jednak ja, wasz mistrz, nie mam żadnego wyboru oprócz szybkiego
działania. Jeżeli nie nadgoniłbym czasu, to byłoby za późno, żeby ostatecznie wszystko uratować. Wiecie, że wszechświat szybko się rozszerza i ludzkość również ujrzała, że obecnie
wszechświat rozszerza się w obrębie tego zakresu. Dzisiejsi uczeni już to wiedzą, prawda?
Prędkość rozszerzania staje się coraz większa. Co stanie się na końcu rozszerzania? Widzieliście jak to jest z balonem, prawda? Dmuchacie, dmuchacie i dmuchacie, a kiedy nadmuchacie
do maksymalnego punktu „trach!” – eksploduje. Naukowcy już to pojęli i wiedzą, że to rozszerzanie się jest przerażające. Gdybym nie potrafił tego pośpieszyć, wówczas wszystko to, a
co najmniej miejsca, gdzie rektyfikacja Fa jeszcze się nie skończyła, zostałyby zniszczone.
Muszę działać szybko. Pierwotnie odległość była bardzo daleka, niewyobrażalnie
daleka. Obecnie, kiedy tylko coś się pojawia, to jestem w stanie od razu złapać fragment tego.
Powiedzmy przykładowo, to coś ma sto części, zatem w chwili kiedy się pojawia, jestem w
stanie natychmiastowo ją zatrzymać, a wtedy w jednej chwili ją przetworzyć. Rzeczy są w fazie końcowej fazy końcowej, całkowicie osiągają ten etap. Rzeczy są takie same, czy dokończyłem rektyfikację Fa czy nie, ponieważ wszystko je prześcignęło, a w trakcie rektyfikacji
Fa oryginalny czas i przestrzeń nie mają już dłużej żadnego realnego znaczenia, które mogłoby mnie ograniczać.
Pytanie: Mówiłeś ciągle przez trzy godziny... (Mistrz się śmieje) (Uczniowie biją brawo)
Mistrz: Wybieram karteczki z zapisaną na nich mniejszą ilością słów i odpowiadam
na takie pytania.
Pytanie: Li Bai był wielkim poetą i kultywującym w Tao. Jaki rodzaj związków karmicznych ma on z Dafa?
Mistrz: Co do historycznych postaci, to nie powinniście o nich zbyt wiele myśleć.
Wielu z nich było wami i wielu z nich było mną. (Aplauz) Nie wpadajcie jednak w euforię z
tego powodu! Wasze zdolności i talenty nie pochodziły stamtąd. Wasze zdolności i talenty zostały wam tym razem dane przez to Fa, (aplauz) i nie są związane z tamtymi.
Pytanie: Ludzie ze zwykłego ludzkiego społeczeństwa, zwłaszcza ci, którzy mają
względnie elitarne pozycje w społeczeństwie, początkowo nie tylko nie mieli negatywnych odczuć wobec Dafa i Zhen-Shan-Ren, właściwie to mieli nawet pozytywne uczucia. Nie lubią
jednak sposobu w jaki wielu uczniów Dafa działa i uważają, że jest to zbyt ekstremalne i że
wydaje się pozbawione życzliwości.
Mistrz: Uczniowie Dafa powinni zwracać na to uwagę. Z drugiej strony, czy jest
możliwe, że jest to spowodowane przez koncepcję bycia tak zwanym dystyngowanym, posiadania stabilizacji i nie bycia zabieganym, tak jak wykształcili to [u siebie] zwykli ludzie? Czy

jest tak dlatego, że nie myślą właściwie robiąc coś zbyt szybko? Zło nas prześladuje i ludzie
umierają. Nie jesteśmy w nastroju, żeby robić coś w taki niespieszny sposób. Lecz jednocześnie, powinniście starać się jak tylko możecie, zwracać uwagę na etykietę towarzyską. Nasi
uczniowie Dafa dokładają starań tu i tam ocalając czujące istoty, jednak ci ludzie wciąż są
wybredni. W każdym bądź razie, uczniowie Dafa, starajcie się jak tylko możecie, żeby się
jeszcze bardziej dostosować! Ludzie staczają się w dół, podczas gdy my wspinamy się w
górę, jeżeli zatem mamy zamiar ich uratować, musimy działać w taki sposób.
Pytanie: Pozdrowienia, czcigodny Mistrzu! Kiedy nauczałeś Fa tego ranka, wspomniałeś, że stare siły wykorzystują niewielką liczbę praktykujących, którzy przejawiają pewne
stany. Czy jest to tym samym co psychoza qigong wspomniana w szóstym wykładzie Zhuan
Falun?
Mistrz: W rzeczywistości powodują oni zakłócenia w różnorakich obszarach. To, co
powiedziałem rano, było zawarte w Zhuan Falun i stanowiło dopełnienie. Zhuan Falun mówi
o rzeczach w sensie ogólnym, ale zawiera bardzo głębokie wewnętrzne znaczenia. Jeżeli nie
studiujecie Fa często, wtedy Fa, którego właśnie teraz nauczam, będzie wydawać się trudne
do zrozumienia. Głębia prawd Fa z Dafa kosmosu nie jest czymś, co może zostać w pełni zrozumiane na niskich poziomach. To Fa może przejawiać się na różnych poziomach i może manifestować się na wiele sposobów oraz w różny sposób na tym samym poziomie – jest
wszechobejmujące.
Pytanie: Wolność, demokracja i prawa człowieka wydają się być prawymi zasadami
w ludzkim świecie. Czy one również były zaaranżowane przez stare siły dla dzisiejszej rektyfikacji Fa?
Mistrz: Druga połowa tego stwierdzenia jest prawidłowa, ale pierwsza połowa nie
jest. To nie są ludzkie zasady, raczej zostały one zaaranżowane przez stare siły. Ludzkie zasady są bardzo proste, a demokracja nie jest właściwie ludzką zasadą. W trakcie milionów ubiegłych lat ludzkiej historii ludzie zawsze byli rządzeni przez królów. W okresie szczytowym na
Ziemi było ponad dziesięć tysięcy krajów i było ponad dziesięć tysięcy królów, księżniczek i
królowych. Taka była cywilizacja w przeszłości i dlatego nazywa się to”król rządzi krajem;
świat podbija się wojskiem; silni są bohaterami”. Lecz w oczach Bogów ten silny był bandytą. I nie ma znaczenia, jeśli ludzie uważali go za prawego. Bogowie widzieli go jako bandytę.
Dlaczego zatem potem Bogowie pozwalali mu toczyć bitwy i stawać się bohaterem? Ponieważ Bogowie chcieli zrealizować coś na Ziemi i chcieli, żeby pewna sytuacja pojawiła się
wśród ludzi, musieli wybrać kogoś, żeby to wykonał. Potem ten, który został wybrany, szedł
robić te rzeczy zgodnie z wymaganiami owych Bogów. Pomimo, że robił to używając siły,
skoro taka była wola Bogów, to Bogowie mogli dać mu zaszczyty, po tym jak to ukończył. Jakiego rodzaju zaszczyty? Zrobienie z niego wielkiego bohatera, którego każdy podziwia i kogoś, kto ma zaszczyt rządzenia krajem – to wszystko! (Mistrz się śmieje) Ludzkie zasady poza
Trzema Sferami nie są uważane za prawe, jednak zaiste stają się prawymi zasadami tutaj
wśród ludzi. Ludzkie zasady w przeszłości były tego typu.
W trakcie ostatniego okresu, z mającą mieć miejsce rektyfikacją Fa, wielu królów
reinkarnowało w Chinach i nikt nie mógł już więcej ogłaszać się królem. I jest jeszcze jedna
rzecz. Istoty różnych poziomów z wielu wysokich poziomów zeszły w dół i reinkarnowały
jako ludzie, a to zmieniło charakter różnych grup etnicznych. Kto zatem powinien zostać królem? Jest to jeszcze trudniejsza rzecz do zrobienia, a zatem stare siły po prostu pozwoliły istotom ludzkim wybierać i to jest demokracja. Demokracja, kiedy z niebios spojrzycie na jej
istotę, pojawiła się z powodu tych dwu rzeczy.
Co do praw człowieka, to nie zatrzymują się one na prawach człowieka – istnieje
również ochrona zwierząt. Ludzkie skóry się skończyły, zatem wielu reinkarnowało jako
zwierzęta i rośliny. Wszystkie te rzeczy wydarzają się ostatnimi czasy i są one związane z rektyfikacją Fa. Kiedy rektyfikacja Fa miała się odbyć, wszyscy przyszli z powodu Dafa, urodzili

się dla Dafa i zostali stworzeni dla Dafa. Ale nie wszystko ma odgrywać pozytywną rolę.
Taka jest sytuacja.
Pytanie: Mistrz powiedział, że nasza część, która została całkowicie wykultywowana,
zostaje oddzielona od reszty w trakcie naszej kultywacji. Teraz, kiedy jesteśmy w końcowej fazie rektyfikacji Fa, jak możemy się przebić przez to oddzielenie?
Mistrz: Jako że końcowe elementy są też największymi elementami, to luki pomiędzy nimi są wielkie i mogą one tylko zostać całkowicie usunięte, kiedy potężna siła rektyfikacji Fa Mistrza dotrze, kiedy Fa będzie rektyfikować ludzki świat. Kiedy ta potężna siła przybędzie, te rzeczy będą mogły jedynie zostać rozwiązane. Skoro tylko przybędzie i przełamanie zostanie osiągnięte, to będzie to początek, kiedy Fa rektyfikuje ludzki świat. Czy tez patrząc na to pod innym kątem, rzeczy, które dzisiaj robicie mogą spowodować mniejsze straty
wśród waszych kolegów praktykujących i uczniów Dafa, nie mogą one jednak całkowicie
rozwiązać problemu. Jednak w procesie uprawomocniania Fa możecie nadal spowodować sytuację, w której część ludzi świata stanie się dobra, co może ocalić więcej ludzi i co powstrzyma zło przed tak podłym działaniem, lecz nie jest to jego koniec.
Pytanie: Mistrzu, kiedy zamierzasz nam powiedzieć rzeczy o pierwotnych Bogach?
W trakcie rektyfikacji Fa oni...
Mistrz: Stare siły, o których mówiłem, są pierwotnymi Bogami. Bogowie, o których
mówiłem, są wszyscy pierwotnymi Bogami. Te stare siły, mogę wam powiedzieć, były najwspanialszymi istotami na każdym poziomie i zostały zniszczone. Ci, którzy byli najbardziej
umiejętni, zostali zniszczeni jako wynik aranżacji tych końcowych starych sił. Ich zamiarem
było osiągniecie tego, co chcieli, kosztem zniszczenia tej części. Kosmos jest tak ogromny,
tzn., bezgraniczny i nieskończony. Zatem, zakładając jego bezgraniczność i nieskończoność,
kiedy stoi on przed unicestwieniem, to chce siebie ocalić, gdyż jest Bogiem. I w rzeczywistości, aranżacje starych sił są sposobem jaki wymyśliły, żeby siebie ocalić. Poczyniły bardzo
staranne i gruntowne aranżacje. Nie zdawały one sobie jednak sprawy, że ten typ samo-ochrony mógłby zakończyć się ich unicestwieniem. Gdyby nie postąpiły w taki sposób, to naprawdę tym razem zostałyby ocalone. One jednak faktycznie postąpiły w taki sposób i zniszczyły
wiele [istot], które ja chciałem, a ich grzechy stały się olbrzymie, gdyż tamte wszystkie czujące istoty zostały przez nie zniszczone.
Pytanie: Powiedziałeś, że USA są byłą Dynastią Ming. W trakcie Dynastii Ming wielu ludzi było kultywującymi Tao. Czy mógłby Mistrz, proszę, doradzić nam w sytuacji dzisiejszych uczniów Dafa w USA i wyjaśniania faktów rządowi USA? Uczniowie w USA są tak zajęci, że wydają się jakby stali się trochę apatyczni. Co można zrobić, żeby pobudzić ten typ
współczucia, który wstrząśnie niebem i ziemią...
Mistrz: Nie powinniśmy tak mówić. Powiem wam wszystkim, musicie działać racjonalnie. Kiedy wyjaśniacie fakty, jeżeli chociaż troszeczkę wykroczycie poza ludzkie zasady,
to ludzie nie będą w stanie ich zaakceptować. Zatem, kiedy wyjaśniacie fakty, nie możecie
mówić o sprawach z wysokich poziomów. To, co wiecie, jest czymś, co powinni wiedzieć Bogowie. Te rzeczy są tym, czego nauczałem was, a nie zwykłych ludzi. Nie powinniście zatem
mówić o tych rzeczach zwykłym ludziom. Możecie tylko mówić o tym, że jesteśmy prześladowani, o naszej prawdziwej sytuacji, że jesteśmy dobrymi ludźmi i że jesteśmy błędnie prześladowanymi, o odbieraniu nam wolności do przekonań i o łamaniu naszych praw człowieka.
Oni potrafią to wszystko zaakceptować i natychmiast was poprą oraz wyrażą swoją sympatię.
Czyż to nie wystarczy? Dlaczego nalegacie żeby poznali zasady na tak wysokich poziomach?
Znając te fakty, ludzie świata powiedzą, że Falun Dafa jest prześladowane i że prześladowcy
są bardzo źli. Powiedzą coś takiego i czy to nie wystarczy? Oczywiście, waszym zamiarem
jest, żeby ktoś stał się uczniem Dafa. Obecnie jednak jest to trudne do zrobienia, ponieważ
stare siły stwarzają przeszkody. Mistrz zaopiekuje się wszystkimi, którzy są wyjątkowi. Lecz
ta osoba, do której mówisz, nie chce tego przyjąć i poza tym stare siły stwarzają przeszkody.

Naszym jedynym liczącym się celem w tym czasie jest pomóc im poznać prawdziwą sytuację.
Moglibyście spotkać kogoś, kto jest niezwykle dobry i kto potrafi to zaakceptować bez względu na to, jaki rodzaj wysoko poziomowych rzeczy mu powiecie, wtedy możecie śmiało iść i
powiedzieć mu o tych rzeczach. Będzie to w porządku i nie będzie z tym żadnego problemu.
Ale to co mówiłem, jest prawdą zwłaszcza w przypadku pewnych urzędników państwowych,
ponieważ mimo wszystko są politykami i nie mają w swoich głowach niczego oprócz polityki, więc kiedy powiecie im te rzeczy, to oni w nie ogóle wam nie uwierzą. Czy zatem nie jest
to tym samym, co porażka w uratowaniu go i dodatkowo zepchnięcie go w dół? Czy nie taka
jest prawda?
Pytanie: Są obecnie pewni ludzie, którzy wykonują wiele prac, by wyjaśniać fakty,
lecz rzadko studiują Fa lub wykonują ćwiczenia.
Mistrz: Jest to poważny problem. Nasi uczniowie Dafa nie powinni zaniedbywać indywidualnego poprawiania się. Ocalanie czujących istot jest wspaniałym zadaniem uczniów
Dafa. Jeśli jednak nie studiujecie Fa, to cierpi jakość waszej pracy związanej z wyjaśnianiem
prawdy i wy sami jesteście przez to ograniczeni. To nie jest dobre.
Pytanie: Czy jest prawdą, że tylko ci, którzy uzyskali Fa przed końcem 2002 roku są
uważani za „uczniów Dafa okresu rektyfikacji Fa”?
Mistrza: Nigdy tego nie powiedziałem. Ci dobrzy... czyż w każdym z różnych okresów czasu nie weszli jacyś? Właściwie, to nadal są tacy, którzy chcą wejść, ale jeszcze nie
weszli i oczywiście są również tacy, którzy upadli.
Pytanie: Powinniśmy wyjaśniać fakty Chińczykom. Jednak moi rodzice w Chinach
nie pozwalają mi wyjaśniać faktów o Dafa przez telefon. Zawsze mam wrażenie jakby coś nie
do końca było w porządku, ale nie byłem w stanie się przez to przebić.
Mistrz: Rób to z mądrością. Możliwe, że nawet po tym jak naprawdę dołożyłbyś starań, to wciąż by nie zadziałało. I jest również możliwe, że zrobią to uczniowie Dafa wewnątrz
Chin. Jeżeli nie potrafisz tego zrealizować, to oni to zrobią. Uczniowie Dafa wewnątrz Chin
wykonali tą pracę niczym kwiaty wszędzie kwitnące. Główne ciało uczniów Dafa okresu rektyfikacji Fa jest w Chinach. Mogę wam wszystkim powiedzieć, że te 100 milionów ludzi, o
których mówiłem, nie są tymi samymi 100 milionami ludzi zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Chin, o których wy dzisiaj mówicie. Rzeczywiście było 100 milionów ludzi w Chinach Kontynentalnych, którzy wcześniej czytali Zhuan Falun. Otrzymali kiedyś Fa i troszczyłem się o nich. Nie możecie powiedzieć, że nie byli uczniami Dafa. Było 70 milionów tych,
którzy prawdziwie kultywowali, a kiedyś faktycznie było łącznie 100 milionów uczniów
Dafa.
Pytanie: Kiedy daję jej nowe artykuły Mistrza, to ona je bierze. Ale odmawia brania
udziału w jakichkolwiek działaniach, by szerzyć Fa. Czy została jakaś nadzieja dla takiej studentki?
Mistrz: Prawdopodobnie utknęła w jakimś punkcie. Skoro nadal je bierze, oznacza
to, że wciąż ma prawe myśli. Toteż w takim przypadku, spójrz i zobacz, gdzie utknęła i czego
tu brakuje. Jesteś uczniem Dafa, więc idź i spróbuj trochę ją zrozumieć, żeby jej pomóc.
Pytanie: Czy osobista opinia członka Stowarzyszenia Falun Dafa, taka jak jego opinia lub wnioski o praktykującym koledze, reprezentuje opinię Stowarzyszenia Dafa, czy też
nawet i Mistrza? Czcigodny Mistrzu, wyjaśnij mi to proszę.
Mistrz: Nikt nie może mnie reprezentować – jest tak bez dwóch zdań. Wśród was
wszystkich, nikt nie może reprezentować drugiej osoby. Co do Stowarzyszeń Dafa, to powiedziałem, że koordynacja jest bardzo ważna. Istnieje wiele rzeczy, które nie mogą zostać powiedziane z różnego punktu widzenia i trzeba żeby oni je powiedzieli. Lecz z pewnością są
rzeczy, z którymi nie poradzili sobie dobrze i Mistrz jest tego doskonale świadomy. Z drugiej

jednak strony, w wielu sprawach powinniście rozważyć swój własny udział w nich i po prostu
zrozumieć jak właściwie ten bałagan został zrobiony. Bóg nie jest pod wpływem czegokolwiek. Jeżeli coś ma być zrobione, to po prostu zrób to w prawy i dostojny sposób.
Pytanie: Członkowie rodziny ucznia Dafa szkalowali Dafa. Czy staną się celem do
usunięcia, kiedy Fa będzie rektyfikować ludzki świat? Czy też będzie to powiązane z zachowaniem tego ucznia?
Mistrz: Będzie to zależeć od wyborów jakich oni sami dokonują. Kiedy ktoś wyrządził szkodę Fa i stał się kompletnie podły, to czy powiedzielibyście, że powinien uzyskać Doskonałość i zostać wzięty do świata Buddy? To po prostu nie udałoby się. Ci, którzy naprawdę
popełnili poważne grzechy, nie będą mieć zgody na pozostanie. Skoro jesteś kultywującym
Dafa, to z pewnością będą oni mieć błogosławieństwa. Będą im dane szanse, więcej szans i
jeszcze więcej szans. Lecz jednocześnie, powinieneś robić co w twojej mocy, żeby wyjaśniać
im fakty i ich ocalić i to stworzy dla nich błogosławieństwa.
Pytanie: Mistrzu, w imieniu wszystkich prawdziwych uczniów Dafa z miasta Heze w
prowincji Shandong chciałbym przekazać Ci pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję ci! (Aplauz)
Pytanie: Wielu uczniów Dafa w Heze zostało aresztowanych i pobitych. Ci, którzy
zostali aresztowani w Heze wszyscy odmawiają reedukacji i zostaną wysyłani do obozów pracy w mieście Jinan. Czy to jest aranżacja starych sił?
Mistrz: Nie uznaję rzeczy takich jak „zostanie zreedukowanym” lub „nie zostanie
zreedukowanym”. To, co jest w ludzkim umyśle, powinno być tym na co się patrzy. Wciąż
myślę, że... Czy wiecie, że aby ich zmienić, stare siły wystawiły ich na poważne mentalne
prześladowania? Wiedzą, że ja tego nie uznaję, jakiego wiec rodzaju metody używają? Oddzielają oni tą ich stronę, która ma prawe myśli, czyli innymi słowy stronę, która została całkowicie wykultywowana i uniemożliwiają jej nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu z ich umysłami. Zatem zadają im pytania z ich ludzkiej powierzchni. Lecz ich ludzka powierzchnia zawiera zbyt wiele ludzkich rzeczy i nabytych po urodzeniu poglądów, a ta strona, która została
całkowicie wykultywowana nie ma w ogóle pozwolenia na zostanie użytą. Ponieważ prześladowaliście ich w takim układzie okoliczności, ja tego nie uznaję, bez względu na to, co pod
przymusem podpisali. Stare siły wiedzą, że nie uznaję tego, dlaczego więc nadal to robią? Ponieważ jest jedna rzecz, którą wciąż mogą osiągnąć i stąd ich chęć złamania woli studentów.
Studenci, którzy popełnili błąd mogliby pomyśleć: „O nie, podpisałem tą rzecz. To już koniec
ze mną. Mistrz już więcej się mną nie zaopiekuje. Zawiodłem Dafa”. Od tej pory popadają w
depresję i czują ciężar w sercu. Taka jest technika jakiej one użyły i ja jej nie uznaję. Nie ma
znaczenia, że upadłeś, to nie ma znaczenia! Wstawaj szybko! (Aplauz)
Pytanie: Uczniowie Dafa z miasta Harbin przesyłają Mistrzowi pozdrowienia!
Mistrz: Dziękuję wam! (Aplauz)
Pytanie: Uczniowie Dafa, którzy są bezprawnie przetrzymywani w Obozie Pracy w
*** przesyłają Mistrzowi pozdrowienia!
Mistrz: Ta ciemna nora jest bardzo zła, wiem! Rzeczywiście, prawdą jest, że studenci stali się coraz lepsi i są coraz bardziej racjonalni. Nie mówmy na razie o tym co dzieje się
w Chinach. (Aplauz) Kiedy tylko zaczniemy mówić, to będzie to długa historia. Nie ważne
co, tym co czeka tych złych są grzechy, których nigdy nie będą w stanie spłacić, a tym co
oczekuje uczniów Dafa jest wspaniała, majestatyczna Doskonałość! (Aplauz)
Pytanie: Doszedłem ostatnio do następującego zrozumienia: kiedy tylko powstaje
konflikt wśród uczniów odnośnie prac dla Dafa, to najpierw powinniśmy wysyłać prawe myśli, aby wyeliminować te złe siły, które wykorzystują przywiązania studentów i złe poglądy,

żeby prześladować uczniów Dafa jako całość, i wtedy pomówić o specyficznych problemach
związanych z naszą pracą. Czy właściwym jest działanie w taki sposób?
Mistrz: Myślę, że kiedy uczniowie Dafa natrafiają na konflikty, to niekoniecznie jest
to wynik czegoś, co może być kontrolowane przez demony. One będą zakłócać i w porządku
jest wysyłać prawe myśli, powinniście jednak dużo studiować Fa. Jeżeli wysyłacie prawe myśli przed zrobieniem czegoś, cóż, prawdą jest, że może to usunąć jakieś zakłócenie.
Pytanie: Jestem uczniem, który otrzymał Fa po 20 lipca 1999 r. W trakcie kultywacji
zostałem poddany wielu zakłóceniom z innych wymiarów, nawet całkowicie bezpodstawnym
prześladowaniom przez złe siły. Dlaczego jest tak, że kiedy używam prawych myśli, żeby usunąć te prześladowania, to nigdy nie jestem w stanie całkowicie rozwiązać pewnych spraw i
zawsze wydaję się mieć coś, co muszę poprawić?
Mistrz: Jakby to powiedzieć... Dzieje się tak dlatego, że u tych uczniów Dafa, którzy
otrzymali Fa po 20 lipca 1999 r., proces kultywacji i uprawomocniania Fa zostały ze sobą scalone. Podczas gdy u tych, którzy uzyskali Fa wcześniej, okres czasu na ich osobistą kultywację już minął i właśnie teraz ich głównym zadaniem jest ocalanie czujących istnień, skupienie
uwagi przeniosło się na uprawomocnianie Fa. Ludzie, którzy weszli później i tak się złożyło,
że trafili na sytuację uprawomocniania Fa, również muszą to robić i w tym samym czasie włączone są w to pewne kwestie osobistej kultywacji. Zatem poczujecie, że niektóre sprawy wydają się dość skomplikowane, lecz jest to w porządku, ponieważ w oczach Mistrza sprawy są
dobrze zorganizowane i jeśli wasze prawe myśli są silne, to nie będzie żadnego problemu.
Pytanie: Czy na tym etapie, wysyłanie prawych myśli może zastąpić wykonywanie
ćwiczeń?
Mistrz: Są to dwie różne rzeczy. (Mistrz się śmieje) Wykonywanie ćwiczeń jest wykonywaniem ćwiczeń. Wykonywanie ćwiczeń jest po to, żeby wzmocnić mechanizmy i przemienić wrodzone ciało w ciało boskie. Wysyłanie prawych myśli jest to wykorzystanie boskich mocy lub mówiąc prosto wykorzystaniem waszych zdolności. Celem jest usuniecie
złych zgniłych duchów.
Pytanie: Pozdrowienia czcigodny Mistrzu! Jest wielu studentów, którzy używają prawych myśli do usuwania zła przy najdrobniejszych sprawach. Nawet kiedy cierpią na drobne
schorzenia, czy małe problemy zdrowotne, to wysyłają prawe myśli.
Mistrz: Może wy sami wystarczająco nie studiowaliście Fa? Jeżeli naprawdę zrobiliście coś złego i wtedy jako wynik powstał problem, a wy bierzecie i wysyłacie prawe myśli,
to nie wydaje się to właściwe i stare siły będą sprawiać kłopoty. Uważają one, że nie tylko
słabo sobie poradziliście, ale w dodatku chcecie je usunąć. Może to w ten sposób wyglądać,
co nie? Zatem wciąż powinniście najmocniej jak tylko możecie starać się zobaczyć czy dobrze sobie poradziliście ze sprawami, czy nie. Jeśli nie poradziliście sobie dobrze ze sprawami, idźcie i zróbcie je dobrze. W swoim pytaniu wspomniałeś: „Nawet kiedy cierpią na drobne schorzenia, czy małe problemy zdrowotne, to wysyłają prawe myśli”. Co masz na myśli
przez „drobne schorzenia” czy „małe problemy zdrowotne”? Są to oznaki usuwania karmy,
prawda?
Pytanie: W trakcie początkowego miesiąca, kiedy dopiero zacząłem wysyłać prawe
myśli, pewnego razu kiedy wysyłałem prawe myśli, wyraźnie ujrzałem przez moje Trzecie
Oko, że w okresie zaledwie pięciu minut silne purpurowo-czerwone światło unicestwiło w jednej chwili wszystko [co wiąże się z] tym pyszałkowatym demonem w Chinach, który wydawał
się człowiekiem, ale i również nie człowiekiem. Ta moc była wielka, nie do opisania. Czy to,
co zostało unicestwione było tylko jakimś reprezentantem w naszym wymiarze? Czy w każdym
wymiarze bez wyjątku jest jego reprezentant?
Mistrz: Jest to bardzo skomplikowane. Czasami wy, uczniowie, jesteście w stanie
bezpośrednio usunąć zgniłe duchy wewnątrz ciała tego pyszałkowatego demona. W takich

przypadkach wygląda to tak, jakby właśnie miał umrzeć, lecz wtedy oni zaczynają go przywracać do życia i wtedy następna porcja zgnitych duchów go uzupełnia, dochodzi więc do
siebie jakby po prostu nic się nie stało. Ponadto, aby był zdolny kontrolować wszystkie zgniłe
duchy, dawno temu stare siły wsparły wszystkie cząsteczki jego komórek, które tworzą jego
ludzkie ciało poniżej jego powierzchni do punktu, w którym te cząstki były tak wielkie jak
Trzy Sfery. Wszystkie ludzkie rzeczy wewnątrz tych komórek zostały wygrzebane przez stare
siły i wrzucone do piekła, a komórki zostały wypełnione przez te zgniłe duchy. Skoro cząstki
istoty ludzkiej mają wizerunek tej osoby, to wszystkie wymiary w Trzech Sferach miały w sobie komórki głowy demona i wszystkie komórki miały dużą ilość zgniłych duchów wewnątrz
siebie. Toteż kiedy wy, uczniowie, w takich chwilach wysyłaliście prawe myśli, mogliście
usunąć wielką ilość cząstek tej wielkiej głowy demona i zgniłych duchów w Trzech Sferach.
W momencie, kiedy je unicestwialiście i rozsadzaliście, mogliście widzieć, że zostało to
zniszczone i było to rzeczywiste. W jaki stan go teraz wprowadziliście? Wszystko oprócz cząstek, które formują jego ludzką powierzchnię, zostało usunięte i jest teraz pusty. Nic nie pozostało. To, co zostało, to tylko ludzka skóra zbudowana z warstwy powierzchniowych komórek, w co wliczają się organy wewnętrzne. I jest tak dlatego, że wszystkie cząsteczki komórek
w Trzech Sferach tej głowy demona, które były wsparte przez stare siły, zostały unicestwione,
powyżej czy poniżej nie ma już niczego i wszystko zostało wyczyszczone. Obecnie, ta ludzka
skóra jest wspierana przez te ostatnie, najgorsze demony starych sił. Zatem nie ma ona już
dłużej żadnej normalnej racjonalności, jaką ma istota ludzka. Wszystko pochodzi od tych
zgniłych duchów kontrolujących jego ludzką skórę, która jest naprawdę jak warstwa skóry,
która została pokryta farbą. Wszystkie poglądy złego człowieka i karma, która wynurza się z
jego ludzkiej skóry, wygenerowane w trakcie jego życia, wydają się teraz bardzo przestraszone. Tym, co ukazuje, jest po prostu strach. Obawia się konsekwencji utraty władzy, obawia
się, że imię Falun Gong zostanie oczyszczone, boi się, że zostanie zabity, boi się, że olbrzymia ilość pieniędzy i własności, które jego rodzina sprzeniewierzyła zostanie skonfiskowana
– boi się wszystkiego. Jednakże zło po jego drugiej stronie nie czuje niczego oprócz nienawiści. Widzi ono, że sytuacja jest beznadziejna, czuje nienawiść, jednak nie jest w stanie zebrać
za wiele energii. Wie, że to już jego koniec. Czuje nienawiść, ale i również strach i musi zmuszać się do energicznych działań, żeby ludzie to widzieli i próbuje wytrzymać, aby kontynuować ten pokaz. Taki jest stan w jakim się teraz znajduje. Wcześniej, kiedy jego cząsteczki
komórek były tak bardzo wspierane i jego wnętrze było wypełnione przez zgniłe duchy, energia zła płynęła naprawdę wartko, a jego ciało było wspierane tak bardzo, że czuł on jakby się
rozszerzało i rozszerzało; czuł on, że miał zdrowe ciało i potężną energię. Stał się również zuchwały i miał tak dzikie spojrzenie, że ludzie wokół byli tym naprawdę przestraszeni. Teraz
jest niczym bakłażan po zamrożeniu, wszystko się zasuszyło i wszystko wewnątrz niego zostało usunięte. Im więcej prawych myśli wysyłają uczniowie Dafa, tym mniejsza liczba zgniłych duchów będzie wewnątrz jego ciała, tym bardziej się skurczy i tym mniejsze stanie się
jego ciało, ponieważ oprócz ludzkiej skóry nic nie pozostało z jego mikrokosmicznych cząstek.
Pytanie: Uczniowie z Uniwersytetu Drugiego Dowództwa Wojskowego, Toronto, Pingxiang z Prowincji Jiangxi, z miasta Chongqing, z Peru, Chin, Macao, USA, z miasta Harbin,
Prowincji Shandong, miasta Jinan, Kunming, z Australii, z miasta Dalian, uczniowie wypuszczeni z więzienia w mieście Jiamusi, uczniowie z Niemiec, z **** Izby Zatrzymań dla Młodocianych Przestępców w mieście Shijiazhuang, z prowincji Shadong, z miasta Hezhe, Tianjin, z
prowincji Xinjiang, z miasta Hengyang i miasta Changchun – ci uczniowie przesyłają Mistrzowi pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję wam! (Aplauz)
Pytanie: Ostatnio, kiedy studiuję Zhuan Falun nie czuję już dłużej, żebym za każdym
razem, kiedy kończę czytanie książki, rozwijał nowe zrozumienia i robił postęp.

Mistrz: Tak, jak wysoki jest sinsing osoby, tak wysoki jest jej gong. Muszą istnieć
tego powody. Czy nie jest tak dlatego, że twój umysł nie jest wyciszony? Myślę, że muszą
być tego przyczyny. Na wyższych poziomach, wymagania również są wyższe.
Pytanie: Czy mógłbyś nam powiedzieć, jaki jest podstawowy proces, kiedy dokonywane jest przejście z okresu rektyfikacji Fa do okresu, kiedy Fa rektyfikuje ludzki świat?
Mistrz: Mogę wam powiedzieć, że w ogóle nie ma takiego procesu, jaki sobie wyobrażaliście. Mogę wam powiedzieć, że potężna siła rektyfikacji Fa ludzkiego świata jest
czymś, czego stare siły nie potrafiły ujrzeć w przeszłości. Teraz, kiedy to zobaczyły są śmiertelnie przerażone. Zatem wielu tych Bogów, których stare siły zaangażowały do wykonania
pewnych rzeczy, nie waży się teraz tego robić. To, co przejawia się w bieżącym stanie rzeczy,
to zgniłe duchy kontynuujące robienie złych rzeczy. Kiedy tylko przybędzie rektyfikacja Fa
ludzkiego świata, wszystkie te rzeczy skończą się wraz z nią. Nie ma żadnego procesu. W
czasie rektyfikacji Fa, w czasie kiedy gong przybędzie, zaistnieje pewne zjawisko. Jakie zjawisko? Powiedziałem wam wcześniej, że wszystko, co istoty ludzkie widzą swoimi oczami,
jest zbudowane z molekuł. Toteż na tej warstwie molekularnej, jeżeli wykłuto by otwór, czy
też szeroko rozdarto by pęknięcie – nie ważne, gdzie by to było – to co byście zobaczyli? Zobaczylibyście niebiosa, byłoby to dokładnie tak, jakby kurtyna na scenie została nagle szeroko
rozsunięta, czy też otwór w niej zostałby przekłuty, lecz ten wymiar nie może zostać zrujnowany, gdyż rektyfikacja Fa ludzkiego świata wciąż musi zostać zrobiona. Lub mogłaby się
ona wsączać ze wszystkich mikrokosmicznych poziomów.
Pytanie: Poza byciem przywiązanym do swoich aranżacji, czy stare siły mają inne
obszary, gdzie nie dają sobie rady?
Mistrz: Oprócz bycia przywiązanymi do wszystkiego tego, co chcą, żeby się stało,
nie ma u nich więcej niczego innego. Chcą po prostu zachować to, co pierwotnie posiadały i
mają tylko ten jeden cel.
Pytanie: Czy jacyś uczniowie Dafa z okresu rektyfikacji Fa będą tutaj pozostawieni?
Mistrz: Nie. (Głośny aplauz) Jeżeli zostawiłbym was tu, to zostalibyście zrujnowani,
naprawdę zrujnowani. Jest tak dlatego, że jeśli ktoś nie posuwa się naprzód, to się cofa. Jak
tylko w tym środowisku nagle osiągnęlibyście ten stan, to wtedy w takim środowisku, tak długo jak bylibyście wśród ludzi i bylibyście między nich wmieszani, podczas robienia czegoś,
to wasz poziom spadłby i stopniowo zostalibyście zanieczyszczeni przez ludzi. Czy nie powiedziałem, że Buddowie w niebie i Buddowie, Tao i Bogowie w pewnych wymiarach, muszą być wymieniani w ustalonych odstępach czasu? Jest tak dlatego, że łatwo jest im się zanieczyścić Trzema Sferami, więc muszą być wymieniani.
Pytanie: Czcigodny Mistrzu, powiedz nam proszę, jakie powinny być zalecenia dla
Przedszkoli Minghui?
Mistrz: Wykonujecie świetną robotę! Wiecie, że ten pyszałkowaty demon wszczepia
dzieciom w chińskich przedszkolach truciznę, jest tak podły! Naprawdę chce zniszczyć ludzką rasę! Kiedy widzi nas działających w taki sposób, wpada we wściekłość. W rzeczywistości
w poprzednim chińskim rządzie, wśród centralnego kierownictwa, spośród siedmiu członków
Stałej Komisji, sześciu z nich było przeciwko prześladowaniom Falun Gong. Wiem również,
że nawet dyrektor Biura 610, które prześladuje Falun Gong, był początkowo przeciwny prześladowaniom. Prawie wszystkie agencje rządu centralnego i różne ministerstwa były przeciwne prześladowaniom Falun Gong.
Pytanie: W trakcie brania udziału w tej rektyfikacji Fa stare siły poczyniły na pewien
czas aranżacje na dwóch Ziemiach. Dlaczego musiały być dokonywane eksperymenty z gigantami, karłami i średniej wielkości ludźmi na drugiej Ziemi? Czy mogę zapytać, jakiego rodzaju ludzi zaaranżowali oni na pierwszej Ziemi?

Mistrz: Kiedy przeprowadzano eksperyment tu, gdzie jesteśmy, poczyniono aranżacje dla trzech typów ludzi. Na pierwszej Ziemi zostało zaaranżowanych pięć typów ludzi.
Kiedy ta Ziemia w końcu się zakończyła, to pozostały trzy typy ludzi. Mniej więcej w tym
czasie, zaraz na samym początku były tylko trzy typy ludzi. Byli oni nieustannie badani, odnośnie tego co chcieli, żeby się wydarzyło i podjęto ostateczną decyzję dopiero przed rozpoczęciem się rektyfikacja Fa.
Pytanie: Moje pytanie jest takie: kiedy wysyłamy prawe myśli, to czy nisko-poziomowe złe istoty, które usuwamy, również są nieustannie uzupełniane, kiedy są usunięte?
Mistrz: Wymiary zostały zbudowane bardzo złożenie przez ciała kosmiczne, które
przyszły z zewnątrz. Podzieliły one nawet cząsteczki na różne segmenty. Wy naprawdę je
usuwacie. Lecz to, co zostaje usunięte, jest podzieloną na części porcją. W trakcie rektyfikacji
Fa, kiedy usuwam warstwę gigantycznych istot, zostaje wtedy odsłonięta następna porcja
zgniłych duchów i dlatego wydaje się, jakby nigdy nie mogły zostać całkowicie uprzątnięte.
Jednak w rzeczywistości, nasze usuwanie dokonuje się na dużą skalę i z bardzo dużą prędkością. Ponadto, całkowita liczba rzeczy, które zostały uprzątnięte jest olbrzymia. Możemy to
ujrzeć w całościowej sytuacji rektyfikacji Fa: w przeszłości, każde źdźbło trawy i każde drzewo było pod kontrolą złych istot, prawie do stopnia, w którym nawet cząsteczki powietrza
były pod ich kontrolą. Ciężko było nawet wziąć oddech. Teraz sprawy mają się inaczej. Ludzie się budzą i nie zostało tak wiele zgniłych duchów do kontrolowania ludzi. Co za wielka
zmiana!
Pytanie: 22 stycznia uczeń z USA został aresztowany na lotnisku w Guangzhou...
Mistrz: Skoro jesteście uczniami Dafa, to kiedy pojawia się problem, wszyscy powinniście wspólnie pracować jako jedność. Skoro nie obawiają się, że ich brudne uczynki zostaną wystawione na światło dzienne, to powinniśmy je wszystkie ujawniać całemu światu i
pozwolić wszystkim Amerykanom dowiedzieć się, że obywatel USA został aresztowany.
Jako, że nie obawiają się wystawienia na światło dzienne tak brudnych rzeczy, to powinniśmy
śmiało iść i działać. Każdy dzień, kiedy go nie wypuszczają, jest dla nas jeszcze jednym
dniem, żeby ich ujawniać. (Głośny aplauz)
Pytanie: Czasami jasno rozumiem czym są stare siły, a czasami nie.
Mistrz: Są one właśnie tymi dwudziestoma procentami istot w kosmosie i zostało
zaaranżowane, że wezmą udział w moich sprawach. W przeszłości poczyniły one wiele systematycznych aranżacji i ja w przeszłości brałem udział w wielu ich aranżacjach. Gdybym w
tamtym czasie nie brał udziału, to oni wybraliby kogoś innego i w czasie rektyfikacji Fa byłoby jeszcze więcej problemów. Wybraliby inną osobę do rektyfikacji Fa. Wtedy, kiedy nadszedłby czas na rektyfikowanie Fa i ja zacząłbym działać, to oni użyliby wszystkich istot w
całym kosmosie, żeby mnie ścigać. Gdybym je wyeliminował, to jak mógłbym je ocalić? To,
jak naprawdę wygląda rektyfikacja Fa, jest czymś, czego ani jedna istota nie może wiedzieć.
Ktokolwiek by wiedział, mógłby od niej uciec, a to jest coś, na co kosmos nie mógłby pozwolić. Tym bardziej nie mógłby on pozwolić istotom w kosmosie wybrać, jak rektyfikacja Fa ma
się rozegrać.
Pytanie: Ostatnio parze małżeńskiej, w której oboje są uczniami Dafa, urodziło się
dziecko, które wydaje się mieć wiele cierpień i urodziło się zdeformowane. Jak powinniśmy
patrzeć na taką sytuację?
Mistrz: W tym czasie sprawy są bardzo skomplikowane. Skoro jest ono waszym
dzieckiem, to powinniście zapewnić mu czułą opiekę i robić co tylko możecie, aby się o nie
troszczyć. Powinniście jednak uspokoić swój umysł. Tak długo jak potraficie wykultywować
ku Doskonałości, wszystko zakończy się najlepiej jak może (aplauz) – jest to stworzone dla
kultywujących i uczniów Dafa. Jeżeli jednak nie potrafilibyście osiągnąć Doskonałości, wtedy to wszystko było na nic.

Pytanie: Mistrz powiedział nam, że główne ciało Dafa jest w Chinach. Uczniowie
Dafa są w wielu miejscach w Chinach. Jak możemy sobie lepiej wspólnie radzić i się polepszać?
Mistrz: Nie ma potrzeby się o to martwić. Wszyscy oni są w stanie dowiedzieć się o
stronie internetowej Minghui. Wszyscy uczniowie Dafa w odległych regionach są w kontakcie jedni z drugimi i informacje są między nimi przekazywane.
Pytanie: Czcigodny Mistrz powiedział wcześniej, że ci, którzy podpisali zobowiązania będąc prześladowanymi do momentu, w którym nie byli już więcej trzeźwo myślący, nadal
mają szansę. Bez względu na wszystko, nie potrafię jednak wybaczyć tym ludziom w Chinach
Kontynentalnych, którzy zdradzili Mistrza. Nie jest to tak, że zrobili coś, czego nie powinni
byli zrobić, ponieważ nie potrafili oni znieść prześladowań. Właściwie, to stanęli oni po stronie zła i pogorszyli prześladowania.
Mistrz: Tak, trudno powiedzieć co się stanie, kiedy odejdą tak daleko. Powiedziałem, że chcę ocalić każdego. Jeśli jednak grzeszyliście tak poważnie, wtedy to Fa zostanie
wykorzystane do osądzenia was i nic więcej nie da się dla was zrobić. Współczucie i doniosłość współistnieją w celu ochrony tego Fa. Jednakże stare siły celowo zaaranżowały dla pewnych ludzi, żeby weszli i zrobili pewne rzeczy w taki sposób, więc jest to bardzo skomplikowane. Przed 20 lipca 1999 r. niektórzy ludzie wydawali się być bardzo aktywni, kiedy jednak
zaczęły się prześladowania, wzięli udział w prześladowaniach gorliwiej niż ktokolwiek inny.
Wydarzyło się to w celu stworzenia dla studentów całościowo skomplikowanej sytuacji.
Pytanie: Mistrzu, powiedz nam proszę, czy są sytuacje, w których twój wizerunek
Buddy jest również deptany.
Mistrz: Mogę wam powiedzieć, że oni nie próbują zrobić mi czegokolwiek. Celują
w przywiązania studentów. Jeżeli działacie w naprawdę prawy sposób, to oni absolutnie nie
odważą się tak po prostu robić takich rzeczy, gdyż ma to na sobie moje Faszen. Co do starych
sił konkretnie, to czy wiedzieliście to: ich rektyfikacja Fa całkowicie zależy ode mnie, respektują mnie, a trudności są stworzone dla was, a nie dla mnie. Jeśli jednak potraficie podchodzić
do tych spraw z prawymi myślami, wtedy nie będziecie zakłócani. Prawdę mówiąc, w wielu
przypadkach powodem tego jest to, że wasze przywiązania są w akcji.
Właśnie przed chwilą mówiłem o tym, że to nie jest tak, że stare siły chcą zniszczyć
kosmos. Oni po prostu chcą zachować wszystko w jego oryginalnej formie. Zatem z perspektywy moich Faszen nie ma znaczenia, czy są to stare siły, czy prawi Bogowie, moje Faszen
strzegą wszystkiego. Tylko wtedy, kiedy wy, uczniowie Dafa nie prowadzicie się dobrze, oni
odważają się robić właśnie takie rzeczy. To wtedy mają wytłumaczenie, żeby w was mierzyć.
W normalnych okolicznościach, nie ważą się robić takich rzeczy. Nawet pomimo tego, że sytuacja, którą wcześniej opisałem istnieje, to jest ona rzadkim, bardzo rzadkim zjawiskiem. Jeżeli nawet taka sytuacja dzieje się raz czy dwa, to konsekwencje są dość duże. Dlatego powiedziałem, że kiedy tylko zostałyby zauważone, zostałyby zniszczone. Nie ważne, czy zrobiły
to specjalnie czy przypadkowo, kiedy tylko zostałyby ujrzane, zniszczono by je, gdyż popełniły grzech prześladowania prawych myśli uczniów Dafa i prawej wiary. Toteż, nawet jeśli
potrafią one to usprawiedliwić, to wciąż są bardzo lękliwe, kiedy robią takie rzeczy. Prawdę
mówiąc, usuwam już tego typu rzeczy i kładę temu kres.
Niektórzy studenci widzieli stare siły popełniające pewne złe uczynki i sprowadzające złe rzeczy na moje ciało. Niektórzy studenci są w stanie to widzieć. To, co mnie martwi, to
że mogłoby to mieć na was wpływ! Dlatego, że widzielibyście to tak, jakby coś złego było na
ciele Mistrza. Czy zdajecie sobie sprawę, że te rzeczy są wasze?! Cierpię za was. (Głośny
aplauz) W przeciwnym razie, kto odważyłby się ściągać na mnie te rzeczy? Dzieje się tak, ponieważ was ochraniam i ktoś musi to usunąć.

Pytanie: Jak możemy efektywniej wyjaśniać prawdę na wielką skalę i ocalać czujące
istoty? Co możemy zrobić, żeby nasze gazety i telewizja miały większy efekt?
Mistrz: To wszystko są specyficzne sprawy. Faktem jest, że całkiem dobrze sobie radzicie. Powinniście kontynuować robienie tych rzeczy i wymyślić sposoby na ich poprawę.
To również jest podążaniem ścieżką ucznia Dafa i ustanawianiem waszej wszechmocnej cnoty poprzez ocalanie ludzi tego świata.
Pytanie: Kiedy wysyłamy prawe myśli, żeby usunąć problemy wewnątrz nas samych,
to czy również usuwamy stare siły, które przenikają nasze ciała?
Mistrz: Kiedy wysyłacie prawe myśli, to nie zatrzymuje się to tylko na tym, co jest
wewnątrz waszego ciała, wszystko co jest wewnątrz waszej domeny jest odstraszone. Zatem,
czy jest w porządku, po prostu nieustannie wysyłać prawe myśli, aby powstrzymywać ich
przed przybyciem i nie robić nic innego? Chodzi mi o to, że one po prostu już nie odważają
się przybyć w normalnych warunkach, jeśli jednak myślisz o tym za dużo, stanie się to przywiązaniem. Inne wymiary istnieją w tym samym czasie. Nie czujecie nic, kiedy istoty w innych wymiarach idą w waszym kierunku i was przenikają. Tak właśnie istnieją wymiary. Kosmos jest po prostu w ten sposób skonstruowany i to na was nie wpłynie. Skoro temat struktury się pojawił, to powiem wam coś, co chętnie posłuchacie. (Głośny aplauz)
Wiecie, że na ziemi jest wiele, wiele roślin, zwierząt i różnego rodzaju rzeczy. Mówiąc konkretnie, wiecie, że są jabłka, banany, pomarańcze i winogrona, wiecie, że są tygrysy,
lwy, króliki i kozy i wiecie, że jest wiele, wiele różnego rodzaju drzew, roślin i kwiatów. Inne
wymiary również posiadają te rzeczy. Odległe ciała kosmiczne, które są na tym samym poziomie co Ziemia i podobne do Ziemi, również mają te rzeczy. Niskopoziomowe cząstki składają
się na cząstki o jeden poziom wyżej. Te większe cząsteczki również mają na sobie te zwierzęta, rośliny i różnego rodzaju rzeczy. Jabłko w niebiosach jest tak wielkie, że może nawet być
większe niż planeta. Czy jabłko z tych niskopoziomowych planet jest cząstką wewnątrz tego
wielkiego jabłka z wysokopoziomowych cząstek? Odpowiedź brzmi, tak. Na Ziemi żyją lwy,
istnieją lwy w niebiosach i istnieją lwy na jeszcze wyższych poziomach. Na Ziemi są ludzie,
są ludzie w niebiosach i są jeszcze więksi ludzie – tak wielcy, że są nieporównywalnie gigantyczni. I istoty posiadają królów, lub innymi słowy, każda istota ma króla. Król istoty jest największą warstwą tej cząsteczki i wszystko poniżej niego jest rozpostarte na cząsteczkach różnej wielkości, niektórych dużych i niektórych małych. Żyjąca istota w sferze warstwy największych cząstek jest królem wszystkich istot, a jego cząstki ukazują się we wszystkich poziomach poniżej niego.
Jakiego zatem rodzaju istotą jest ten kosmos? Miriady rzeczy, które są powiązane i
wspólnie przemieszane. Istnieje tak wiele istot na Ziemi, lecz te żyjące rzeczy nie wszystkie
należą do tego samego króla i nie należą one do tego samego systemu istot. Jednak wszystkie
one żyją tutaj i wspólnie się wymieszały. Jednak żyjące rzeczy są połączone z ich własnymi
królami i nie są one połączone z innymi istotami. Czyli, jeżeli nawet krzyżują się one na
wskroś przestrzeni kosmosu, to mają one swoje własne niezależne systemy i są rządzone
przez swoich własnych królów. Zatem lwy mają swojego króla, jabłka mają swojego króla,
banany mają swojego króla, drzewa mają swojego króla, rośliny, trawa, kwiaty – wszystkie
rzeczy – mają swoich odpowiednich królów. Tak właśnie wszystkie istoty, które istnieją w
wymiarach i które są na tym samym poziomie krzyżują się i są razem mieszane. Istoty ludzkie
przenikają gigantyczne istoty. W każdym bez wyjątku momencie, niezwykle mikrokosmiczne
żywe elementy płyną przez ciała zwykłych ludzi. Wasza powierzchnia jest strzeżona przez
moje Faszen i Strażników Fa. A wasza strona, która została całkowicie wykultywowana jest
zapieczętowana. Kiedy tylko jakaś warstwa jest gotowa, zostaje zapieczętowana. Kiedy następna warstwa jest gotowa, zostaje zapieczętowana. I nic nie może przez nią przejść. Tak
więc ten kosmos jest naprawdę skomplikowany. Opisałem wam jeszcze jedną formę struktury
kosmosu. (Głośny aplauz)

Pytanie: Czuję, że Mistrz jest wyżej niż cokolwiek i zaaranżował już naszą ścieżkę.
Zatem z tej perspektywy wygląda na to, że aranżacje starych sił są wykorzystywane przez Mistrza w celu naszej poprawy. Wydaje się więc, że aranżacje starych sił właściwie nie są zbyt
realne. Czy takie zrozumienie jest właściwe?
Mistrz: Połowa tego jest właściwa, ponieważ ja ich nie uznaję. Wiedziałem jednak,
że będą działać w taki sposób, więc nie pozostawiono mi żadnego wyboru, jak tylko grać w
ich gry i obrócić te ich sztuczki przeciwko nim. Taka jest sytuacja.
Pytanie: Uczniowie Dafa z Prowincji Liaoning, Tajwańskiej Szkoły Minghui,
Szwedzkiego Parku Centralnego i miasta Chengdu w Prowincji Sichuan przesyłają Mistrzowi
pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję wam! (Głośny aplauz)
Pytanie: Kiedy wysyłamy prawe myśli, żeby usunąć problemy w nas samych, to czy
usuwamy również stare siły, które przenikają przez fizyczne ciała uczniów i czy jest dla nas
dobrze, żeby kopiować współczucie Mistrza i wyjaśniać im prawdę w naszych umysłach?
Mistrz: Pozostawiło to na tobie zbyt mocne wrażenie. Mogę ci powiedzieć, że dzieje
się tak tylko z powodu przestrzennej struktury i nie powinieneś się tym zamartwiać. Jeżeli nie
chcesz, żeby przez ciebie przenikały, to po prostu zamknij swoje usta i dziś nie oddychaj.
(Śmiech na sali) Powodem jest to, że powietrze również jest żywe i również jest istotą, która
jeszcze nie została zrektyfikowana przez Fa. Zatem nie przejmuj się tymi rzeczami. Istoty
ludzkie żyły w taki sposób od tysięcy i dziesiątek tysięcy lat. Dlaczego istotom ludzkim jest
tak trudno kultywować i dlaczego istocie ludzkiej jest tak ciężko stać się Bogiem? Jest tak
dlatego, że stare siły nie mają mądrości i nie są w stanie rozwiązać tych problemów. Aby te
problemy zostały rozwiązane, kosmos musiał być całkowicie udoskonalony od góry do dołu.
Ścieżka dla przyszłych istot ludzkich, żeby stać się Bogami zalśniła i stało się tak, gdyż to
przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane stąd wzwyż, aż do samej góry. (Głośny aplauz) Zatem w przypadku istot ludzkich, formowanie pourodzeniowych koncepcji, wraz z zakłóceniami od tego typu elementów, bardzo komplikuje różne sprawy. Naprawdę trudno jest ocalić ludzi! Boskie istoty z przeszłości postrzegały ocalanie ludzi jako coś bardzo trudnego do zrobienia, gdyż widziały to zjawisko. Czy uczniowie Dafa powinni się tego obawiać? Podchodźcie
do wszystkiego z prawymi myślami! Ja tylko powiedziałem wam, że istnieje takie zjawisko,
że coś takiego jak to się dzieje. Jest to część struktury kosmosu i tak się rzeczy mają.
Pytanie: Ostatnio, kiedy wysyłałem prawe myśli, to moje ciało czuło niewiarygodne
ciepło.
Mistrz: To dobra rzecz. Uczucie ciepła pochodzi od posiadania dużej ilości energii.
Niektórzy ludzie potrafią to czuć, inni nie.
Pytanie: Odczuwam fale za falami nacisku w mojej głowie. Czy to jest normalne, czy
też jest to demoniczne zakłócenie?
Mistrz: Mówiąc ogólnie, to jest to normalne. Zmiany w waszych ciałach, odzwierciedlenia waszego gong i wznoszenie waszego poziomu, wszystko to może skutkować tego
typu reakcjami.
Pytanie: Jest pewna pani w New Jersey, która przybyła z Chin Kontynentalnych. Jej
wszystkie cztery kończyny zostały amputowane trzy lata temu z powodu infekcji bakteryjnej.
Jednak jej umysł jest nadal bystry. Uczeń Dafa mieszka poniżej jej domu. Jak powinien ten
uczeń Dafa jej pomóc?
Mistrz: Uczniowie Dafa, najważniejszą rzeczą, którą musicie dzisiaj wykonywać
jest wyjaśnianie faktów i ocalanie czujących stworzeń. Powinniście się dowiedzieć, czy została ona zatruta czy nie i jeżeli tak, to powinniście pójść i z nią porozmawiać. Jeżeli nie została
ona zatruta, wtedy powinniście pójść zrobić, to co powinniście zrobić. Rząd mimo wszystko

zapewnia opiekę niepełnosprawnym ludziom, zatem nie powinniście zbyt dużo o tym myśleć.
Jeżeli jesteście zbyt przywiązani do tych rzeczy, to wtedy mogę wam powiedzieć, że możecie
zapomnieć o kultywacji. Nieszczęścia i niesprawiedliwości w ludzkim świecie są tak okrutne
i jest tak wiele niesprawiedliwych rzeczy w ludzkim świecie. Czy możecie być do nich
wszystkich przywiązani? Jedyny sposób, żeby ocalić osobę, to ocalić ją na podstawowym poziomie. (Aplauz)
Pytanie: Niektórzy ludzie mówią, że nie ma potrzeby oszczędzania pieniędzy przez
uczniów Dafa.
Mistrz: To znowu zmierza ku ekstremum. (Śmiech na sali) Róbcie to, co uważacie,
że powinniście robić. Jeżeli mówisz, że chcesz oszczędzać pieniądze i nabyć nieruchomość,
zatem w takim przypadku powinieneś iść i to zrobić, ponieważ jest to tym, jak ludzie będą
kultywować w przyszłości. Lub też być może powiesz, że nie chcesz niczego robić i po prostu
chcesz tutaj czekać, (śmiech na sali) cóż, w takim przypadku nie osiągniesz Doskonałości. Co
za silne przywiązanie by to było! Kiedy jednak nadszedłby czas Doskonałości właśnie, to nie
byłbyś w stanie pozbyć się tych rzeczy, co nie? Jeżeli potrafisz pozwolić im odejść, wtedy staną się nieistotne. Czyjeś myślenie w takiej chwili jest myśleniem Boga. Dlaczego więc miałbyś myśleć o takich rzeczach? Nie zamartwiaj się niczym. Prawdę mówiąc, mogę wam powiedzieć, że w końcowym momencie rektyfikacji Fa ludzkiego świata, w mgnieniu oka
wszystko zostanie unicestwione. Jakie pieniądze? Nie zostanie nawet kawałek papieru. (Głośny aplauz) Nie ma to jednak z wami nic wspólnego.
Pytanie: Oszczędzanie pieniędzy i plany finansowe związane z przyszłą edukacją
dzieci nie są czymś, czym powinniśmy się przejmować, gdyż mamy zamiar w przyszłości osiągnąć Doskonałość i nie potrzebujemy się o to martwić. (Śmiech na sali) Są również uczniowie
Dafa, którzy mówią, że nie powinniśmy nawet dbać o naszych rodziców, gdyż mogą oni być
naszymi wrogami z przeszłości. (Śmiech na sali)
Mistrz: Nie brzmi to jak coś, co powiedziałby uczeń Dafa. Przywiązanie tak mocno
się rozrosło! Czy wiesz, jak wspaniałą rzeczą jest dla ucznia Dafa uzyskanie Doskonałości?
Mistrz musi zadbać o wszystko co wokół ciebie. Czy jest jakaś potrzeba, żebyś się czymkolwiek przejmował? Czy masz możliwość, żeby zadbać o te rzeczy? Czy sprawy ułożą się
zgodnie z twoim życzeniem? Czy już nie wyjaśniłem wam wszystkim tej zasady? Jeżeli ich
pomyślność nie jest zbyt dobra, to całkowicie bezcelowe jest to jakiegokolwiek rodzaju plany
poczynisz. Mistrz potrafi jednak zaaranżować rzeczy dla ciebie. Mogę poczynić aranżacje,
pomimo tego, czy zawierają one pomyślność, czy nie. Czym się martwiliście? Powinniście po
prostu kultywować, a ja zadbam dla was o wszystko. Czy nie zostało to już powiedziane? Jeśli jednak nie kultywujecie dobrze, wtedy nic nie mogę zrobić. Twoje słowa nie brzmią jak
coś, co mógłby powiedzieć uczeń Dafa, tak właśnie myślę!
Pytanie: Rano wspomniałeś, że przeszedłeś z niczego do czegoś i że w przyszłości
nikt nie będzie cię znał. Chciałem się dowiedzieć, czy w przyszłości, po naszym uzyskaniu Doskonałości nadal będziemy mieć tego typu okazje do słuchania jak nauczasz Fa? Jeżeli nadal
miałbym pytania, to czy wciąż będą okazje, żebyś nam na nie odpowiedział? (Śmiech na sali)
Mistrz: Nie możecie wiecznie kultywować. (Śmiech na sali) Wciąż używasz ludzkiego myślenia, żeby rozważać wszystko. Bogowie nie myślą o sprawach w taki sposób. Kiedy masz niezliczone czujące istoty, o które masz zadbać, będziesz mieć mnóstwo rzeczy na
swojej głowie. Wtedy prawdopodobnie nie będziesz w stanie tak często myśleć o Mistrzu!
(Mistrz się śmieje) Żartuję. Oczywiście, być może będę nauczał Fa na większą skalę w przyszłości, a być może nie. Są to wszystko sprawy przyszłości. Prawdą jest, że kiedy myślicie o
tym czy będziecie w stanie w przyszłości zobaczyć Mistrza, nadal używacie ludzkich myśli,
które są obecne w rozmyślaniu o wszystkim. Kiedy ten dzień nadejdzie, będziecie w innym
stanie. Kiedy jednak naprawdę będziecie mnie potrzebować, to zrozumiecie punkt widzenia,
który jest obszerną i daleko sięgającą łaską Buddy. (Głośny aplauz) Jest tak dlatego, że jeste-

ście wyjątkowi. Jesteście uczniami okresu rektyfikacji Fa! (Głośny aplauz) Zaistnieliście wraz
z rektyfikacją Fa! (Głośny aplauz)
Powinniście cenić tą szansę związku przeznaczenia. Naprawdę nie będzie następnego razu. W przyszłości zobaczycie przerażający widok rektyfikacji Fa, który leży w przeszłej
historii. Niektórzy uczniowie Dafa rzeczywiście słabo się spisali – w jednej chwili radzili sobie całkiem dobrze, a w następnej nie. W rzeczywistości, nawet gigantyczne kosmiczne istoty
były naprawdę zszokowane, kiedy były świadkami mocy rektyfikacji Fa.
Dzisiaj był pierwszy raz od czasu 20 lipca 1999 r., gdy odpowiadałem na pytania
uczniów Dafa na konferencji Fa na tak wielką skalę i przez tak długi czas. (Długi aplauz)
Na podstawie z pytań, które przedłożyliście tym razem, widzę, że bardzo różniły się
od poprzednich. Słowa mogły być podobne, ale widzę, że to, co jest wewnątrz nich, jest inne.
W dodatku, największa różnica jest taka, że stan ciekawości i fascynacji został zastąpiony
przez prawe myśli. Staliście się racjonalni i już dłużej nie kręcicie się wokół powierzchni, w
poszukiwaniu wiedzy. Oczywiście, kiedy mówiłem o strukturze kosmosu, wszyscy byliście
zainteresowani. Lecz tacy byliście nie tylko wy – nawet Bogowie uważnie słuchali, gdyż nawet oni o tym nie wiedzieli. (Aplauz) Toteż w trakcie tych prześladowań, nawet pomimo tego,
że ponieśliśmy wielkie straty oraz uczniowie Dafa byli bezpodstawnie prześladowani, naprawdę mogę powiedzieć, że dojrzeliście w trakcie tych prześladowań i jesteście teraz opanowani i racjonalni. Stare nastawienie mówienia jednej rzeczy, a myślenia o innej i bycie nieuważnym wobec Fa odeszło. W trakcie tych prześladowań, każdy poważnie rozważył jaką
ścieżkę powinien podjąć i co powinien robić. Właściwie, to stare siły zaaranżowały dla wielu
ludzi, żeby przybyli i odegrali negatywną rolę. Niektórzy z tych ludzi porzucili to zanim prześladowania się rozpoczęły, a niektórzy w trakcie prześladowań. Jest tak ponieważ u tych istot
strona, która jest świadoma, to wie. Zatem wielu ludzi, którzy mieli odegrać negatywną rolę
zrezygnowało i teraz kultywuje w prawy i godny sposób. Jest tak dlatego, że absolutnie nie
uznaję ich aranżacji – tak powikłane aranżacje, które wydawały się być zrobione dla mnie,
zostały w rzeczywistości zrobione dla nich samych – jak też i wszystko, co oni zrobili, stało
się to prawdziwym utrudnieniem dla rektyfikacji Fa, oni sami stali się zatem prawdziwie demonicznymi przeszkodami w rektyfikacji Fa.
Mówiąc o demonach nie odnosiłem się do normalnych demonów w kosmosie. Właściwie, to Król Demon kosmosu jest przejawem innego aspektu istot. Jest on również strażnikiem kosmosu, tylko używa złych środków. Tak więc nie odnosiłem się do nich. Odnosiłem
się do istot, które szkodzą rektyfikacji Fa – one są demonami, które prawdziwie szkodzą
Dafa. Doświadczyliśmy tak wielu rzeczy. Wiele razy miałem słowa na końcu języka, lecz musiałem je połknąć, ponieważ kiedy tylko wyciągnąłbym je na światło dzienne, to naprawdę
byłoby bardzo wiele rzeczy, które musiałbym powiedzieć. Doświadczyliśmy tak wielu rzeczy
i wszyscy staliście się dojrzali. Powinniście stawić czoła dalszej podróży z jeszcze większą
racjonalnością i powinniście radzić sobie ze wszystkim, co dzisiaj robicie, z jeszcze większym rozsądkiem. Nie grzęźnijcie już więcej w emocjach i nie bądźcie już więcej uwikłani w
wasze bardzo mocne poczucie ego. Wszyscy macie zdolności i talenty, Mistrz was zatwierdził
i nie potrzebujecie już więcej okazywać tych swoich rzeczy Mistrzowi. (Aplauz)
Jak mamy... to tak jak student, który przedłożył kartkę z pytaniem napomknął, jak
mamy wykonywać dobrą robotę koordynując i współpracując ze sobą – to tego najbardziej
wymaga rektyfikacja Fa od uczniów Dafa. Nie rozwodzimy się nad formami powierzchownymi. Tak długo jak dobrze studiowaliście Fa, będziecie w stanie to zrobić. Wiecie, w starych
czasach, przed grupowymi ćwiczeniami, każdy mówił i robił wszelkiego rodzaju rzeczy i wyglądało to naprawdę na brak porządku. Jednak kiedy tylko zaczynała grać muzyka – „fru!”
wszyscy razem stawali i zbierali się w ustawieniu bardziej regularnym niż grupa żołnierzy.
Nie było jakiegoś musztrowania i nie był nikogo mówiącego wam co zrobić. Zamiast tego,
wychodziło to z waszego wnętrza. To jest współpraca i koordynacja i to jest harmonia
uczniów Dafa. Nie powinniście przejawiać tego tylko tych określonych sprawach, powinniście wykazywać taki rodzaj współpracy we wszystkich obszarach rektyfikacji Fa.

Oczywiście, istnieją również pewne problemy, których nie chcę tu poruszać. I nie
chcę ich podkreślać, gdyż słowa, które wychodzą z moich ust mają wielką wagę. Jest tak dlatego, że wiele problemów jest tym, czemu musicie stawić czoła i są one również rzeczami,
które w trakcie waszych potknięć i upadków, wymagają od was stania się dojrzałymi, zmuszają was do bycia ostrożnym i rozpoznania ich, tak abyście mogli właściwie podążać przed siebie drogą, jaka jest przed wami.
Nie myślcie również, że „Rektyfikacja Fa doszła tak daleko, zatem wygląda, że
wkrótce się zakończy i powinniśmy zacząć robić plany na przyszłość”. Mogę wam powiedzieć, że każde przywiązanie przyniesie olbrzymie zmartwienia. Absolutnie nie możecie formować jakichkolwiek przywiązań! Powinniście kultywować w prawy i godny sposób oraz
dobrze sobie radzić ze wszystkim, co jest przed wami, co powinniście zrobić. Jeżeli jutro mielibyście osiągnąć Doskonałość, to wciąż musicie dobrze sobie poradzić z tym, co macie do
zrobienia dzisiaj i to w zwyczajny sposób. Jest tak, ponieważ wszystko, co robią dzisiaj
uczniowie Dafa, ma pozostać dla ludzi z przyszłości i jest to ścieżka kultywacji dla ludzi z
przyszłości. Jest to wyjątkowo ważne. Nie idźcie szemraną ścieżką. Dafa jest najlepsze na
każdym poziomie i na tym ludzkim poziomie uczniowie Dafa powinni jedynie czynić je jeszcze bardziej kompletnym i perfekcyjnym i nie przynosić mu żadnych strat.
To wszystko, co chciałbym powiedzieć. Mam nadzieję, że dobrze sobie poradzicie z
tym, co powinniście zrobić. Z trzech rzeczy w uprawomocnianiu Fa, jedna to dobre studiowanie Fa, druga to wyjaśnianie faktów i następna to poważne podejście do wysyłania prawych
myśli. Złożone razem, te wszystkie rzeczy uprawomocniają Fa i wszystkie ocalają czujące
istoty oraz wszystkie one są tym, co uczniowie Dafa powinni czynić. Innymi słowy, wasza
Doskonałość, wasza przyszłość i wszelka wasza potężna cnota są przez to ustanawiane. Wnieście swój własny wkład, bazując na indywidualnych możliwościach i konkretnych talentach w
różnych sferach. Przykładowo, w wyjaśnianiu faktów niektórzy z was produkują programy telewizyjne, a niektórzy publikują gazety, wiele różnych metod jest wykorzystywanych i niektórzy rozdają materiały wyjaśniające prawdę bezpośrednio na ulicach, niektórzy jadą do
chińskich konsulatów, a niektórzy współpracują z rządem. Ani jedno z tych odmiennych podejść nie powinno być zaniedbywane. Mówię wam fakt, że właśnie teraz Dafa było w stanie
przełamać prześladowania zła, żeby większa liczba ludzi na świecie dowiedziała się o Dafa,
jest nieodłączne w stosunku do rzeczy, które dzisiaj robicie. Ogólna sytuacja teraz jest taka,
jaką ustanowiliście. (Głośny aplauz) Jeśli nie poradziliście sobie z czymś dobrze, to powinniście chwytać okazję. Nie potrzeba wam czyjegokolwiek potwierdzania i nie potrzebujecie robić czegoś, żeby to komuś pokazać. Gdy jesteście w stanie żyć zgodnie z waszym sumieniem,
to Mistrz to widzi. (Aplauz)
Myślę, że już wiele dzisiaj powiedziałem i więcej nic nie powiem. Jestem trochę niechętny, żeby odjeść – naprawdę cieszy mnie przebywanie z wami. (Aplauz przez długi czas)
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