Nauczania oraz wyjaśnianie Fa na konferencji Fa w Nowym
Jorku
(Li Hongzhi, 20 kwietnia 2003 r., USA)
Witajcie! (Oklaski)
Ciężko pracowaliście! (Oklaski) Mogliście ostatnimi czasy zaobserwować, że dzięki
ciągłym staraniom uczniów Dafa, poprzez wyjaśnienie faktów i wysyłanie prawych myśli,
studiowanie Fa oraz kultywowanie siebie, wywołaliście znaczące zmiany w ogólnej sytuacji,
przed nadejściem ogromnej siły rektyfikacji Fa. Złe istoty w różnych wymiarach, są obecnie
naprawdę bardzo nieliczne. Nie są już w stanie prowadzić prześladowań i zakłóceń na dużą
skalę. Jednak tak długo jak istnieją, będą przeszkadzać studentom w miejscach, gdzie jest
niewystarczające zrozumienie i gdzie są przywiązania. Nie pozwólcie im już więcej
wykorzystywać luk w waszym sinsing.
W chwili obecnej zachodzą pewne tarcia wśród studentów i wszyscy musicie uważać nie możecie pozwolić drobnym rzeczom wpływać na ważne sprawy, które uczniowie Dafa
mają do wykonania. Powiem wam, że bez względu na to, jakiego rodzaju konflikty się
wyłonią, lub jakiego rodzaju sytuacje się pojawią, z pewnością wy sami macie braki. Na
pewno tak jest. Jeśli nie byłoby luk, nikt nie mógłby ich wykorzystać. Kiedy pojawiają się
tarcia sinsing wśród naszych studentów lub dysharmonia w trakcie współpracy, nie ma
znaczenia, czy jest to coś dużego czy małego, mówię wam, z pewnością jest to sprawka
demonów wykorzystujących luki. Jesteście uczniami Dafa, więc ta część każdego z was,
która ukończyła kultywację w pełni spełnia standard boski, ale wasza powierzchnia nadal
kultywuje w Dafa. Zasadniczo, jako uczniowie Dafa, powinniście pod każdym względem
przejawiać stan ucznia Dafa. Kiedy zatem pojawiają się tarcia, które od czasu do czasu testują
wasz sinsing, są one spowodowane przez wasze zrozumienie lub wasze własne przywiązania
związane z waszym sinsing. Chociaż te incydenty są niewielkie, mogą być łatwo
wykorzystywane przez chaotyczne, złe istoty z różnych wymiarów. Zwracajcie na to uwagę!
Przeszliście przez niegodziwy test, więc powinniście wszystko rozumieć.
Na widowni są ludzie z Europy, Azji, Australii, a także z Ameryki Południowej, i
wielu innych regionów. Nie jest łatwo wam wszystkim usiąść tutaj razem. Jest coś, o czym
mówiłem wcześniej. Powiedziałem: chociaż jesteście teraz razem, kiedy osiągniecie
Doskonałość żaden z was nie będzie w stanie odnaleźć innych (śmieje się). Jak wiecie, ten
kosmos jest niesamowicie rozległy. Trzy Sfery zostały stworzone ze względu na rektyfikację
Fa, również ze względu na rektyfikację Fa stworzono ludzkie społeczeństwo, zatem w
przeszłości przybyły tu istoty z wysokich poziomów wielu kolosalnych firmamentów. W
tamtym czasie przybywało ich niewiele i obierały charakter reprezentatywny, pojawiały się w
różnych okresach czasu, aby współpracować i realizować sprawy ostateczne. Oznacza to, że
duża część uczniów Dafa przybyła wraz z tymi ciałami kosmicznymi i wszyscy utworzyli
relacje karmiczne. Po osiągnięciu Doskonałości i powrocie, będzie prawie niemożliwe, aby
zobaczyć się ponownie, nawet jeślibyście tego chcieli. Powinniście zatem cenić tę część
waszych relacji karmicznych. Co więcej, wasze relacje karmiczne splatały się ze sobą, w
trakcie każdego życia formowały się różne relacje - nie było to proste. Kiedy coś robicie,
dobrze ze sobą współpracujcie. W interesie każdego ucznia jest to, co robi drugi. Nie twórzcie
dystansu i dysharmonii pomiędzy sobą z powodu jakiejś małej, błahej sprawy. Nie możecie
tego robić i powinniście to wszystko cenić. Trzeba, abyście również współpracowali przy
sprawach Dafa i powinniście dobrze sobie radzić ze współpracą.
Dla uczniów Dafa istnieją teraz tylko trzy rzeczy. Jedną z nich jest wyjaśnienie
faktów. Kolejną wysyłanie prawych myśli - wysyłanie prawych myśli ma wpływ na wasze
własne ciała i rzeczy poza waszym ciałem. A trzecią, kultywowanie siebie i dobre
studiowanie Fa. Te trzy rzeczy są niezwykle ważne. Teraz wszyscy jasno rozumiecie jaki jest

cel wyjaśnienia faktów - ujawnienie nikczemnych prześladowań i sprawienie, by ludzie na
świecie dowiedzieli się o nich, i aby istoty w kosmosie się o tym dowiedziały. Kiedy wy tutaj
wyjaśniacie fakty, wasze ciała, które ukończyły kultywację, warstwa po warstwie, również
wyjaśniają fakty na różnych poziomach ciał kosmicznych. Musicie ujawnić prześladowania
oraz ten nikczemny dramat, trzeba też żeby ludzie na świecie wyraźnie to dostrzegli,
poskutkuje to wywarciem nacisku i wyeliminowaniem prześladowań. Wyjaśnianie faktów ma
największą moc i jest aktem ogromnego współczucia, ponieważ prześladowania całkowicie
bazują na kłamstwach i oszustwach. Macie zatem jasność odnośnie celu wysyłania prawych
myśli przez uczniów Dafa, w głównej mierze jest nim wyczyszczenie złych istot, które
kontrolują istoty ludzkie i zmuszają je do nikczemnych uczynków względem Dafa, do
prześladowania uczniów Dafa i innych ludzi na świecie. Celem jest ponadto ocalenie rasy
ludzkiej oraz czujących istot, jak również usunięcie przeszkód w wyjaśnianiu Fa, które
zostały zaaranżowane. Jest to sprawa najwyższej wagi. Żaden uczeń Dafa nie może tego
zaniedbywać. Nie możecie również używać żadnych wymówek w kwestii wysyłania
prawych myśli. Zatem, jeśli nie oczyścicie się dobrze, nie będziecie w stanie dobrze sobie
poradzić i będziecie przeszkadzać innym. Trzecią sprawą jest dobre studiowanie Fa. Jeśli nie
studiujecie pilnie tego Wielkiego Prawa, wasza własna Doskonałość nie zostanie osiągnięta.
Co więcej, wszystkie ważne sprawy Dafa, które powinniście załatwić, zrealizujecie tak, jak
zwykli ludzie załatwiający swoje interesy, za pomocą zwykłych ludzkich myśli i z podejściem
zwykłego człowieka. Odkąd jesteście uczniami Dafa nie możecie oddzielać siebie od Fa,
kiedy coś robicie. Ciągle zmieniacie tą najbardziej powierzchniową część, która jeszcze nie
uległa przemianie. Dlatego nie możecie iść naprzód bez studiowania Fa. Musicie dobrze
studiować Fa. Podczas procesu studiowania Fa będziecie w stanie usuwać z siebie samych złe
elementy, zmieniać ostatnie elementy tego, co nie zostało jeszcze zmienione. Dlaczego
zawsze tak dobitnie mówię wam o studiowaniu Fa, pilnym studiowaniu Fa? Ponieważ jest to
niezwykle ważne.
Jak już wiecie, uczniowie Dafa przechodzą przez proces osiągania Doskonałości, a
dzisiejsza historia powierzyła uczniom Dafa jeszcze większą odpowiedzialność: nie wasze
własne wyzwolenie i Doskonałość, ale ocalanie wielu czujących istot. Dlatego zasługujecie
na bycie uczniami Dafa. Zatem przyznano wam tak ogromną historyczną odpowiedzialność i
wraz z nią przyznano wam odpowiednie honory. Nie powiedziałem, kim jestem. Wszystko
jedno, to ja rektyfikuję Fa. Jako uczniowie Dafa, jesteście zatem w stanie rektyfikować dzisiaj
Fa razem z Mistrzem, myślę, że to, co czeka na was w przyszłości - nigdy nie mówiłem o tym
zagadnieniu, ale dziś o tym nadmienię - będzie najwyższym, niespotykanym zaszczytem!
(Oklaski) Czy pomyśleliście o czymś takim: ktokolwiek prześladował Dafa, z jakkolwiek
wysokiego poziomu pochodziła zamieszana w to istota, pomiędzy nią a wami uformowała
się równoważność. Bez względu na to, jak jest wysoko, staje się wam równa. Tymi, którzy są
w to zaangażowani, są Panowie z bardzo wysokich olbrzymich firmamentów, Panowie
bezgranicznie kolosalnych firmamentów i jeszcze wyższe istoty, jednak teraz te najwyższe
miejsca z różnych olbrzymich firmamentów, w których wyrządzono złe uczynki względem
Dafa, utworzyły równoważność z różnymi moimi uczniami Dafa. Pomyślcie o tym wszyscy,
co to znaczy? Mogę też powiedzieć wam, że chociaż wielu moich uczniów Dafa zostało
zabitych przez prześladowania, Fa zostało ustanowione: ich istoty zamienią się miejscami z
tymi najwyższymi istotami, które ich prześladowały! (Oklaski)
Tak to wygląda. Dlaczego wmieszali się w to Bogowie z tak wysokich poziomów?
Dlaczego Bogowie z tak wysokich poziomów wpływali na istoty z niższych poziomów
sprawiając, że tamci prześladowali uczniów Dafa? Oni nie uczestniczyli w tym bezpośrednio,
dokonali tego ich pośrednicy, jak zatem mogliby nie być za to odpowiedzialni? Brali w tym
udział, więc muszą ponieść odpowiedzialność za te zakłócenia. Takie jest prawo kosmosu. W
przeciwnym razie nie miałoby to z nimi niczego wspólnego. Dopóki mają z tym jakikolwiek
związek, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Kiedy przestaną zasługiwać na

piastowanie swoich pozycji, uczniowie Dafa będą mogli udoskonalić się i zająć ich pozycje.
Tak to działa.
Istnieje wiele rzeczy, których zwykli ludzie nie mogą sobie nawet wyobrazić. Mogą
wydawać się zwyczajne, ale wszystko, co robią uczniowie Dafa jest najwspanialsze i nie
posiada precedensu. Widzicie, że prześladowania uczniów Dafa są skrajnie złe i wywołały
ogromną wrzawę. Wielkie Prawo kosmosu zapewnia ocalenie ludziom w ludzkim świecie tak wielkie Fa jest rozpowszechniane w ludzkim świecie - ale dlaczego tak wielu ludzi na
świecie jest obojętnych i niewzruszonych? W rzeczywistości są powstrzymywani przez stare
siły i szczelnie odgradzani. Stare siły myślą, że kultywacja w okresie rektyfikacji Fa oraz
dawanie świadectwa Fa to sprawy uczniów Dafa i że inni ludzie nie zasługują na branie w
tym udziału. W tej sytuacji ludziom na świecie trudno jest zdać sobie sprawę z prawd Fa w
Dafa i świętości samego Fa. Są jednak w stanie zrozumieć to, co ludzkość, współcześni
ludzie, nazywają łamaniem „praw człowieka” i wolności wyznania. Dlatego, kiedy
wyjaśniacie fakty, wasze słowa powinny kręcić się wokół tych tematów, a ludzie będą w
stanie to zrozumieć i udzielić wsparcia. Tak długo, jak dana osoba posiada jeszcze poczucie
sprawiedliwości lub posiada jeszcze dobrą stronę i może zostać ocalona, udzieli wsparcia.
Kiedy będziecie mówić na zbyt wysokim poziomie, efekt może nie być dobry. Jest tak
dlatego, że osoby, które obecnie otrzymują Fa są uczniami Dafa, a kiedy chcecie żeby zwykli
ludzie od razu - w momencie, gdy wyjaśniacie fakty - zmienili się w uczniów Dafa, jesteście
zbyt niecierpliwi w kwestii rezultatów. Każdy, kto mówi na zbyt wysokim poziomie, kiedy
wyjaśnia fakty, postępuje nieracjonalne i wręcz szkodzi. A jeśli nie słucha słów ostrzeżenia i
jest do tego nazbyt przywiązany, wyrządzi jeszcze gorsze zło i zostanie wykorzystany przez
demony. Jeśli naprawdę popełniłeś tego rodzaju grzechy, demony mogą pociągnąć cię na dno.
Dlatego żadna z tych kwestii nie jest błahostką i powinniście odpowiednio się z nimi
obchodzić. Właściwie, to wasza ścieżka jest bardzo wąska i myślę, że wszyscy teraz to
dostrzegliście. Jeśli zboczycie chociażby odrobinę, nie dorównacie standardowi ucznia Dafa.
Jest tylko jedna bardzo prawa ścieżka po której możemy kroczyć i nie możemy zejść z niej
nawet odrobinę, ponieważ tego wymaga historia i życie czujących istot z przyszłego
kosmosu. Kosmos z przyszłości nie może mieć żadnego odchylenia lub błędów z powodu
waszych niedociągnięć podczas rektyfikacji Fa, więc ważne jest, abyście dobrze stawiali
każdy swój krok podczas uprawomocniania Fa. To jedynie wygląda tak, jakby było czymś
zwyczajnym. Nie pozostawiajcie żadnych powodów do żalu ani wstydu na ścieżce, którą
kroczycie podczas uprawomocniania Fa w tym okresie, kiedy ustanawiacie swoją
wszechmocną cnotę. One nigdy nie będą mogły zostać wymazane. Oczywiście, czy to
kultywacja, uprawomocnianie Fa czy usuwanie prześladowań prawymi myślami, ta sprawa
jeszcze się nie zakończyła i zanim się skończy jest szansa dla tych, którzy nie radzili sobie
dobrze. Ostatecznie, jeśli nadal nie będziesz radzić sobie dobrze, kiedy nadejdzie koniec,
poniesiesz porażkę. Na samym początku prześladowań studenci w Chinach kontynentalnych i
poza nimi, podobnie nie radzili sobie dobrze z wieloma sprawami. Gdy nie radzili sobie
dobrze, można było w tamtym momencie powiedzieć, że brakowało im doświadczenia, lub że
nie napotkali nigdy na coś takiego, więc nie wiedzieli, co robić. Teraz, kiedy minęło kilka lat,
nie możecie już tak powiedzieć. Teraz, dokładnie wiecie w jaki sposób racjonalnie
podchodzić do różnych spraw, zatem powinniście działać lepiej, zaś to, co działo się w
przeszłości, nie powinno się powtórzyć.
Jeśli będziecie radzić sobie dobrze w kultywacji, wpłynie to na najważniejsze aspekty
kosmosu z przyszłości. Dobiega końca proces osiągania przez uczniów Dafa osobistej
Doskonałości, ale moi uczniowie, jako uczniowie Dafa, odpowiedzialność jaką powierzyła
wam współczesna historia nie kończy się na uzyskaniu osobistej Doskonałości - ona prosi
was o uczynienie czegoś wspanialszego i chce abyście ustanowili dla siebie przeogromną
wszechmocną cnotę. Oczywiście oznacza to, że czeka na was jeszcze wyższy Status Owocu i
że kosmos ma dla was jeszcze większe obowiązki. W taki sposób jest to powiązane.
Powiedziałem wcześniej, że uczniowie Dafa powinni kontynuować swoje wysiłki, o ile

wcześniej nie działali wystarczająco dobrze. Chociaż przeszliście już przez proces kultywacji,
powinniście nadal udoskonalać się, aby stać się jeszcze lepsi oraz dobrze udoskonalać
pozostałą, najbardziej powierzchowną część, która nie została jeszcze w pełni
wykultywowana, zatem czytanie książek i studiowanie Fa jest sprawą najwyższej wagi.
Wiecie co? Omawiałem wcześniej Fa o „wniebowstąpieniu w biały dzień” i odnosiło
się to do wniebowstąpienia w świetle dnia powierzchniowego ciała, kiedy zostaje ono w pełni
udoskonalone. Czy wiecie jakiego rodzaju ludzie zwykli wznosić się do nieba w biały dzień?
Żaden z tych, którzy wznieśli się do nieba w świetle dnia nie opuściło Trzech Sfer. Bogowie
w niebiosach widzą to w taki sposób: ludzkie ciała są najbrudniejszymi [ze wszystkich ciał] i
absolutnie nie mogą zostać wzięte do nieba. Bez względu na to, jak dobrze kultywowałeś nie
mógłbyś tego zrobić. Nie miałbyś tego rodzaju czystości i świętości, jaką mają ci w
niebiosach i nie mógłbyś osiągnąć tego stanu. To, co robię dzisiaj, nie jest tylko
wprowadzaniem zmian na powierzchni waszych ciał i nie chodzi tylko o rzeczywiste
umożliwienie ludziom przekształcenia się w przyszłości w bogów spoza Trzech Sfer poprzez
kultywację. Chodzi raczej o zharmonizowanie całego systemu kosmicznego. W przeszłości
prawie nikt nie był w stanie poprzez kultywację przeistoczyć się w Boga spoza Trzech Sfer.
Jak powiedziałem przed chwilą, chociaż wstępowali do nieba w biały dzień, wszyscy stawali
się bogami wewnątrz Trzech Sfer. Nie opuszczali Trzech Sfer, ale byli bogami. Jednak to,
czego chcę dokonać dzisiaj, i ta metoda kultywacji jaką obdarzyłem uczniów Dafa jest po to,
aby ustanowić w kosmosie bezprecedensową wyższą mądrość. Celem jest umożliwienie
powrotu istotom, które tu w przyszłości spadną - przynajmniej będą miały taką szansę. Jest to
część kosmosu, która jest w stanie samodzielnie się zharmonizować. Dlaczego często to
podkreślam? Uczniowie Dafa docierając dzisiaj do tego końcowego etapu wytyczają dla istot
ludzkich ścieżkę prowadzącą do stania się bogiem. Nigdy wcześniej w historii nie wydarzyło
się coś takiego. W przeszłości ci, którzy naprawdę opuścili Trzy Sfery byli duchami
pomocniczymi. Wiele istot wewnątrz Trzech Sfer odniosło sukces w podwójnej kultywacji i
wszyscy byli bogami wewnątrz Trzech Sfer. Jednak tym razem uczniowie Dafa nie tylko
wykultywują swoje ciała poza Trzy Sfery, ale również sprawię, że wykultywujecie do różnych
poziomów w górę, do Królów i Panów z ekstremalnie wysokich poziomów. Jest to również
potwierdzanie mądrości nowych kosmosów i będzie to jedną z form osiągania stanu
harmonizacji przez istoty z przyszłości. Więc nie jest to czymś błahym. Sam koniec
przemiany powierzchniowego ciała jest osiągnięciem najwyższej czystości. Osiągnięcie tak
wysokiego stopnia jest czymś, czego nigdy nie uczynił żaden bóg i o czym żaden bóg nigdy
nie ważył się myśleć, ponieważ w oczach bogów wszystko w dole jest nieznośnie brudne.
Tym razem uczyniłem coś takiego. Osiąganie Doskonałości przez uczniów Dafa stwarza
precedens, utworzyło tą ścieżkę dla przyszłości. Mówimy „stwarza”, ale w rzeczywistości Fa
posiadało tę mądrość już dawno temu. Ona po prostu urzeczywistnia się teraz.
Dlaczego konieczne było zrobienie tego w taki sposób? Jak już powiedziałem, stało
się tak dlatego, że kosmos musiał zostać zharmonizowany. W rzeczywistości było wiele,
wiele czynników. Jeśli ta ścieżka zostanie wytyczona, jeden z największych problemów
zostanie rozwiązany, a jest ona czymś, czego żaden bóg w kosmosie nie śmiał sobie
wyobrazić. Czy wiecie w jaki sposób egzystują bogowie? Ci z was, którzy byli w środkowej
części Stanów Zjednoczonych mogli zauważyć, że niektóre nieporośnięte góry i nagie skały
w USA przypominają ludzi, zwłaszcza te w południowej części centrum kraju i na południu,
wyglądają trochę jak bogowie. Niektóre z tych skał przypominają bodhisattwy i buddów, a
niektóre wyglądają jak inni bogowie. Dlaczego tak jest? Właściwie, korespondują one z
bogami - są najniższą częścią bogów. Bogowie z przeszłości mają połączenia z powierzchnią
planet i wszyscy mają system cyrkulacji życia. Bogowie dokładają starań, aby skały nie
zwietrzały, a istnienie skał gwarantuje im życie; kiedy skały zwietrzeją, boskie ciała ulegną
rozkładowi, a wtedy niektórzy bogowie upadną. Taki jest między nimi związek. W
rzeczywistości jest to kontrolowane przez wyższych bogów. Jednak tego rodzaju powiązanie
nie jest procesem cząstek formujących cząstki, w którym drobne cząstki formują duże cząstki

i duże cząstki formują warstwę jeszcze większych cząstek. Przeciwnie, materialna natura staje
się coraz mniejsza, co oznacza, że materia zanika coraz bardziej, aż do poziomu boskiego
ciała; w rzeczywistości, materia również staje się coraz lżejsza i lżejsza, aż dochodzi do
bogów różnych poziomów i najwyższych bogów. Oczywiście, im bardziej nikła, tym
czystsza. Powiedziałem wcześniej, że kiedy uczniowie Dafa z Europy przylatują samolotami,
aby wziąć udział w konferencji Fa, może się wydawać, że podróżują z daleka, ale z punktu
widzenia Bogów ta cząstka, Ziemia jest jak małe ziarenko piasku, bardzo malutka, a
odległość o jaką się poruszyliście jest taka jakbyście się w ogóle nie przemieścili. Tak to
wygląda w przypadku ludzi. W rzeczywistości Bogowie posiadają ograniczenia przypisane
różnym Bogom. Bogowie z przeszłości podróżowali wewnątrz swoich granic i ograniczeń
wynikających ze skał na Ziemi. Nie mogli oddzielić się od skał z powierzchniowych planet
kosmosu i nie mogli ich ze sobą zabrać. Jeśli zgubiliby tą łączącą ich skałę byłoby tak, jakby
stracili swoje korzenie, jakby stracili to, co zapewniało im życie, zdezintegrowaliby się i
ulegliby zniszczeniu. Nigdy wam tego nie mówiłem. (Oklaski)
Wyjawiłem wam to dzisiaj. Co oznacza, że problem ten został rozwiązany. Dlaczego
powiedziałem, że Bogowie z przyszłośći i nowego kosmosu z przyszłości są niewiarygodnie
cudowni? Potrzeba długiego wykładu Fa na omówienie każdej wspaniałej rzeczy. Widzę to
tak, że Bogowie z przyszłości będą naprawdę jak bogowie - nie będą musieli mieć już
połączenia ze skałami na Ziemi. A bogowie innych systemów nie będą musieli mieć
połączenia ze skałami i materią powierzchniowych cząstek z ich własnych systemów.
Powodem jest to, że w przeszłości, jeśli bogowie nie posiadaliby połączenia z najniższą i
największą materią, to utraciliby system obiegu materii i nie mieliby zagwarantowanego
przeżycia. Zachodziła tam tego rodzaju relacja. Czy zatem pomyśleliście o tym: skały
składają się z molekuł, a to znaczy, że tak samo jest z ludzkim ciałem, więc kiedy powiedzie
ci się w kultywacji najbardziej powierzchownego, materialnego ciała jakie ma człowiek, to
czy nie zabierzesz ze sobą tej najbardziej fundamentalnej gwarancji? Gdziekolwiek pójdziesz,
nie będziesz tym ograniczony. Ale musisz osiągnąć czystość i świętość wymaganą na tym
poziomie. Mogę wam wszystkim powiedzieć, że podczas rektyfikacji Fa już zamieniłem
najgorszy warunek w najlepszy, w najbardziej idealny. (Oklaski)
Bogowie z różnych poziomów, wszyscy w rzeczywistości mają własny zakres
ograniczeń na różnych poziomach, ograniczenia istot na tamtych poziomach. Jeśli chodzi o
istoty ludzkie, nikt nigdy nie powiedział im, jaki stan przyjmują bogowie i nie jest to
dozwolone. Stary kosmos całkowicie się zdezintegruje i wszystko przepadnie. Wszystko o
czym mówiłem, dotyczyło przeszłości. Przyszłość nie będzie tak wyglądać, będzie naprawdę
wspaniała. Bogowie z przyszłości będą całkowicie oderwani od ograniczeń Bogów z
przeszłości, i staną się jeszcze wspanialsi, szlachetniejsi i bardziej boscy. W rektyfikowaniu
Fa ciał kosmicznych nie chodzi jedynie o naprawianie porządku w kosmosie, dlatego że nie
jest już wystarczająco dobry, ani o naprawianie Fa z przeszłości, bo nie jest już wystarczająco
dobre. Nie ogranicza się to tylko do tego. Gdyby tak było, pomyślcie, w rzeczywistości nie
musiałoby to być robione przeze mnie. Stało się tak, ponieważ było wiele, wiele problemów,
które musiały zostać rozwiązane na fundamentalnym poziomie z którego pochodzę. (Oklaski)
Bez względu na to, co mówi Mistrz, powierzchniowe ciało Mistrza wygląda tak samo jak
wasze, posiadamy ludzki wygląd. Ale jak wiecie, jesteście kultywującymi, więc zasadniczo
różnicie się od istot ludzkich. Oczywiście, jest jeszcze jedna różnica między wami a mną, a
ponieważ omawiałem to z wami wcześniej, to nie będę mówił o tym tutaj.
Mam na myśli to, że podczas waszej kultywacji musicie chwytać dzień i porządnie się
udoskonalać. Nieważne jak bardzo jesteście zajęci, lub jak wiele rzeczy macie do zrobienia,
nie możecie zaniedbywać własnego studiowania Fa i udoskonalania się. Jest to podstawowa
gwarancja, że będziecie dobrze sobie radzić z uprawomocnianiem Fa i jest również
gwarancją, że będziecie w stanie dotrzeć do ostatniego etapu. Wiele, wiele rzeczy wygląda na
zwyczajne, ale zawarte są w nich nieskończenie wspaniałe i okazałe specjalne wyróżnienia.
Jeśli potraficie dobrze wykonywać trzy zadania, wówczas wszystko jest zabezpieczone,

wszystko jest objęte [działaniem]. Nie ma zbyt wiele czasu na uprawomocnianie Fa.
Wystarczy spojrzeć - zło chyli się ku upadkowi. Wam, ludziom na widowni udało się przejść
przez to od 20 lipca 1999 r. Widzieliście jak było wtedy i jak jest teraz. Nie ma znaczenia jak
nieokiełznane jest zło w niektórych częściach Chin, nie jest już takie samo. Jest to prawdą na
całym świecie. Ludzie są coraz bardziej świadomi tych złych prześladowań. Ludzie na
świecie budzą się. Zmiany takie jak te są możliwe tylko wtedy, gdy zło zostało
wyeliminowane aż do tego stopnia. Tylko wtedy, gdy zło zostaje usunięte, ludzie mogą się
obudzić. Inaczej mówiąc, nikczemne prześladowania nie mogą trwać już dłużej, czas, który
został dany złu, kończy się. Jeżeli przed nadejściem ogromnej siły rektyfikacji Fa stare siły
pomyślą, że nie mogą już testować uczniów Dafa i ustanawiać potężnej cnoty dla tego Fa, to
zejdą z historycznej sceny i wkroczą we wrota nieżycia, i ta sprawa się zakończy. Musicie
zatem chwytać okazję. Podczas tego ostatniego okresu, zanim to się skończy, naprawdę nie
traćcie na sile, powinniście dobrze wykonać ostatnie zadania. Obecnie Mistrz nie nawołuje
was do buntu tak jak ci rewolucjoniści (ludzie śmieją), Mistrz nie kieruje was ku odebraniu
czyjejś władzy politycznej. Mistrz prowadzi was w kultywacji. (Oklaski) Ujawniacie zło i
nikczemność tego łajdackiego reżimu, celem jest powstrzymanie zła oraz wyeliminowanie
prześladowań wobec uczniów Dafa i wobec Dafa. (Oklaski) Nie chodzi o zdobycie jakichś
zwykłych ludzkich korzyści w zwykłym świecie. Dlatego, kiedy działacie, powinniście robić
to z perspektywy ucznia Dafa. Trzeba żeby zwykli ludzie rozumieli to, co robicie, i aby nie
myśleli, że chodzi wam o coś zwyczajnego - absolutnie nie! Oczywiście, na dzień dzisiejszy
tym czymś, co nie rozumie, jest po prostu ludzka powierzchnia - właściwie, ludzie na całym
świecie wiedzą. Dlaczego mówię, że wiedzą? Ponieważ każda istota ma stronę, która jest
świadoma; ona wie, o co chodzi w Dafa. Sprawy mają się tak już od jakiegoś czasu, ponieważ
złe elementy oddzieliły ludzką powierzchnię od strony, która jest świadoma, i manipulują
ludzką powierzchnią, która nic nie wie. Teraz te elementy są stopniowo wyczyszczane, coraz
więcej zostaje wyeliminowanych, tego co pozostało jest coraz mniej, a ludzie na świecie są
coraz bardziej świadomi.
Widzieliście epidemię, która obecnie przechodzi przez Chiny, prawda? Czy nie
przybyła wielka epidemia? Mówiąc po ludzku, Niebiosa karzą ludzi. My uczniowie Dafa,
bardzo dobrze wiemy, co jest jej celem: mierzy w tych, którzy nie zasługują na ocalenie,
których nie da się ocalić podczas wyjaśniania prawdy przez uczniów Dafa, i którzy nie są
przydatni dla tamtych zgniłych demonów. Jest to pierwsza runda czystek. Niebiosa karzą zło,
ale Chiny wciąż kłamią, by zatuszować liczbę zgonów i powiem wam, że jest ona ogromna, a
nie osiągnęła jeszcze najwyższego punktu. Ludzie uważają to za przerażające, ale w
rzeczywistości prawdziwie przerażające rzeczy jeszcze się nie zaczęły. To nie jest prawdziwe
wielkie oczyszczanie, w którym Fa zacznie naprawiać ludzki świat. Będzie ono jeszcze
bardziej przerażające, gdy wielkie oczyszczanie przybędzie i obejmie cały świat. Gdy
występni ludzie popadają w szał nie boją się niczego, ale kiedy naprawdę zejdzie na nich
katastrofa będą oszołomieni. Poczekajcie, a zobaczycie, to będzie rok pełen wydarzeń. Wiele
będzie się działo.
Wielu studentów przybyło tu z innych regionów. Możliwe, że mają wiele spraw, o
które chcą mnie zapytać. Nie będę przemawiać zbyt długo, bo nie chcę zabrać wam za wiele
czasu. Jeśli czujecie, że macie pytania, które musicie zadać Mistrzowi, możecie zapisać je na
kartkach i podać do mnie, odpowiem wam na nie. (Długie brawa)
W międzyczasie powiem wam o czymś. Mistrz traktuje istoty z najwyższym
współczuciem i tak jest w każdej sytuacji. Na każdej konferencji Dafa, tak długo jak brałem
w nich udział, zawsze zwracałem się do was jak do uczniów Dafa. Wszyscy uczniowie,
którzy widzieliście mnie publicznie, zawsze zwracałem się do was jako do uczniów Dafa.
(Oklaski) Ale wielu z was nie utworzyło ze mną w ciągu dziejów związku karmicznego;
wkroczyliście teraz podczas rozpowszechniania Dafa i relatywnie rzecz biorąc macie więcej
cierpienia. Są tacy studenci w Chinach, są też za granicą, i kłopoty manifestują się u was w
różny sposób. Jednak nacisk na usunięcie ludzkich przywiązań i na wasz umysł bynajmniej

nie jest lekki. Ale niezależnie od twojej sytuacji, Mistrz z pewnością będzie traktować cię
jednakowo. Tak długo, jak jesteś zaliczany do uczniów Dafa, Mistrz będzie traktować cię i
prowadzić jak ucznia Dafa. (Oklaski) Ale sam musisz dobrze sobie radzić. (Oklaski) Wygląda
mi na to, że prześladowania i wasze uprawomocnianie Fa w ich trakcie dochodzą do
ostatecznego etapu. Czas ucieka, a ci z was, którzy nie radzili sobie dobrze, powinni o tym
pomyśleć - naprawdę powinniście spojrzeć na siebie krytycznym okiem. Jest to pierwszy raz
jak ostrzegam uczniów Dafa w ten sposób. (Oklaski) To, czy możesz osiągnąć Doskonałość
zależy od ciebie.
Nadal są ludzie, którzy ciągle robią jakieś wstydliwe i brudne rzeczy, które przynoszą
Dafa szkodę, które sprawiają, że oni nie zasługują na miano ucznia Dafa. Nie traktowałem
was odmiennie. Na koniec, gdy nie uda się wam osiągnąć Doskonałości, sami będziecie
musieli ponieść odpowiedzialność! Mistrz nie próbuje nikogo przestraszyć. Ktokolwiek
przegapi tę historyczną okazję, ktokolwiek przegapi tę szansę, kiedy uzmysłowi sobie co go
ominęło, nie będzie nawet chciał żyć, nawet jeśli będzie mu wolno żyć! Nie myślcie, że skoro
Mistrz jest zawsze miłosierny, możecie brać miłosierdzie Mistrza za pewnik! Istnieją
standardy dla uczniów Dafa i Fa posiada standardy. Nie jest tak, że każdy może się po prostu
wygłupiać z innymi i zdać egzamin. Duch każdego człowieka jest brany pod uwagę, każdy
szczerze udoskonala siebie samego i każdy myśli o tym jak być odpowiedzialnym za swoje
własne istnienie! Dlaczego niektórzy z was nie są w stanie tego zrobić?! Patrząc na was,
Mistrz bardzo się martwi! Patrząc na ciebie, Mistrz bardzo się martwi! Dzisiejsze słowa
Mistrza mogą być surowe, ale może nie odniosłoby to skutku, jeśli nie użyłbym ciężkiego
młota. Jeśli nie byłbym w stanie was uratować, to byłby to mój największy żal. Byłoby
wspaniale, gdybyście mogli być tak zmartwieni jak ja.
W porządku, teraz odpowiem na wasze pytania. (Oklaski)
Pytanie: Wszyscy uczniowie Dafa z Jinan przesyłają Mistrzowi pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję! (Oklaski)
Pytanie: Austriaccy uczniowie Dafa przesyłają Mistrzowi pozdrowienia. Uczniowie
Dafa z Urumqi, Xinjiang, przesyłają Mistrzowi pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję! (Oklaski)
Pytanie: Kiedy pewne klęski spotykają istoty ludzkie, takie jak „9-11", obecny wirus
SARS i szalone prześladowania uczniów Dafa, albo na przykład masowe aresztowania
uczniów Dafa na placu Tiananmen w dniu 1 października 2000 roku, moje ciało nagle
doznaje silnej reakcji eliminacji karmy. Co szybko mija. Czy znoszę karmę za zwykłych ludzi,
czy są tego inne powody?
Mistrz: Każdy z was jest w trakcie procesu kultywacji, więc naprawdę nie ma czegoś
takiego jak znoszenie czegoś za innych. Może stare siły stworzyły w tamtym czasie taką
sytuację. Stare siły przygotowywały w przeszłości drobiazgowe aranżacje. Trudno jest ci
wytrzymać nawet to, co jest twoją własną [karmą], nie mówiąc już o znoszeniu czegoś za
innych (śmiech). Jednak nie wyklucza to przypadków, w których nie udaje ci się dobrze
przejść testu, lub kiedy masz przywiązania, lub robisz coś złego, ale nie zdajesz sobie z tego
sprawy i stare siły lub nikczemne istoty przeszkadzają ci, i powodują dyskomfort w twoim
ciele. Wcześniej wydarzało się więcej tego rodzaju rzeczy.
Pytanie: Dlaczego w uroczystym i dramatycznie długim procesie historii większość
ludzi odgrywała role, których nie chcieli?
Mistrz: To proste. Było tak, jakby wszyscy odgrywali role, stare siły absolutnie nie
pozwoliłyby ci odegrać tego według twojego własnego zamysłu. W pełni wszystko
zaaranżowały, tak jakby to był scenariusz. Innymi słowy, to jaki stan osiągał ten dramat w
różnych okresach historycznych, co czekało ludzi i co stało się po zakończeniu danego okresu

historycznego, aż ostatecznie po otrzymanie Fa oraz to, w jaki sposób wspomoże to
otrzymywanie Fa - zaaranżowały przebieg wydarzeń, i dlatego wiele spraw nie potoczyło się
tak, jak się tego spodziewaliście.
Pytanie: Dlaczego idea „formacji-stagnacji-degeneracji-destrukcji” obowiązywała
tak długo, zanim pomyślano o „harmonizacji bez destrukcji”?
Mistrz: Myślisz o tym wszystkim jako człowiek. Skąd wiesz, że to trwało „tak
długo”? Na różnych poziomach kosmosu istnieją różne czasy i w skutek tego istoty, które są
ograniczone czasami na różnych poziomach, odczuwają odmienną długość czasu.
Ostatecznie, jak długi [pod względem czasu] jest wszechświat? Dla was wygląda to tak,
jakbym przeprowadzał rektyfikację Fa przez bardzo długi czas, ale tak naprawdę to jest
zaledwie moment. Podczas tego momentu w niektórych miejscach minęło kilkanaście lub
kilkadziesiąt lat, w niektórych miejscach trwa to prawie tyle samo co tutaj, a w niektórych
miejscach minęły dziesiątki milionów lat lub setki milionów lat, i wszystko to jest
spowodowane czasami zdefiniowanymi dla istot w różnych wymiarach. Nie możesz myśleć o
tych sprawach według kryteriów ludzkiego czasu.
Pytanie: Mistrzu, proszę cię wyjaśnij odrobinę te dwa pytania: jaka jest różnica
między kultywującym patrzącym do wewnątrz, a zwykłym człowiekiem sprawdzającym
samego siebie?
Mistrz: Myślę, że to pytanie jest, (ludzie się śmieją) wiecie co chcę powiedzieć, ale i
tak to powiem: wygląda, że zostało ono zadane przez osobę początkującą. Kiedy kultywujecie
w Dafa i kiedy każdy uczeń wyjaśnia fakty wśród zwykłych ludzi, w jaki sposób różni się to
od tego jak zwykli ludzie zajmują się swoimi sprawami? Obecnie, wszyscy jesteście
kultywującymi i w jaki sposób kultywujący różnią się od zwykłych ludzi? Wy jecie, zwykli
ludzie też jedzą, prawda? Odmienna jest fundamentalna natura, ostateczny cel i podstawa są
odmienne, cel w życiu, jaki staracie się osiągnąć, jest inny oraz fundamentalne zmiany w
ciałach są inne. Podczas gdy ludzkość dąży do posiadania rzeczy, stale gromadzi karmę; gdy
uczniowie Dafa nieustannie kultywują, eliminują swoją karmę i stale przekształcają swoje
ciała w niebiańskie ciała. Czy mogą oni być tacy sami? Być może tak samo wyglądają.
(Oklaski)
Pytanie: Przy omawianiu chińskich dynastii i reinkarnacji, wspomniał Mistrz, że Stany
Zjednoczone wywodzą się z Wielkiej dynastii Qing, (Mistrz: Nie powiedziałem, że Stany
Zjednoczone wywodzą się z Wielkiej Qing, co nie?) (Ludzie się śmieją) Australia wywodzi się
z dynastii Xia, ale Francja jest krajem o długiej historii. Więc czy jest to pomyłka, czy też
istnieje jakieś inne wewnętrzne znaczenie?
Mistrz: Niestety, (ludzie się śmieją) ponieważ nazywasz mnie Mistrzem, to odpowiem
ci na to pytanie. (Ludzie się śmieją, biją brawo) Właściwie, to nie powiedziałem, że Stany
Zjednoczone były Wielką Qing. Powiedziałem, że Stany Zjednoczone wywodzą się z
Wielkiej Ming (ludzie się śmieją) - Francja jest z Qing. Oczywiście, jest to generalizowanie,
uogólnianie. Nie odnosi się to do każdego człowieka w tych narodach, ponieważ w
przeszłości było wielu ludzi, którzy przychodzili i reinkarnowali na własną rękę, działo się to
w różnych regionach. Francja jest krajem o kilkusetletniej historii i jest krajem, który
najlepiej zachował arcydzieła sztuk pięknych z tej ludzkiej cywilizacji. W książce nie było
żadnej pomyłki.
Pytanie: Uzyskałem Fa po 20 lipca. Kiedy pojawia się zjawisko karmy chorobowej,
jeśli potraktuję je jako karmę chorobową i zaakceptuję ją, czy będzie to akceptacją aranżacji
starych sił? Czy powinienem wysyłać prawe myśli?
Mistrz: Mówiłem o tym w Zhuan Falun. Eliminowanie karmy pociąga za sobą
coś więcej niż tylko eliminację karmy. Chociaż obecnie kultywujecie, nie możecie myśleć

„Nie będę już więcej spłacać karmy, po prostu wyeliminuję ją całą i będę to mieć
załatwione”. Nie możecie tak zrobić. Wytworzyliście karmę wyrządzając zło w przeszłości.
Tylko gdy popełniacie złe uczynki w zwykłym społeczeństwie generujecie karmę. Nie
potraficie spłacić długu jaki jesteście winni. Dlatego cierpicie, kiedy kultywując spłacacie
karmę. Jeślibyście nie przecierpieli niczego podczas usuwania karmy, byłoby to po prostu
łagodnym powiewem wiatru. Wiecie, kiedy w przeszłości braliście udział w seminariach niektórzy z was brali udział w seminariach organizowanych przez Mistrza - kiedy Mistrz
machnął ręką i kiedy wyszliście z klasy bez żadnych problemów zdrowotnych, czuliście się
lekko, całe wasze ciało było jak piórko i czuliście, że zniknęło uczucie choroby, czy nie tak
było? (Oklaski) Ale nie możesz prosić Mistrza aby zniósł za ciebie to wszystko, musisz zatem
kultywować siebie. [W przeciwnym razie] kiedy naprawdę dotarłbyś do wysokiego wymiaru,
Bogowie przyjrzeliby ci się i powiedzieliby: „Cała twoja karma została zdjęta? Nie
kultywowałeś tu w górę swoją ścieżką? Czy możemy na to pozwolić? Nie.” Kiedy
eliminujesz karmę, jest to bolesne i dlatego możesz się udoskonalać. Tak sprawy się mają.
Co do tego, czy stare siły powodują interferencje: kiedy zmieniacie swoje własne
najbardziej powierzchniowe ciała, jest część, którą musicie sami przecierpieć. Ale relatywnie
rzecz biorąc nie jest tego dużo i nie będzie to mieć zbyt wielkiego wpływu na
uprawomocnianie Fa. Gdy nadejdą wielkie trudności, z pewnością będą to interferencje ze
strony zła i trzeba wysyłać prawe myśli, aby je wyeliminować! Dzisiaj uczniowie Dafa dają
świadectwa Fa i jest to czymś najświętszym i najwspanialszym. Jeśli robisz coś dla Dafa i w
ważnym dla ocalania czujących istot momencie coś się przydarza, to musi to być zakłócenie.
Trzeba oceniać to racjonalnie. Nie przywiązujcie się i nie myślcie: „Kiedy tylko cierpię, lub
nie czuję się dobrze, muszą to być zakłócenia. Nie mogę zaakceptować tego, że cierpię lub
nie czuję się dobrze. Muszę wysyłać prawe myśli.” Oczywiście, w porządku jest, wysyłać
prawe myśli. Gong, który wysyłasz dba o sprawy jakimi powinien się zajmować, a jeśli
chodzi o sprawy jakimi nie miał się zajmować, gong będzie działać zgodnie z Fa, ponieważ
ten gong został wykultywowany przez twoje udoskonalanie się zgodnie ze standardami Fa.
(Ludzie się śmieją) Więc moim zdaniem, powinieneś działać racjonalnie.
Pytanie: Czy istnieją związki przeznaczenia pomiędzy duchami głównymi, a
pomocniczymi?
Mistrz: Niektóre mają związki karmiczne, a niektóre nie. Mówię tylko o zwykłych
ludziach, a nie o uczniach Dafa. W przypadku ludzi na całym świecie, często odkrywam, że
dana osoba była w przeszłości taką-a-taką osobistością, ale potem w innym miejscu
odkrywam, że również inna osoba była tą postacią historyczną. Nawet w Stanach
Zjednoczonych, tak daleko, rozdzieleni oceanem, ciągle zauważam istnienie tego zjawiska.
Dlaczego? Oznacza to, że ludzie mają duchy główne, duchy pomocnicze i inne elementy.
Mówiłem również, że ludzie posiadają różne elementy organizmu, więc możliwe jest, że kilka
osób mieszkających w tym samym czasie na świecie było tą samą postacią historyczną.
Istnieje wiele zjawisk, takich jak to.
Pytanie: Uczniowie Dafa z Harbin przesyłają szanownemu Mistrzowi pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję wszystkim! (Oklaski)
Pytanie: Bez względu na to, jak trudne i niebezpieczne jest środowisko, i jak
nieokiełznane jest zło, z pewnością będziemy podążać za Mistrzem i dobrze kroczyć naszą
ostateczną ścieżką. Mistrzu, bądź tego pewien.
Mistrz: Dziękuję! (Oklaski) Wierzę w to, teraz naprawdę w to wierzę. Gdy nikczemne
prześladowania dopiero co się rozpoczęły, około 20 lipca 1999 roku, mogłem tylko patrzeć i
obserwować, czy dajecie sobie radę (śmiechy). Czy pamiętacie coś, co powiedziałem w
przeszłości, przed 20 lipca 1999 roku? Powiedziałem, że nawet gdybym potrafił z
powodzeniem ocalić tylko jedną osobę, to moje wysiłki nie poszłyby na marne. (Oklaski)

Powiem wam, że w tamtym czasie nie byłem pewien - nie wiedziałem, czy będziecie w stanie
przejść przez naprawdę krytyczne chwile. Oczywiście, jeśli naprawdę byłaby tylko jedna
osoba, która odniosłaby sukces w kultywacji, to stworzyłbym dla niej kosmos i miałaby
wszystko. (Oklaski) Oczywiście, (śmiejąc się) teraz jest nie tylko jedna osoba. Jest tak, jak
widzieliście. Teraz prawdziwie w to wierzę. Nikt nie może podważyć prawych myśli uczniów
Dafa. Sukces jest kwestią spełnienia uczniów Dafa w okresie rektyfikacji Fa i jest kwestią
tego, czy ci ludzie na świecie z karmicznymi relacjami mogą zostać ocaleni, podczas gdy
rektyfikacja Fa w ciele kosmicznym jest skazana na sukces.
Pytanie: W imieniu uczniów Dafa z Pekinu przekazuję Mistrzowi pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję! (Oklaski)
Pytanie: Mam jeszcze jedno pytanie, które dotyczy tego, czy dany osobnik jest
szpiegiem, czy przeszedł przez pranie mózgu. Czy możemy zadawać Mistrzowi takie pytania?
Mistrz: Oto, jak na to patrzę. Czy ktoś ma wyprany mózg czy nie, jest to po prostu
ludzką rzeczą. Tym na co ja patrzę, są podstawy danej istoty. Każdy, kto nie kroczy dobrze
swoją ścieżką splami swoją własną historię i sprowadzi nieodwracalne szkody, i straty we
własnej przyszłości. Ale w celu ratowania czujących istot Mistrz oferuje najwspanialsze
współczucie. Jak powiedziałem na moich ostatnich wykładach, nie obchodzi mnie czy jesteś
szpiegiem lub jakiego rodzaju pracę wykonujesz, traktuję cię jak człowieka. Jesteście po
pierwsze ludźmi - to jest po prostu wasza praca. Nie przegap tej niezwykle rzadkiej okazji
tylko dlatego, że masz innego rodzaju pracę. Bądź odpowiedzialny za swoją własną istotę.
Nie mogę odmówić Ci zbawienia tylko dlatego, że rodzaj twojej pracy jest inny. Z drugiej
strony jednak, nie mogę pozwolić ci na osiągnięcie Doskonałości i pozostanie w przyszłości
tylko dlatego, że twoja praca jest wyjątkowa, szczególnie wtedy, gdy zrobiłeś coś, co niszczy
Dafa, albo kiedy wyrządziłeś krzywdę Dafa i uczniom Dafa. Tak to działa. Oczywiście, nadal
istnieją szanse, ponieważ prześladowania nie zakończyły się, ale czas szybko ucieka. Co robić
i jak zadośćuczynić, zależy od Ciebie. Chwytaj dzień!
Pytanie: Niektórzy ludzie nie mogą zrezygnować z Dafa, ale nie potrafią również
porzucić człowieczeństwa. Na pierwszy rzut oka kultywują i robią pewne rzeczy związane z
rektyfikacją Fa, ale w rzeczywistości wywołują kłopoty i tworzą zakłócenia, niektórzy nawet
popełniają samobójstwa lub są gejami. Co stanie się z tymi ludźmi? Czy pójdą do wymiaru
demonów? A co stanie się z tymi, którzy z nimi trzymają?
Mistrz: Wiem o tym wszystkim. Dopóki nie mam absolutnie żadnego wyboru, nie
chcę ich wyrzucać, więc obserwuję i przyglądam się tym sprawom. Najlepsze jest to, że jeśli
ci ludzie chcieliby temu zadośćuczynić, to powinni się szybko obudzić - szybko się obudź!
Jeśli jesteś zdecydowany, żeby to zrobić, to powiedz uczniom Dafa o rzeczach, które zrobiłeś,
może to pomóc. Czas ucieka. Naprawdę martwię się o was. Nie traktujcie tak lekkomyślnie
miłosierdzia Mistrza. Fa posiada standardy.
Pytanie: W jaki sposób możemy lepiej pomóc naszym kolegom kultywującym, abyśmy
mogli poprawić się jako całość?
Mistrz: Właściwie, jeśli chodzi o te konkretne kwestie, to nadal musicie załatwić je
sami. Wszechmocna cnota ma być ustanowiona przez was samych i wy sami musicie
kroczyć ścieżką kultywacyjną. Gdybym miał wam mówić, jak zrobić każdy jeden drobiazg, to
stracilibyście możliwość ustanowienia potężnej cnoty. Na tej drodze rektyfikacji Fa i na tej
drodze kultywacji pojawią się problemy, pojawią się wszelkiego rodzaju spory i pojawią się
ludzie o wspomnianym właśnie przez ucznia pokroju. Jest tak dlatego, że stare siły myślą:
„Jeśli twoi uczniowie Dafa są tak czyści i nie mają zakłóceń, to w jaki sposób mają zamiar
pozbyć się niektórych swoich złych myśli? Jak możesz udowodnić, że twoje Dafa wyłoniło
się z tak skomplikowanego środowiska i ustanowiło potężną cnotę?” Dlatego chcieli to zrobić

i dlatego zaaranżowali obecność pewnych ludzi i pewne wydarzenia - to stare siły chciały
tego dokonać. Nie uznaję żadnej z tych rzeczy. Dlaczego więc nie pozbyłem się tych ludzi?
Jak już wspomniałem, mam wobec nich największe współczucie i czekam na nich, by
zmienili siebie, czekam aby sami nie stracili tej okazji. Oto, co o tym myślę. (Oklaski)
Pytanie: W jaki sposób możemy lepiej poprawiać się jako całość i wznieść się jako
całość?
Mistrz: Jeśli współpracujecie ze sobą dobrze, to będziecie potrafili tego dokonać.
Sfera każdego z was jest inna i mówię wam, Mistrz ujrzał, że niektóre różnice między
studentami powiększyły się. Wcześniej nie było to tak oczywiste, ale teraz zwiększyły się i im
bliżej końca tym większe są różnice. Będą zatem różnice w ludzkim zrozumieniu. Kluczowe
jest to, w jaki sposób lepiej współpracować.
Pytanie: Jaka jest rola Ameryki Łacińskiej w rektyfikacji Fa? W jaki sposób
powinniśmy lepiej działać w Ameryce Łacińskiej?
Mistrz: W niektórych regionach środowisko, status imigracyjny i nawet status
finansowy wpływają na studentów i sprawiają, że uprawomocnianie Fa naprawdę sprawia im
trudności. Mistrz wie o tym wszystkim. Jednak bez względu na to, jesteście nadzieją dla
tamtejszych istot! W przyszłości to zobaczycie. (Oklaski) Jeśli w tej chwili grupa etniczna lub
kraj nie ma uczniów Dafa, to przyniesie mu to mnóstwo trudności - a to dopiero czubek góry
lodowej. Nie ma znaczenia jak nieliczni są uczniowie Dafa w danym miejscu, stanowią oni
nadzieję dla tej grupy etnicznej.
Pewnego razu uczeń zapytał mnie, co oznacza „nieskończona łaska Buddy”. Jak
ludzie to rozumieją? Mówią, że kiedy Budda ma wielkie miłosierdzie i ocala ludzi od
cierpienia i trudności, wówczas jest to „nieskończona łaska Buddy” - tak oto płytkie jest
ludzkie zrozumienie. Pomyśl o tym, bez względu na to gdzie jesteś, niezależnie do jakiej
grupy etnicznej, do którego regionu przynależysz, albo w jakim kraju jesteś, na powierzchni
jesteś przeciętnym zwykłym człowiekiem i jesteś tylko kolejną istotą, aczkolwiek zawsze
znajdą się ludzie, którzy mają z tobą powiązania karmiczne. Nie tylko to, jak już wiele razy
wcześniej wspominałem, cząstki na nieskończenie mikrokosmicznych poziomach tworzą
cząstki na następnym wyższym poziomie, a cząstki na następnym wyższym poziomie tworzą
cząstki na kolejnym wyższym poziomie, nieustannie tworząc w ten sposób większe cząstki. I
w każdej warstwie cząstek istnieje nieskończona liczba istot. Jeśli powiększysz małe cząstki
zobaczysz, że istnieją na nich, podobnie jak na Ziemi i planetach, niezliczone istoty.
Pomyślcie o tym, jak wiele cząstek tworzy ludzkie ciało? A są to tylko rzeczy wewnątrz
waszego własnego zakresu. Istota ludzka również jest istotą, która egzystuje w zakresie tego
środowiska, podobnie jak gąbka zamoczona w wodzie. Ten świat jest jak woda, a
mikrokosmiczne istoty i materia są tak liczne, że ich gęstość jest taka jak wody. Gdziekolwiek
jesteś, w twoim otoczeniu jest ich niesamowicie wiele, niesamowicie mikrokosmiczne istoty,
które korespondują z twoim ciałem. Kiedy zatem ktoś kultywuje, to udoskonala tylko
warstwy nad warstwami swojego własnego ciała, komórki z warstw nad warstwami twoich
cząstek, wszystkie mają twój wizerunek. A czy myślałeś o tym, że po powiększeniu komórki
lub cząsteczki istnieją tam niezliczone istoty? Czy mogą tam być istoty, które mają wygląd
człowieka? Jak wiele takich komórek istnieje? W rzeczywistości, dla mikrokosmicznych istot
twoja komórka jest ich planetą. I to nie tylko komórka - ile mikrokosmicznych cząstek tworzy
komórkę? Komórka lub mikrokosmiczna cząstka wewnątrz twojej postaci jest Królem
wszystkich istot wewnątrz tej cząstki i wszystkie niezliczone istoty wewnątrz niej są przez nią
zarządzane. Jeśli ty nie kultywujesz dobrze to twoje komórki nie zostaną dobrze
wykultywowane; jeśli pomyślnie kultywowałeś, twoje komórki zostaną pomyślnie
udoskonalone i istoty podlegające jurysdykcji twoich komórek zostaną pomyślnie
udoskonalone. Następnie pomyśl, kiedy jedna istota odnosi sukces w kultywacji, jak wiele
istot w wyniku tego zostaje pomyślnie udoskonalonych?

W oczach Bogów, nie jest tak, że duże istoty są cenne a małe istoty nie są. Wiecie,
Buddowie istnieją w światach, które są bardzo mikrokosmiczne. Wielkość istoty nie ma
znaczenia - nie ma to znaczenia i nie ma żadnej różnicy w strukturze. Tylko tyle, że cząstki,
które je budują determinują wielkość ich ciał. Istoty są sobie równe. Pomyślcie o tym, jeśli
jedna osoba zostaje ocalona i odnosi sukces w kultywacji, jak wiele niezliczonych,
niezmierzonych istot z powodzeniem udoskonali się i ocaleje? Ale podczas procesu
udoskonalania się, wymagane jest wiele mądrości i wiele rozwagi oraz troski by pogodzić
każdy byt, który jest w grupach istot w niezliczonych mikrokosmosach i makrokosmosach!
To tak jak z ocalaniem was: ich problemy muszą tak samo zostać rozwiązane. Co to znaczy
„nieskończona łaska Buddy”? Pomyślcie o tym, kiedy dana osoba zostanie ocalona, jak wiele
będzie musiał poświęcić Budda, który go ocali? Wszystkim tym istotom w nieskończonych
mikrokosmosach, które korespondują z daną osobą, musi - podobnie do tego, co jest czynione
podczas waszego procesu kultywacji - na początku dobrze dostosować ich ciała, sprawić że
będą w stanie uzyskać Fa, że będą w stanie je pojąć i poradzić sobie z własną karmą. Jak
ogromne, angażujące jest to zadanie! Czy można byłoby osiągnąć to bez miłosierdzia? Jak
zatem zwykli ludzie mogliby zrozumieć frazę „nieskończona łaska Buddy”? Pomyśl o tym,
kiedy jedna osoba odnosi sukces w kultywacji oznacza to, że gigantyczne, ogromne systemy
zostają z powodzeniem udoskonalone. Powiedziałem wcześniej, i brzmiało to jakbym
żartował, że jeśli tylko jedna osoba odniosłaby sukces w kultywacji, to sprawiłbym, że ta
osoba stałaby się kosmosem. Bez względu na to, jak duże byłoby jego ciało kosmiczne,
chciałbym aby wszystkie struktury kosmosu istniały w zakresie jego ciała. Powiedziałem to,
ale nie rozmyślajcie o tym. Mistrz jest w stanie to zrobić - taka jest tego idea. Więc jako
uczniowie Dafa, bez względu na to gdzie jesteście, przynosicie bezgraniczne
błogosławieństwa istotom tam się znajdującym i kładziecie fundamenty pod ich przyszłość,
fundamenty pod przyszłe ocalenie. Tak to wygląda. (Oklaski)
Pytanie: Czy mógłby Mistrz pomówić o tym, jak w okresie rektyfikacji Fa uczniowie
Dafa mogą kroczyć prawą ścieżką, w odniesieniu do wydawania pieniędzy i korzystania z
rzeczy materialnych?
Mistrz: Tak, w okresie rektyfikacji Fa nastąpiła szczególna zmiana sytuacji. Linia
została już nakreślona dla części waszej historii, w której zajmowaliście się osobistą
kultywacją. W tamtym okresie była to sama kultywacja i każdy musiał robić to w taki sposób.
Ale dzisiejsza sytuacja w społeczeństwie jest inna niż poprzednia. Jak widzicie, dzisiejsza
nauka przyniosła nam wiele nowoczesnych form transportu i środków masowego przekazu.
Pomyślcie zatem, szczególnie w przypadku środków masowego przekazu, kiedy jedna osoba
mówi coś w danym miejscu, ludzie na całym świecie mogą natychmiast się o tym
dowiedzieć, usłyszeć i zobaczyć to w tym samym czasie. Wpływ jest znaczący. Z punktu
widzenia starych sił, złe istoty używają tych rzeczy do prowadzenia prześladowań i do
kłamania. Kiedy uczniowie Dafa używają jedynie swoich ust do rozmowy z ludźmi, czasami
czują, że trudno jest im ocalić większą liczbę ludzi. Oczywiście, jeden z was równa się
dziesięciu lub stu osobom. Ale mimo wszystko ujawniacie kłamstwa oraz zło, które zostało
stworzone przez wszystkie machiny propagandowe kraju, co nadal jest dość trudne. Kiedy
zatem korzystacie z narzędzi jakimi są media codziennych ludzi, aby dawać świadectwo Fa,
ujawniać zło i ocalać czujące istoty, to w zasadzie nie jest to niepoprawne. Ponieważ
dzisiejsza nauka doprowadziła do zaistnienia społeczeństwa tak wyjątkowego, to kiedy
uprawomocniacie Fa, potrzebujecie pewnych środków finansowych, aby realizować owe
rzeczy. Mimo to, po dziś dzień, kiedy to wszystko ma się ku końcowi, nie otrzymaliśmy ani
grosza z żadnego kraju, żadnego rządu, żadnej organizacji, lub jakiejkolwiek spółki.
Wszystko co zrobiliśmy zostało zrealizowane przez uczniów Dafa wykorzystujących własne
zarobki, dochody i oszczędności.
Stare siły powstrzymują ludzi i uważają, że tylko robienie tego w taki sposób będzie
oznaczać, że jesteście niezwykli: „Jesteście w stanie uprawomocniać Fa w tak trudnych

okolicznościach, jest to niezwykłe i ustanowiliście potężną cnotę”. Stare siły złośliwie
zakłócają moją rektyfikację Fa, przeszkadzają uczniom Dafa uprawomocniającym Fa i
wpływają na wspieranie Dafa przez ludzi, oraz trwale blokują źródła finansowania ze
społeczeństwa. W uprawomocnianiu Fa uczniowie Dafa zawsze mają trudności finansowe.
Niektórym uczniom trudno jest nawet związać koniec z końcem. W takich okolicznościach
uprawomocniacie Fa i robicie to, co uczniowie Dafa powinni robić, i oczywiście jest to
niezwykłe. Ale nie uznaję aranżacji starych sił. To jest taka poważna sprawa - rektyfikacja Fa
ma miejsce w całym kosmosie i przyszłość nowego kosmosu jest tworzona! Fa istnieje od
dawna, a ja przybyłem z tym wszechogarniającym i wszystko harmonizującym Dafa. Nie
potrzebuję warstw nad warstwami istot, aby położyć jakiekolwiek podstawy dla Fa i nie
potrzebuję warstw nad warstwami istot czy zwykłych ludzi, aby dać coś Dafa. Są to
koncepcje i elementy jakie stare siły uformowały w przeszłości, one używają tych prawd ze
starego Fa z okresów degeneracji i destrukcji, żeby ingerować w rektyfikację Fa, a efekt
wszystkiego co zrobili jest szkodliwy.
Powiedziawszy to, mówię wam, że nie możecie nadal zbierać pieniędzy od studentów,
którzy żyją z pensji. Zasada jest taka, że nie możemy zbierać pieniędzy od studentów i
mówiłem to już dawno temu. Wśród uczniów Dafa są tacy, którzy prowadzą własne firmy i
którzy mają trochę więcej pieniędzy, i jeśli chcą wnieść swój wkład w zrobienie czegoś, to w
porządku, ale bądźcie ostrożni z tym jak daleko się posuniecie. Kiedy nasi zwykli studenci
korzystają z własnych dochodów żeby robić coś podczas uprawomocniania Fa, to w zasadzie
nie stanowi to problemu i nie ma w tym niczego złego, bo wykorzystanie własnych dochodów
do dawania świadectwa Fa i ocalania czujących istot jest waszą potężną cnotą. Kiedy
uczniowie Dafa robią coś razem w wyjątkowych sytuacjach, jak na przykład powiedzmy
niektórzy z was chcą założyć firmę medialną lub coś w tym stylu i zrzucacie się razem żeby
to zrobić, to w zasadzie nie ma w tym niczego złego, ponieważ to nie Dafa coś robi, to
uczniowie Dafa na własną rękę zakładają firmę w społeczeństwie i jest to rodzaj pracy w
społeczeństwie; uczniowie Dafa sami to inicjują i organizują, nie robi tego samo w sobie
Dafa. Oczywiście, uczniowie Dafa stwarzają korzystne warunki dla wyjaśniania faktów. Ale
mimo to, mówię wam, nie można tak po prostu arbitralnie zbierać pieniędzy od naszych
normalnych (typowych) studentów. To jest wykute w kamieniu. Zatem w przypadku, kiedy
ktoś jest bardziej zamożny i jego codzienne życie nie ulegnie zmianie, gdy wniesie jakiś
wkład pieniężny w zrobienie czegoś dla Dafa, to będzie to wyłączone z sytuacji, o której
mówiłem, ponieważ mimo wszystko są to pojedyncze przypadki. Nigdy nie mówiłem wam o
zebraniu jakichś „składek członkowskich” lub żebraniu o jałmużnę, jak robią to religie. Nie
możecie robić niczego takiego.
Pytanie: W odniesieniu do kultywacji dobroci (Szan), myślę, że nasza niezdolność
dobrego wykonywania wielu rzeczy wynika z naszej niedostatecznej kultywacji dobroci.
Mistrz: Należy ująć to w ten sposób: jeśli chodzi o ludzi na świecie, powinniśmy
robić wszystko co w naszej mocy, aby ich ocalić i powinniśmy być dla nich życzliwi. Nie
tylko powinniśmy być życzliwi, powinniśmy też ocalać czujące istoty ze współczuciem. W
tych prześladowaniach tymi, którzy ucierpieli najbardziej, są w rzeczywistości ludzie na
świecie. W rzeczywistości, złe istoty chcą wykorzystać te prześladowania do zniszczenia
życia przyszłych ludzi. Powinniśmy zatem być miłosierni względem ludzi na świecie, mówić
im o faktach i ocalać ich, i nie pozwolić aby zostali wyeliminowani w chwili, kiedy Fa będzie
rektyfikować ludzki świat.
Ale kiedy wysyłacie prawe myśli, zdecydowana większość tych, z którymi macie do
czynienia jest najgorszymi istotami w każdym wymiarze, wliczając w to niemożliwych do
ocalenia nikczemnych policjantów z tego świata. Zatem jeśli o nie chodzi, zwłaszcza o te
zagmatwane istoty w innych wymiarach, które krzywdzą ludzką rasę, myślę że nie możemy
być pobłażliwi i nie ma potrzeby żebyśmy byli względem nich mili. Ale również nie chcemy
być względem nich źli, a tym bardziej nie powinniśmy używać niegodziwości do tłumienia

niegodziwców. Ci, którzy szkodzą ludziom na świecie, szkodzą czującym istotom i zakłócają
Dafa, nie mogą po prostu już dłużej istnieć i my po prostu musimy wznosić nasze dłonie i się
ich pozbywać. Oczywiście, jako uczniowie Dafa kultywujecie życzliwość i nie macie
złośliwej czy nikczemnej strony. Ale jeśli chodzi o coś, co powinno zostać wyeliminowane,
po prostu musicie to wyeliminować. Nie trzeba też się złościć - nie trzeba zachowywać się
podle względem nich lub wściekać na nich. Pozostajemy miłosierni i wysyłamy prawe myśli,
aby wyczyścić to, co nie powinno istnieć. Tak właśnie powinno być.
Pytanie: Jesteśmy z Kanady. Wniesiona przez nas sprawa do sądu toczy się już dwa
lata i jej postęp jest nazbyt powolny. Czy to dlatego, że słabo sobie radziliśmy?
Mistrz: Radziliście sobie całkiem dobrze. Często mówię, że nie uganiamy się za
żadnymi ziemskimi rzeczami, prawda? Jeśli chodzi o działanie, proces uważam za coś
najważniejszego, ponieważ w trakcie procesu można sprawić, że ludzie ujrzą prawdę, w
trakcie procesu można ocalać ludzi tego świata i można ujawniać prawdę. Nawet jeśli
ostatecznie sprawicie, że tamci zostaną skazani i wsadzicie ich do więzienia, nadal musicie
zobaczyć, czy osiągnęliście najlepszy efekt w ocalaniu ludzi tego świata i demaskowaniu zła,
oraz czy pozwoliliście ludziom ujrzeć konsekwencje czynienia zła, i czy tym samym
wstrząsnęliście i przestraszyliście złe istoty. Oczywiście, jeżeli zwykli ludzie uznają ich za
winnych, dowiedzie to tego, że mamy rację. Oczywiście jest to wspaniałe. Tym bardziej jeśli
osiągniecie taki efekt, Mistrz wyraża zgodę. Jednakże często kładziecie nacisk na wyniki,
zamiast w pełni wyjaśniać fakty, które powinniście wyjaśnić w trakcie procesu. Tylko kiedy
wszyscy ludzie będą znać prawdę, którą powinni poznać, będziecie faktycznie dawać
świadectwo Fa i wyjaśniać fakty. Wszędzie tam, gdzie na powierzchni pojawi się problem,
idźcie i opowiedzcie ludziom o faktach i nie róbcie tego tylko po to, żeby pchnąć proces do
przodu, ale żeby powiedzieć im o faktach. Jeśli pozew gdzieś utknął, musi to być miejsce,
gdzie trzeba wyjaśnić fakty i wówczas możliwe, że proces naturalnie pójdzie do przodu. Jeśli
podczas procesu każdy uświadamia sobie prawdę i ludzie na świecie zostają ocaleni, a tamci
zrozumieją konsekwencje bycia wykorzystywanym i złą naturę tych, którzy ich
wykorzystywali i są chętni przyznać się do swoich przewinień, myślę że wówczas jest to
dobre, nawet jeśli proces nie posunie się ani trochę do przodu - nie chodzi o to, że musimy ich
w jakiś sposób ukarać. Jeśli uświadomią sobie swoje przewinienia i zadośćuczynią im, a
ludzie na świecie dowiedzą się o tym, to będzie to wystarczająco dobre. Jednak, mimo że
głównym celem uczniów Dafa jest ratowanie ludzi na świecie, jeśli chodzi o tych bardzo
złych, naprawdę nie możecie im odpuścić. Omówiłem to z punktu widzenia współczucia i
ocalania czujących istot. Kluczem do sukcesu jest kładzenie nacisku na robienie tego, co
powinniście robić podczas procesu, a wynik będzie jaki będzie.
Pytanie: Od dłuższego czasu mam zakłócenia ze strony karmy chorobowej, szczególnie
gdy medytuję i wysyłam prawe myśli - kiedy się koncentruję - staje się to szczególnie dotkliwe.
Czasami mam trudności z oddychaniem, lub czuję ból.
Mistrz: Ucząc Fa, Mistrz nie może kierować go do jednostki i moje słowa nie będą w
całości odnosić się do twojego przypadku. Niektórzy nasi uczniowie rzeczywiście
doświadczyli sytuacji, które nie są poprawne. Jednakże mówię wam, w większości
przypadków można przypisać im dwa powody. Jeden odnosi się do nowych uczniów: wasz
proces kultywacji jest połączony z procesem potwierdzania Fa, abyście mogli nadrobić
zaległości, wasza osobista kultywacja idzie w parze z potwierdzaniem Fa, progres obu
następuje jednocześnie. Innym powodem jest to, że doznajecie zakłóceń. Kiedy jesteście
zakłócani nie możecie zawsze myśleć: „Muszę zniszczyć tego kto przysparza mi zakłóceń.”
(Ludzie się śmieją) Dlaczego się nie zatrzymacie i nie zastanowicie nad tym: Dlaczego ktoś
przysparza wam zakłóceń? Dlaczego jest w stanie wam przeszkadzać? Czy dlatego, że macie
przywiązania, lub dlatego, że macie coś, czego nie potraficie sobie odpuścić? Dlaczego nie
przyjrzycie się sobie? Prawdziwa przyczyna leży po waszej stronie i to jest jedyny powód dla

którego wykorzystują wasze luki! Czy Mistrz się wami nie opiekuje? Nawet, kiedy dzisiaj
zwykły człowiek krzyknie „Falun Dafa jest dobre”, Mistrz będzie go chronić, ponieważ
wykrzyczał te słowa, nie mogę go nie chronić, gdy otacza go zło. Zatem o ile bardziej chronię
was, kultywujących! W niektórych odosobnionych przypadkach pewni uczniowie
rzeczywiście chorują na nieuleczalne choroby. Ale pomyślcie o tym, tak wielu ludzi, którzy
zanim poznali Fa miało poważne problemy zdrowotne lub chorowało na nieuleczalne
choroby, wyzdrowiało po nauczeniu się Dafa, dlaczego zatem niektórzy uczniowie sprawiają,
iż to nie działa? Czy to Dafa stwarza podziały między czującymi istotami? Czy ja, wasz
Mistrz, traktuję uczniów w różny sposób? W rzeczywistości muszę was zapytać: czy
naprawdę kultywujecie? Czy naprawdę podążacie za wymaganiami Dafa? Czy wyjaśniacie
fakty według ludzkiego sposobu myślenia, tzn. nie zgadzając się z prześladowaniami Falun
Gong, czy też może prawdziwie potwierdzacie Fa i ocalacie czujące istoty, zgodnie z
punktem widzenia ucznia Dafa? Tak stare siły zaaranżowały rozpoczęcie praktyki przez
niektórych ludzi, ale dlaczego jest tak, że większość ludzi potrafi poradzić sobie z tą kwestią,
ale ty nie? Czy nie uczyłem cię Fa?!
Gdy pojawiają się problemy, gdy coś jest nie tak, musisz przyjrzeć się siebie! Zobacz,
gdzie się myliłeś i pozwoliłeś złu wykorzystać swoje niedociągnięcia. Jeśli się myliłeś,
powinieneś to rozpoznać i postępować lepiej. Nie zapominajcie, że wszyscy jesteście
uczniami Dafa z okresu rektyfikacji Fa! Przybyliście, aby potwierdzać Fa! Kultywacja jest
trudna, a zło jest bardziej złe podczas uprawomocniania Dafa. Ci, którzy potrafią to zrobić,
staną się Królami czujących istot.
Pytanie: Czy w trakcie pierwszych pięciu minut wysyłania prawych myśli, możemy
wykonywać oczyszczanie za pomocą formuły, której nauczył nas Mistrz?
Mistrz: Podczas wysyłania prawych myśli nie powinniście ciągle recytować formuły.
Należy wyrecytować ją tylko raz i będzie działać, za wyjątkiem szczególnych okoliczności.
Jeśli czujesz, że nie potrafisz się wyciszyć i korygujesz swoje prawe myśli, to jest to w
porządku, ale tylko w takim momencie. W rzeczywistości, kiedy potrafisz być naprawdę
wyciszony, jedna myśl jest bardziej niż wystarczająca, aby potrząsnąć Niebem i Ziemią, nie
ma niczego czego nie mogłaby zrobić, jakoby natychmiast unieruchamia i powstrzymuje
wszystko co znajduje się w twoim zakresie; jesteś jak góra i natychmiast to poskramiasz. Nie
powinieneś mieć zawsze niestabilnego umysłu. Nie możesz tego osiągnąć, gdy twój umysł
jest niestabilny.
Pytanie: Czy możemy wmieszać pisma takie jak „Kiedy Fa jest prawe” i „Tathagata”
w parę odpowiednich programów telewizji FGM i transmitować je do zwykłych ludzi?
Mistrz: Nie sądzę żeby stanowiło to jakiś problem. Moje książki są sprzedawane w
miejscach publicznych. Nie powinno być z tym żadnego problemu. Odnośnie tego, jak
konkretnie to zrobić, ile razy należy to transmitować lub jak wiele trzeba zrobić, to wszystko
są kwestie, którymi wy sami powinniście zarządzać. Mistrz może tylko powiedzieć, że nie
stanowi to problemu. Ale nie wykorzystujcie kilku słów Mistrza do naciskania na studentów,
którzy mają inną opinię niż wy - „Mistrz tak powiedział, więc musimy zrobić to w taki, a taki
sposób”. Nie, nie możecie tego zrobić. Ponieważ funkcjonujecie jako część mediów,
powinniście myśleć o tym jak dobrze zarządzać i współpracować, aby wszystko dobrze
dopasować.
Pytanie: Pewnego dnia, kiedy rozdawałem materiały wyjaśniające prawdę, człowiek w
grupie turystycznej z Pekinu poprosił mnie, abym przekazał Ci pozdrowienia od niego, kiedy
Cię spotkam. Chciałbym również przekazać Ci pozdrowienia, Mistrzu, w imieniu uczniów
Dafa z Nongan, Changchun.
Mistrz: Dziękuję wszystkim. (Oklaski) Obecnie coraz więcej osób zdaje sobie sprawę
z prawdy i dlatego to się wydarzyło. W przeszłości, kiedy byłem w Pekinie, ludzie w całym

Pekinie wiedzieli o mnie - czy kultywowali czy nie, wszyscy wiedzieli o Mistrzu Li (Mistrz
się śmieje). Choć prześladowania są ciężkie, ludzie są świadomi. Podczas wyjaśniania faktów,
studenci umożliwiają ludziom, którzy nie wiedzą za wiele o Dafa poznać prawdę, robią to
studenci w Chinach i poza Chinami. Sprawia to, że ludzie wyraźniej dostrzegają złą naturę
prześladowań, a to przyczyniło się do tego, że ludzie na świecie poczuli podziw dla Dafa i
szacunek względem uczniów Dafa. To było nieuniknione.
Pytanie: Pewna liczba studentów całkowicie poświęciła się rektyfikacji Fa.
Zaniedbują jedzenie i spanie oraz rzadko kiedy ćwiczą. W rezultacie tego, niektórzy studenci,
którzy nie są zbyt zajęci również nie robią ćwiczeń. Wykonywanie ćwiczeń nie wydaje się być
dla nich bardzo ważne.
Mistrz: Wszyscy siedzący tutaj słuchajcie. Czy wszyscy to słyszeliście? Musicie
dobrze wykonywać trzy rzeczy, które uczniowie Dafa powinni wykonywać dobrze. Należy
ćwiczyć. Dopóki nie nastąpi dzień osiągnięcia Doskonałości musicie ćwiczyć, musicie
studiować Fa i musicie wykonywać trzy rzeczy uczniów Dafa. Definitywnie.
Pytanie: Czy możemy dla małych dzieci drukować i publikować twoje wiersze? I czy
możemy jako ilustracje wykorzystać rysunki uczniów?
Mistrz: Dawanie ich dzieciom do czytania jest w porządku. Jeśli student jest
profesjonalnym artystą, to nie powinno to stanowić problemu. Jednak, jeśli rysunki są
wykonywane przez zwykłych ludzi, to uczniowie Dafa muszą je przesortować. Tak, każdego
z was siedzących tutaj nazywam „uczniem Dafa”, ale to jak [niektórzy z was]
się zachowywali sprawia, że nie wyglądacie na uczniów Dafa, zatem jeśli zostaniecie
poproszeni o trzymanie warty, to będzie to naprawdę ciężka sprawa. (Ludzie się śmieją)
Powiedzmy, niech lokalne stowarzyszenia Dafa nadal pilnują tych spraw.
Pytanie: Podczas wyjaśniania faktów często czuję, że brak mi mądrości. Czy to
dlatego, że mój stan kultywacji nie jest wystarczająco dobry?
Mistrz: Kiedy brakuje Ci mądrości, zwykle spowodowane jest to przez twój niepokój,
umysł pełen obaw odnośnie zrobienia czegoś, przykładania do czegoś zbyt wielkiej wagi i
tym samym rozwijania różnego rodzaju przywiązań. Faktycznie, w przypadku wielu spraw
jest tak, że jeśli spokojnie, delikatnie porozmawiasz z ludźmi i potraktujesz ich racjonalnie,
przekonasz się, że twoja wiedza będzie wypływać jak ze źródła i każde twoje zdanie będzie
trafiać w sedno, i każde zdanie będzie przekazywać prawdę. Jednak jak tylko się do czegoś
przywiążesz albo zlękniesz, lub będziesz czegoś bardzo chcieć, twoja mądrość zniknie i stanie
się tak dlatego, że w tym momencie przejdziesz na ludzką stronę, prawda? Powinniście starać
się jak tylko możecie mieć prawe myśli i dokładać wszelkich starań, żeby mieć stan umysłu
kultywującego, a rezultaty będą wyśmienite.
Właściwie, tak samo jest, gdy robicie inne rzeczy. Z prawymi myślami wasz umysł nie
jest ograniczany, wasz sposób myślenia będzie szeroki i głęboki, a wasza mądrość nie będzie
ograniczona.
Pytanie: Wspomniałeś wcześniej, że będzie to rok pełen wydarzeń. Czy nasze media
powinny zwiększyć prężność i lepiej pomagać w wyjaśnianiu faktów?
Mistrz: Tak, te prześladowania opierają się na kłamstwach. Teraz, kiedy panuje wielka
epidemia w Chinach oni chcą zatuszować ją kłamstwami, i ludzie na świecie to dostrzegli.
Możecie zatem obnażyć kłamstwa; prześladowanie Falun Gong odbywa się w taki sam
sposób.
Pytanie: Podczas konferencji Fa w Hongkongu w lutym tego roku, ponad
siedemdziesięciu Tajwańskich studentów zostało odesłanych przez władze Hongkongu.

Studenci z Tajwanu i Hongkongu pozwali władze Hongkongu za naruszenie praw. Mistrzu, w
jaki sposób moglibyśmy działać lepiej?
Mistrz: Właściwie, ten incydent wywołał już spore zamieszanie na świecie. Trzeba
powiedzieć, że dobrze zrobiliście. Odnośnie tego, jak dokładnie powinniście to realizować,
cóż, ponieważ wytoczyliście im proces, powinniście potraktować to z pełną powagą.
Wszędzie, gdzie pojawia się problem, trzeba wyjaśnić fakty. Bez względu na wynik końcowy,
działając w taki sposób będziecie mieć szansę na interakcję z większą liczbą ludzi i
wyjaśnianie faktów na wielką skalę. W normalnych okolicznościach nie mielibyście takiej
możliwości - jeśli po prostu zaczepilibyście kogoś, żeby wyjaśnić mu fakty, to moglibyście
czuć się odrobinę niezręcznie, prawda? Teraz, ponieważ macie coś do załatwienia, możecie
iść i rozmawiać z ludźmi.
Nie bójcie się, że konsulaty lub agenci specjalni będą sprawiać kłopoty. Jak tylko to
zrobią, powinniście wykorzystać tą okazję do powiadomienia większej liczby ludzi o tym,
jaka jest prawda. (Gromkie brawa) Właściwie, jesteście uczniami Dafa, więc ich gierki są
wam na rękę! (Ludzie się śmieją) Kiedy robią zamieszanie, dają wam okazję do wyjaśniania
faktów i ujawniania zła, prawda? „Jak tylko wy, złe istoty zbliżycie się do mnie, uchwycę się
was i sprawię, że ludzie na świecie o wszystkim się dowiedzą” - to idealny czas, aby je
obnażać.
Pytanie: W jaki sposób możemy poprawić nasze wyjaśnianie faktów rządom i mediom
w Europie?
Mistrz: Obecnie Europa ma już dość dobre zrozumienie odnośnie kwestii
prześladowań. Chodzi o to, że jest jedna przyczyna [dlaczego się nie wychylają]. Co nią jest?
Chiński rząd zawarł porozumienia z wieloma krajami zachodnimi, po incydencie [na Placu
Tiananmen] „4 czerwca”, a mianowicie: „Możecie krytykować nasze problemy z prawami
człowieka, ale nie róbcie tego publicznie. Możemy porozmawiać o tym na osobności”.
Zawarli tego rodzaju umowy z wieloma krajami. Wiele krajów europejskich rzeczywiście
rozmawiało z nimi o sprawie Falun Gong, ale zwykli ludzie na świecie nic o tym nie wiedzą.
I bez presji ze strony społeczności międzynarodowej nikczemny reżim zupełnie się tym nie
przejmie. Z powodu braku presji ze strony opinii publicznej, prześladowania Falun Gong są
coraz bardziej powszechne i wyrywają się spod kontroli. W wyniku tego ludzie na świecie nie
wiedzą o nikczemności prześladowań, a rządy niektórych krajów świadomie powstrzymują
media od przekazywania takich wiadomości. Ich rozmowy za zamkniętymi drzwiami były
jednak całkowitą porażką - były całkowicie bezużyteczne. Zostali oszukani przez nikczemny
reżim i wpadli prosto w pułapkę. Jest to najbardziej nikczemny gang łotrów, jaki
kiedykolwiek istniał w historii i absolutnie nie można mu ufać. Myślę, że ludzie na świecie
powinni jasno to zrozumieć i powinni wiedzieć co się dzieje. Bogowie nie przymkną oczu na
to, co robią ludzie.
Pytanie: W jaki sposób możemy obecnie poprawić stronę PureInsight?
Mistrz: (Śmieje się) To od was zależy jak zrobicie daną konkretną rzecz. Kiedy
będziecie w stanie prawidłowo podchodzić do tego co robicie, wasza mądrość zostanie w
pełni otwarta. Ci z was, studenci, którzy bierzecie udział w pracy nad stroną PureInsight,
również kroczycie własnymi ścieżkami. Ja nie angażuję się w żadne specyficzne sprawy, a
moje nie komentowanie spraw w sposób bezpośredni ma na celu pozostawienie wam okazji
do ustanowienia waszej własnej wszechmocnej cnoty podczas potwierdzania Fa. Gdybym
pośpiesznie wyjawił wam to wszystko, stracilibyście waszą szansę. Im coś jest trudniejsze,
tym bardziej potężna jest ustanawiana cnota. Oczywiście, kiedy naprawdę macie problemy,
których nie potraficie rozwiązać, lub naprawdę nie radzicie sobie dobrze, wówczas coś
powiem. Ale teraz, nie ma takiej sytuacji. Definitywnie macie na swoim koncie osiągnięcia i
należy stwierdzić, że idzie wam coraz lepiej.

Pytanie: Czy mógłbyś oświecić nas, jak wiele wysiłku powinniśmy poświęcić na
stanowisko Departamentu Stanu USA wobec przywódcy zła w Chinach?
Mistrz: To również zawiera się wśród rzeczy, które uczniowie Dafa robią by dawać
świadectwo Fa. Jeśli chodzi o konkretne sprawy, w wyjątkowych przypadkach powiem wam
jak należy je wykonać. Właściwie, pozywanie go w Stanach Zjednoczonych nie jest już
czymś w czym USA wydają się być osamotnione na arenie międzynarodowej. Czy nie
wniesiono pozwu również w Europie? Ponadto, czy szef biura „610” nie został pozwany we
Francji? A poza tym, nie jest już głową państwa, więc nie ma już immunitetu przyznanego
głowie państwa. Nasi uczniowie ujęli to całkiem trafnie: stosunki USA z Chinami nie są
równoznaczne z relacjami Stanów z tym czymś. Myślę, że ujęto to bardzo dobrze.
Uczeń: Hong Kong stawia czoła serii problemów wynikających z artykułu 23
dotyczącego epidemii. Studenci mają pytania. Czy mógłbyś, proszę, powiedzieć nam, co
powinniśmy robić żeby lepiej wypełniać naszą historyczną misję uczniów Dafa?
Mistrz: (Mistrz chichocze) Jeśli naprawdę potrzebujecie porozmawiać ze mną o
specyficznych kwestiach, to znajdźcie czas żeby mi o tym opowiedzieć w szczegółach. Nie
rozmawiajmy o nich tutaj.
Uczeń: Pozdrowienia dla Mistrza od uczniów Dafa z wyspy Qinhuang, z Shanhaiguan,
Dandong, Nanchang i Dalian.
Mistrz: Dziękuję wam wszystkim. (Brawa)
Uczeń: Czcigodny Mistrzu, czy mógłbyś powiedzieć kilka słów do uczniów Dafa z
Australii?
Mistrz: Przypuszczalnie po zeszłorocznym przemówieniu do studentów z Australii,
zmiany w Australii powinny być duże, ale nie uważam, żeby były wystarczająco duże.
Wcześniej miała być następująca kolejność: tu w USA działają bardzo dobrze, Kanada jest
następna, potem Australia, a następnie Europa. Teraz myślę, że pod pewnymi względami
Europa przewyższyła Australię. Ale Mistrz nie krytykuje was - ponieważ prosicie mnie
żebym coś powiedział (ludzie się śmieją), to powiem, że powinniście działać jeszcze lepiej,
naprawdę. Co jakiś czas pojawiają się problemy. Gdziekolwiek napotykacie na trudności nie
możecie ich unikać, ani obchodzić. Tam, gdzie pojawia się problem, powinniście iść i go
rozwiązać, tam trzeba iść, żeby wyjaśnić fakty. Musicie o tym pamiętać! Kiedy gdzieś
pojawia się problem, tam musicie się udać i wyjaśnić fakty. Nie unikajcie tego, bez względu
na to na jakie zło napotkacie.
Uczeń: Wygląda na to, że u studentów w różnych regionach jest duża rozbieżność
pomiędzy zrozumieniem Fa na różnych poziomach.
Mistrz: Może właśnie tak jest. Ponieważ środowiska oraz liczba studentów różnią się,
może to mieć pewien wpływ na dzielenie się doświadczeniami i studiowanie Fa przez
uczniów. Mogę wyrazić to tylko w taki sposób. Jednakże myślę, że tak długo jak sumiennie
studiujecie książkę i sumiennie się go uczycie, kiedy czegoś nie rozumiecie, faszen Mistrza
da wam podpowiedź i sprawi, że to zrozumiecie. Ale jest jeden warunek: kiedy studiujesz Fa
nie rób tego trzymając się jednocześnie jakiegoś przywiązania. Musisz uspokoić swój umysł i
naprawdę studiować Fa. Nie studiuj mając w umyśle jakiś cel. Kiedy studiujesz Fa, nie
możesz pozwolić żeby twój umysł błądził lub myślał o innych rzeczach podczas studiowania
Fa. Nie możesz tego robić, w przeciwnym razie niczego się nie nauczysz. Kiedy studiujesz
Fa, po prostu studiuj Fa. Żadne zakłócenie nie powinno być w stanie przerwać twojego
studiowania Fa.
Uczeń: Złe istoty nie pozwalają studentom z Chin kontynentalnych, którzy zostali
skazani lub są przetrzymywani w obozach pracy na studiowanie Fa lub robienie ćwiczeń.

Innymi słowy, nie mają warunków na praktykowanie kultywacji. W jaki sposób mogą
osiągnąć Doskonałość?
Mistrz: Często widzę studentów mówiących: „Nie pozwalacie mi robić ćwiczeń, ale
ja upieram się przy robieniu ich. Nie pozwalacie mi studiować, ale ja upieram się przy
studiowaniu. Po prostu nie będę was słuchać wy demoniczne istoty. Jedyne co możecie
zrobić, to straszyć mnie śmiercią, co nie?” Oczywiście, Mistrz powiedział to tutaj do was,
którzy jesteście kultywującymi. Jednak gdyby tak nie było, Mistrz nie powiedziałby tego,
ponieważ gdyby codzienni ludzie to usłyszeli, nie byliby w stanie tego zrozumieć. Mówię
wam o tym, że gdy prawdziwie jesteście w stanie porzucić myśl o życiu lub śmierci, to
możecie zrobić wszystko! (Brawa)
Według bogów, tak samo jest z aranżacjami starych sił. Jeśli trzymacie się
człowieczeństwa jedną ręką i nie chcecie go puścić, a drugą ręką trzymacie się ścieżki buddy i
nie chcecie puścić, to czego naprawdę chcecie? Kiedy będziecie potrafili naprawdę pozwolić
temu odejść, sytuacja definitywnie się zmieni. Studenci w regionach, które są ciężko
prześladowane lub w miejscach, które zostały poważnie zniszczone, powinni faktycznie
pomyśleć o tym: co tak naprawdę tutaj się wyprawia? Pewni studenci mówią, że
prześladowania trwają bardzo długo, że nawet ci, którzy wcześniej dobrze się zachowywali,
teraz zawodzą. Nie uważam, żeby to było prawdą. Prawdziwe złoto staje się coraz bardziej
widoczne, czyż nie o to tu chodzi? Jeśli naprawdę potrafisz porzucić myśl o śmierci i nie
masz żadnych przywiązań to, czy kwestia niedociągnięć będzie nadal istnieć? Czy będzie
istnieć kwestia zreformowania cię? I czy nadal będzie istnieć kwestia tego, czy zrobisz to czy
tamto? Jeśli wszystkie setki lub wszystkie tysiące ludzi przetrzymywanych w obozie pracy
potrafiłyby to zrobić, to zobaczylibyście, czy ten obóz ważyłby się was przetrzymywać!
Chociaż poruszam tą kwestię, mówienie o tym wydaje się łatwe, kiedy nie jest się w tamtym
środowisku. Dlatego Mistrz nie chce mówić o tamtejszych sprawach, kiedy naucza Fa tutaj.
Tam jest ciężko. Ale bez względu na to jak jest ciężko, czy myśleliście o tym jaka będzie
wasza przyszłość? Czy myśleliście o tym, że trzeba aby wasz Status Owocu był osadzony na
imponującej wszechmocnej cnocie? Czy myśleliście o fakcie, że to co otrzymacie jest
Prawdziwym Spełnieniem Boga lub Buddy, który potwierdził Fa? Czy prawdziwie i
całkowicie porzuciliście z tego powodu to, co ludzkie? Czy naprawdę jesteście niezachwiani
i solidni jak diament, oraz nie macie przywiązań, ani niedociągnięć?! Kiedy sprawy naprawdę
tak wyglądają, powinniście przyglądnąć się po raz drugi i zobaczyć jakie jest otoczenie.
Artykuł opublikowany na stronie Minghui opisywał uczennicę, która wszędzie, gdzie
tylko szła, mówiła ludziom o faktach na temat Dafa i wykrzykiwała „Dafa jest dobre”. „Bez
względu na to, gdzie mnie zabiorą, będę ignorować wszystko co powiedzą złośliwi policjanci
i nie ważne jak bardzo mnie pobijecie lub jak okropnie mnie zwyzywacie, pozostanę
dokładnie taka jaka jestem”. Strażnicy byli tak przerażeni, że odesłali ją w pośpiechu do
domu.
Wygląda to jak ludzkie zachowanie, ale w rzeczywistości nim nie jest. Stało się tak
dlatego, że poprzez kultywację osiągnęła taki punkt i faktycznie dotarła do tego poziomu „Teraz skoro mnie aresztowaliście nie będę myśleć o powrocie. Teraz skoro tu przybyłam,
przybyłam żeby potwierdzić Fa”. Zło było więc przestraszone. Ponadto liczba złych istot jest
teraz dużo mniejsza. Im bardziej je eliminujemy, tym jest ich mniej.
Uczeń: W jaki sposób uczniowie, którzy uzyskali Fa po „20 lipca” [1999], powinni
udoskonalać się jako jedno ciało i jak powinni prowadzić własną kultywację?
Mistrz: W kultywacji chodzi po prostu o kultywowanie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Zhuan Falun, wówczas wszystko będzie w porządku. Po prostu kultywuj
normalnie. Tyle tylko, że problemy na które napotkasz, mogą być połączone z obecnym
uprawomocnianiem Fa, ponieważ wszyscy uczniowie Dafa uprawomocniają Fa. Zatem
podczas procesu potwierdzania Fa ukażą się zjawiska eliminacji karmy oraz pojawią się owe
utrudnienia. Innymi słowy, ci z was, którzy uzyskali Fa po 20 lipca powinni starać się ze

wszystkich sił, by dobrze sobie radzić. Właściwie, nie przykładaliście się bardziej niż inni,
ponieważ uczniowie, którzy uzyskali Fa przed 20 lipca zrezygnowali już z siebie samych (z
ja) i przeszli już przez ten proces. To jest kultywacja, więc nie dajcie się zastraszyć
trudnościom. Bez względu na to jak jest ciężko, zdecydowanie jesteście w stanie przejść
przez to krocząc ścieżką daną wam przez Mistrza. (Brawa) Tak długo jak poprawiacie swój
sinsing, możecie przez to przejść.
Uczeń: Pewni uczniowie powiedzieli, że kiedy robimy ćwiczenia przed chińskim
konsulatem, to nasze boskie strony w sposób naturalny eliminują zło. Czy to zrozumienie jest
poprawne?
Mistrz: Jest to poprawne co do zasady. Jest to prawda i jest poprawne. Kiedy uczeń
Dafa siedzi w tamtym miejscu, to czy nie siedzi tam również jego wykultywowana boska
strona? Po prostu jest to poprawne. Ale cokolwiek robicie, nie możecie ani odrobinę
przywiązywać się do tego ani czuć zadowolenia (Mistrz się śmieje).
Uczeń: Nawet teraz nadal uznaję, że trudno jest poradzić sobie i dobrze zrównoważyć
posiadanie współczucia dla wszystkich istot i strzec godność Dafa. Mistrzu, czy mógłbyś
proszę pomóc mi z tym i dać mi wskazówki?
Mistrz: Twoja intencja strzeżenia godności Dafa jest poprawna, ale w jaki sposób jej
strzeżesz? Czy zamykasz im usta? Czy z nimi debatujesz? Mówię ci, tylko wtedy gdy
będziesz traktować wszystkie istoty ze współczuciem i miłosiernie wyjaśniać ludziom fakty,
będziesz strzec godności Dafa i będziesz w stanie strzec godności Dafa. (Entuzjastyczne
brawa)
Godności Dafa nie można strzec za pomocą ludzkich środków. Dokonuje tego każdy
nasz uczeń Dafa okazując prawdziwe współczucie i życzliwość. Nie jest ona stwarzana, nie
jest tworzona przez ludzkie zachowanie lub ludzkie środki. Rodzi się ze współczucia i
manifestuje się w ocalaniu czujących istnień i w waszej kultywacji. Kiedy dobrze
kultywujecie jako całość, ludzie na świecie będą mówić, że Dafa jest dobre i wszyscy będą
poważać Dafa. Naszym koordynatorom powiedziałem wcześniej, że w Dafa osoba
odpowiedzialna nie polega w zarządzaniu na metodach codziennych ludzi. Sprawy zależą od
tego, jakie jest twoje serce względem Dafa i twoje poczucie odpowiedzialności względem
kultywacji. Osiągasz to poprzez dobre udoskonalanie siebie, i ludzie będą cię podziwiać i
szanować. Jeśli nie przyznasz się, że jesteś w błędzie kiedy będziesz się mylić, i będziesz
zachowywać się jakbyś miał rację po to, żeby ludzie myśleli, że się nie myliłeś, to nikt nie
będzie cię szanować, ponieważ to jest sposób podejścia zwykłego człowieka. To samo tyczy
się tego, jak ludzie na świecie postrzegają nasze Dafa. Jeżeli ktoś mówi, że ono nie jest dobre,
a ty debatujesz z nim na zwykły ludzki sposób, lub próbujesz go uciszyć lub coś w tym stylu,
to jeszcze pogorszysz nieporozumienie. My powinniśmy po prostu dobrze się sprawować i
podchodzić do wszystkiego ze współczuciem. Nie potrzebujesz się z nimi kłócić lub
debatować. Ludzie mają stronę, która jest świadoma i będą wzruszeni również po ludzkiej
stronie. Będą odruchowo mówić, że jesteś dobry. Ale uczucia studentów są zrozumiałe gdziekolwiek ktoś czyni szkodę dla Dafa, będzie go to smucić. Zatem gdziekolwiek ktoś
wyrządził szkodę Dafa, powinieneś z nim porozmawiać. Zdarzą się ludzie, którzy będą
niemożliwi do ocalenia. Nie musisz się martwić o ludzi, których nie da się już ocalić, nie
musisz z nikim zawzięcie debatować i nie trzeba też próbować ich uciszać, ponieważ są
sposoby na radzenie sobie z tymi, którzy są naprawdę niemożliwi do ocalenia. Epidemia,
która przechodzi przez Chiny zajmuje się tymi ludźmi. Ci, którzy nie są do ocalenia
zostaną wyplenieni. To nie ja tego dokonuję - to stare siły wypleniają ludzi. Kiedy chodzi o
coś znaczącego, oczywiście, jeśli nie zgadzam się na to, stare siły nie odważą się tego zrobić.

Uczeń: Podczas wyjaśniania faktów, rzeczy które zdarzały się pośród codziennych
ludzi, jak na przykład wiadomości o epidemiach, dołączamy obecnie jako część treści
używanych do wyjaśniania prawdy i masowo dostarczamy je Chińczykom, aby ich napominać.
Mistrz: Dobrze jest ich napominać. Kiedy mówicie o pewnych rzeczach publicznie, w
mediach, codzienni ludzie nie potrafią tego zrozumieć. Zatem możecie mówić o tych
kwestiach podczas wyjaśniania faktów i możecie napominać ludzi, nie ma z tym żadnego
problemu. W tym społeczeństwie naukowego wiru wielu ludzi nie wierzy w bogów,
szczególnie odkąd dzisiejsza nauka medyczna jest częścią współczesnego społeczeństwa,
więc kiedy mówicie o tych rzeczach mogą nie być w stanie tego zrozumieć, i zło będzie
nawet chwytać się tej okazji, żeby zmyślać kłamstwa z tego powodu. Nie musicie zatem
mówić o tych sprawach publicznie. Możecie wskazać na te kwestie ludziom podczas
wyjaśniania faktów.
Uczeń: Powiedziałeś, że teraz wybieramy elitę przyszłych kultywujących. Moje pytanie
brzmi: odkryłem, że niektórzy moi znajomi, którzy wspierają Dafa zauważyli, że kiedy zrobią
coś dobrego dla Dafa, wpadają w tarapaty. Czy dzieje się tak z powodu naszych przywiązań?
Pytam dlatego, że moi koledzy kultywujący powiedzieli, że „kiedy pojawiają się jakieś
kłopoty, znaczy to, że masz z czymś problem.” Niepokoi mnie to. Czy może jest to efekt
prześladowania starych sił?
Mistrz: Ciężko jest teraz komuś wejść do Dafa chyba, że jest ekstremalnie stabilny.
Na przykład niektórzy ludzie nauczyli się ćwiczeń i jeśli chciałbyś, żeby natychmiast stali się
uczniami Dafa po tym jak wejdą i poprowadzisz ich żeby robili coś związanego z
uprawomocnianiem Fa, wówczas stare siły zaczną się wtrącać. Stare siły mają silną
wymówkę, dosłownie: „nie ma już wystarczająco dużo czasu i chęci jakie okazuje nie są takie
silne”. Mówią, że jego pragnienie stania się uczniem Dafa nie jest aż takie silne. Dlatego
trudno jest wejść. Jeśli poprosicie go jako ucznia Dafa, o wykonanie jakiejś pracy dla Dafa,
stare siły wtrącą się. Taka jest sytuacja. Ale w pewnych sprawach nie do końca tak jest istnieje tu pewnego rodzaju zjawisko. Również pewni zwykli ludzie chcą wspierać Dafa i z
głębi swoich serc chcą coś zrobić dla Dafa. Ci ludzie nie doznają zakłóceń. Twierdzę zatem,
że istnieje rozgraniczenie między uczniami Dafa, a kultywującymi z przyszłości.
Uczeń: W „Przemierzając Amerykę by nauczać Fa” wspomniałeś, że nawet ostatnia
istota nie jest już dłużej czysta. Do czego to się odnosi?
Mistrz: Tak, nawet ostatnia istota nie jest już czysta. To prawda. Ale ten kosmos jest
niesamowicie ogromny i ludzki język nie potrafi tego opisać. Kiedy mówiłem o ostatniej
istocie, była to tylko przenośnia. Gdybym naprawdę potrafił odnieść się do tej ostatniej istoty,
za pomocą ludzkiego języka, to w sposób bezpośredni obrażałbym ją. Wiecie, gdy dochodzi
się do pewnego poziomu, to co jest „ostatnie” zmienia się - jego znaczenie się zmienia.
Niektórzy studenci pytali mnie czy w niebiosach „jeden plus jeden równa się dwa”. Ludzki
sposób myślenia i ludzka logika nie istnieje w niebiosach. Jej znaczenie ostatecznie zmienia
się i w niczym nie przypomina tutejszej. Jak wielki jest kosmos? Jak wielkie jest ciało
kosmiczne? Jak wielkie jest ostateczne kolosalne ciało? Jeśli wszystkie te rzeczy uległy
degeneracji, to przyczyna musi tkwić w Nim. Chociaż moje myśli dotarły do Niego,
odległość o jakiej mówiłem jest taka, że ludzki język nie potrafi go dosięgnąć, więc pozostał
chłodny i obojętny - chociaż ma tego pełną świadomość, udaje, że o niczym nie wie. Myśli:
„Twoje słowa zupełnie mnie nie dosięgają”. Dlatego też koncepty zawarte w ludzkim języku
są ograniczone.
Na przykład, taoiści mówią o nicości. Jeśli zagłębicie się w teorię taoistyczną, to
wierzą oni, że Nie-Istota (Wuji) stwarza Najwyższą Ostateczność (Taiji), Najwyższa
Ostateczność generuje Dwa Bieguny (Liangyi), Dwa Bieguny generują Cztery Fazy
(Sixiang), a Cztery Fazy generują Osiem Trigramów (Bagua). Uważają, że jeśli chodzi o NieIstotę, jest czymś najwyższym, że jest w stanie Chaosu (Hundun), i że w stanie Chaosu nic

nie istnieje. Ale taoiści z najwyższym zrozumieniem twierdzą, że [w pewnym momencie]
nawet Chaos nie istnieje, że jest pusty, że jest czymś najwyższym i że niczego tam nie ma.
Pomyślcie, wydaje się , że tymi słowami sięgnęli końca, prawda? Ale nie sięgnęli. Dlaczego
nie? Jak możesz o tym mówić, skoro tam nie ma niczego? Może zatem nazwiemy to „tam jest
nic”, nazwiemy to „Pustką” lub „Nicością”? (Ludzie się śmieją) Czy nie taka jest tego idea?
Zatem skoro nie ma tam niczego, jeśli pójdziecie dalej w mikrokosmos, w głąb
nieskończonego mikrokosmosu, zobaczycie że coś znowu tam jest. Tylko że formy
egzystencji owych istot są całkowicie odmienne od formy egzystencji elementów materii w
kosmicznych ciałach z poniżej i ich prawdy też są odmienne, i jest tak jakby były totalnie
różne od siebie nawzajem. Jednakże znowu coś tam jest. Pomimo że w pewnym momencie
znowu niczego nie będzie i w pewnym momencie, gdy podążysz dalej odkryjesz, że znowu
coś jest, i że jest to jeszcze bardziej mikrokosmiczne. Zatem nie możesz tego pojąć jeśli do
opisania lub zrozumienia tego używasz ludzkiego języka. Kiedy dochodzi to do pewnego
szerszego zakresu, różnice są jeszcze większe i nawet składa się to z zupełnie innej materii.
Zatem jak nazwiesz ten stan? Tego naprawdę nie można opisać za pomocą ludzkiego języka.
Kiedy istota z samego końca nie jest już dłużej czysta, oznacza to, że nic nie jest już
wystarczająco dobre i dlatego przeprowadzona zostaje rektyfikacja Fa.
Uczeń: Zastanawiamy się nad zorganizowaniem koncertu, który byłby powiązany z
powstrzymywaniem prześladowań i wzięliby w nim udział niepraktykujący muzycy. Mistrzu
jaka jest twoja opinia odnośnie udziału niepraktykujących w tego typu koncercie?
Mistrz: Nie mam obiekcji. Jeśli codzienni ludzie chcą przybyć i mówią, że Falun Dafa
jest dobre, to nie możecie ich powstrzymywać przed zrobieniem tego. Nie stanowi to
problemu. Ale jeśli przychodzą, żeby zaprezentować jakieś zwykłe ludzkie rzeczy, to musicie
być odrobinę ostrożni: czy pewne rzeczy mogą dzielić z nami tę samą scenę podczas koncertu
organizowanego przez uczniów Dafa? Oczywiście muzyka klasyczna nie stanowi problemu.
Ale ciężko powiedzieć jak to jest z muzyką bardziej współczesną.
Pytanie: Czcigodny Mistrzu czy mógłbyś proszę powiedzieć coś o tym, co powinniśmy
zrobić z materiałami Dafa wyrzuconymi przez codziennych ludzi, które zawierają święte
słowa i symbole?
Mistrz: Właściwie, we wszystkim co robicie waszą intencją musi być ocalenie
czujących istot. Odnośnie materiałów wyjaśniających prawdę, na przykład kiedy rozdajecie
ulotki, powinniście rozważyć prawdopodobieństwo, że ludzie mogą je wyrzucać. Cenicie je,
gdyż jesteście uczniami Dafa, ale nie złośćcie się na zwykłych ludzi. Nadal powinniście
traktować ich ze współczuciem. Jeśli ktoś wyrzuca ulotkę, możemy tylko powiedzieć, że traci
okazję. Ale kiedy ta osoba naprawdę jest niedobra i jest nie do ocalenia, bogowie uznają jej
czyny za grzech. Mistrz powiedział coś takiego: Ignoruję wszystkie grzechy jakie w
przeszłości popełniła czująca istota; patrzę tylko na postawę istoty względem Dafa podczas
rektyfikacji Fa. W taki sposób traktuję wszystkie istoty na wszystkich poziomach. Jednak jeśli
istota naprawdę prześladowała uczniów Dafa lub była naprawdę zła względem Dafa, to jej
nowe długi i stare długi zostaną zsumowane razem w piekle. Stanie się tak dlatego, że istoty,
które nie mogą zostać ocalone, muszą spłacić grzechy jakie były winne wcześniej, i dlatego
ich nowe długi i stare długi zostają dla nich ze sobą zsumowane. Uczniowie Dafa kultywują
Dżen, Szan, Ren i dlatego mają współczucie dla wszystkich istot. Po prostu nie możecie mieć
współczucia dla tych, którzy czytają materiały i nie mieć współczucia dla tych, którzy ich nie
czytają - tego nie możecie robić (śmieje się). Podczas ocalania ludzi, musicie być cierpliwi i
to jest współczucie uczniów Dafa.
Pytanie: Czy mógłbyś proszę, powiedzieć nam w jakim stanie są elementy w kosmosie,
które przewyższają ostatnią istotę ze starych sił? Czy one nie myślą o ocaleniu siebie przed
rektyfikacją Fa kosmosu, czy też są inne powody?

Mistrz: Końcowy (ostateczny) element starych sił jest perfidny względem samej w
sobie rektyfikacji Fa. Bogowie starych sił, którzy są wszędzie, mają swoje własne specyficzne
aranżacje dla tego, czego chcą na różnych specyficznych poziomach. Zatem na każdym
poziomie zaaranżowali powodzenie rektyfikacji Fa. Jednak z perspektywy wszechmocnej
cnoty Fa, stare siły na wyższych poziomach eliminują te z niższego poziomu, ponieważ
wiedzą, że ktokolwiek bierze udział w rektyfikacji Fa będzie musiał zostać wyeliminowany mimo wszystko takie jest Wielkie Prawo kosmosu, zatem żadna istota na żadnym z poziomów
nie jest godna wywierania na to wpływu. Powodem, dla którego powiedziałem, że końcowe
stare siły są złe jest to, że kiedy rektyfikacja Fa postępuje naprzód ku końcowi, zauważa się,
że są niczym więcej jak ogromnymi przeszkodami przygotowanymi dla rektyfikacji Fa,
niczym więcej.
Przed rozpoczęciem rektyfikacji Fa kosmosu mieli swoje plany, które były samolubne.
Odkryłem, że gdy zaczynam mówić o pewnych sprawach, staje się to bardzo wciągające i
zajmuje dużo czasu. Jeśli miałbym szczegółowo odpowiedzieć na każde wasze pytanie
mogłoby to trwać dniami, ponieważ jeśli chodzi o związany z tym proces, im wyższy poziom,
tym bardziej Fa, którego nauczam, wznosi się ponad prawdy z poniżej i dlatego staje
się trudne do zrozumienia, gdy nie omawiam procesu jaki zachodzi w międzyczasie. Chociaż
jest wszystko-obejmujące i wszystko-harmonizujące wiecie, że są małe faluny, duże faluny i
jeszcze większe faluny i tak jak kosmos, faluny są wszystko-obejmujące i wszystkoharmonizujące, ale w większych kosmicznych ciałach również są faluny i w jeszcze
większych ciałach kosmicznych też są i w większych i większych, i większych ciałach
kosmicznych również się znajdują. Jakkolwiek rozległe jest ciało kosmiczne, tak rozległe
faluny tam się znajdują. Kiedy dochodzi się do ciał kosmicznych wyższego poziomu,
znajdują się tam wspanialsze prawdy. Jednakże ogólnie prawdy w olbrzymim firmamencie są
powiązane, wszystko-obejmujące i wszystko-harmonizujące, więc gdy zmiany przejawiają się
z poziomu na poziom, prawdy Fa w ciałach kosmicznych zmieniają się znacząco.
Pytanie: Czy możemy na Tajwanie pozwać szefa zła w Chinach? (Ludzie się śmieją)
Mistrz: Jeśli was prześladował, możecie go pozwać - nie ma przeciwskazań. (Brawa)
Jeśli tyko sąd przyjmie sprawę, możecie go pozwać.
Pytanie: Wielokrotnie przeczytałem Zhuan Falun od deski do deski, ale nadal nie
potrafię dotrzeć do wewnętrznych znaczeń, które mają coś wspólnego z rektyfikacją Fa. Czy
jest tak dlatego, że moje zrozumienie jest zbyt niskie?
Mistrz: Jeżeli chcesz znaleźć w Zhuan Falun słowa omawiające sprawy z rektyfikacji
Fa, to mówię ci dzisiaj, że nigdy ich nie ujrzysz. Jako uczeń kultywujący Dafa, uczeń Dafa
okresu rektyfikacji Fa, jeśli chodzi o to co powinieneś robić, możesz zrozumieć to na
podstawie Zhuan Falun i możesz to uchwycić na podstawie prawd Fa. Możesz zrozumieć nie
tylko sprawy z danego zakresu: co dokładnie robić i jak możesz dobrze sobie z czymś
poradzić; bo gdy będziesz kontynuował częste czytanie książki, będziesz nawet w stanie
zobaczyć sprawy następnych etapów - ciagle może wskazać ci te rzeczy. Bez względu na to
do jak wysokiego poziomu dokultywujesz, wszystko tam jest. Znajduje się tam wszystko to,
co powinien robić uczeń Dafa. Ale jeśli szukasz w powierzchniowych słowach, nie będziesz
w stanie tego odkryć.
Pytanie: Mistrzu, to co dzisiaj powiedziałeś, było o „Osiąganiu nieśmiertelnego ciała
ludzkiego, ciała Buddy”, prawda? Pozdrowienia Mistrzu, Heshi.
Mistrz: Dziękuję wam wszystkim. Nie przypisujcie Fa, którego nauczam, jakichś
definicji. Nie powiedziałem wam jakiego poziomu Fa nauczam. To dlatego, że gdy nauczam
Fa, moje ciała na wszystkich poziomach, przez całą drogę do nieskończoności, wszystkie
nauczają, więc powiedz, do którego poziomu według ciebie to należy? Nie ważne na jakim
poziomie rozumiesz Fa którego nauczam, jest to jedynie twoje zrozumienie na danym

poziomie. Jednak ono do tego się nie ogranicza. Na przykład podobieństwo do ludzkiego
ciała, o jakim właśnie mówiłem, w żadnym wypadku nie odnosi się do stawania się Buddą jest o tym, jak cały system kosmiczny, system ciała kosmicznego i kolosalny system
firmamentu są integrowane i harmonizowane. Skorygowało również problem bogów w
starym kosmosie, którzy w przeszłości byli ograniczani przez formy życia. To bardzo ważne.
Zatem gdy coś zobaczycie nie reagujcie: „Och, to jest to!” Lub kiedy zdacie sobie z czegoś
sprawę nie reagujcie „Och, to jest to!” Nie, nie jest, to jest tylko czymś, co sobie
uświadomiliście bazując na tym, gdzie obecnie się znajdujecie.
Pytanie: Zachęcamy kolegów praktykujących żeby wyszli i dzielili
się doświadczeniami przy różnych okazjach. Ale niektórzy koledzy uważają, że nie będą mieli
czasu na studiowanie Fa jeśli będą często wychodzić i że tak samo mogą wyjaśniać fakty z
domu, i że stamtąd mogą działać lepiej i zrobić więcej.
Mistrz: Jeśli uczeń Dafa potrafi prawdziwie osiągnąć stan, który jest wymagany od
dzisiejszych uczniów rektyfikacji Fa, to śmiało rób to. Ale jeśli nie potrafisz tego osiągnąć, to
jest to robienie wymówek. Oczywiście, wydarzenia takie jak prowadzona tutaj konferencja
wymiany doświadczeń są w rzeczywistości nadal potrzebne. Ale nie chcę, żeby odbywały
się za często, ponieważ nasi studenci biegaliby z miejsca do miejsca i przeszkadzałoby to w
innych sprawach związanych z uprawomocnianiem Fa. Jednakże, nadal trzeba organizować
konferencje wymiany doświadczeń. Tylko żeby nie organizować ich za często. Ponadto, skoro
pewne grupowe aktywności uprawomocniania Fa są w trakcie, musicie je wykonać,
współpracować jeden z drugim i koordynować to z każdym. Możecie mówić, że działacie
całkiem dobrze w domu, ale pewne rzeczy wymagają współpracy i wysiłku każdego, a [jeśli
zostajesz w domu] nie będziesz w stanie w nich pomóc.
Pytanie: Czasami widzę pewne rzeczy, które mają się wydarzyć, wliczając w to
katastrofy w ludzkim świecie. Czy w porządku jest spisywać je, żeby zaszokować ludzi na
świecie? Czy też to, co zobaczyłem jest aranżacją starego kosmosu?
Mistrz: Dla dobra ocalania czujących istot możesz rozegrać to strategicznie i mądrze.
Ale nie szokuj ludzi na świecie. Powinieneś ocalać czujące istoty. To, co widzą studenci,
dotyczy dwóch scenariuszy. Jeden to: ciało, o którym wam właśnie mówiłem, wasze ciało,
które jest w zasięgu waszego własnego systemu fizycznego - a w szczególności te części
naszych uczniów Dafa, które zostały całkowicie wykultywowane - im większe jest wasze
ciało, tym liczniejsze istoty w kosmosie, które pokrywa i którym odpowiada. Rzeczy, które
zdarzają się wewnątrz są w rzeczywistości rzeczami jakie zdarzają się w pewnej części
kosmosu. To, co zobaczyło wielu studentów jest właściwie wydarzeniami odbywającymi się
wewnątrz ich własnych ciał, ale są to rzeczy, które zdarzają się też w kosmosie. Dlatego w
przypadku każdego naszego ucznia Dafa, jeśli każdy kultywuje dobrze, to każdy
korespondując z kosmicznym ciałem pokryje cały kosmos. Dlatego wasze wysyłanie prawych
myśli jest takie ważne. Skoro tak mają się sprawy, to co widzicie jest w rzeczywistości tylko
stanem w jakim jesteście w trakcie kultywacji i jest tylko czymś, co manifestuje się podczas
waszej kultywacji samych siebie i to wszystko czego to dotyczy. Oczywiście, zostanie to wam
odpowiednio na różne sposoby wyświetlone tam, gdzie się znajdujecie, abyście to zobaczyli.
Czasami nie jest łatwo rozróżnić co jest z wewnątrz a co jest z zewnątrz.
Oczywiście, są pewni studenci, którzy zobaczyli pewne rzeczy, jakie wydarzą się w
Trzech Sferach jako całości. Ale te sprawy są ostatnio rzadkością, ponieważ ta historia jest na
nowo aranżowana. Wiele przepowiedni - nie ważne, czy dokładnych czy nie, dotyczy
późniejszego etapu - może zaszokować i przestraszyć zło, dajcie ludziom na świecie
wskazówki, ostrzeżcie i obudźcie ludzi na świecie. Zatem mogą wywrzeć jakieś pozytywne
skutki. Jednakże uczniowie Dafa nie mogą działać według jakichś przepowiedni. Powinniście
działać zgodnie z Wielkim Prawem! Powinniście działać zgodnie z tym, co uczniowie Dafa
powinni robić! I nie powinniście robić czegoś podążając za czymś innym. Czyż wiele

przepowiedni, o których mówicie podczas wyjaśniania faktów nie zostało zgromadzonych dla
zwykłych ludzi, żeby mogli je poznać? Zrobiliście to, żeby zwykli ludzie uczyli się na
lekcjach z przeszłości - nawet starożytni mówili o tych sprawach - to znaczy, ostrzegali ludzi
na świecie. Nie są one dla uczniów Dafa, żeby się do nich odnosili podczas własnej
kultywacji! Jeśli uczniowie Dafa nie doświadczyliby dzisiejszych prześladowań, to nie
pozwoliłbym wam wyciągać tych przepowiedni. Rozumiecie to uzasadnienie, prawda?
Uczniowie Dafa powinni po prostu działać zgodnie z Wielkim Prawem. Kreujecie historię,
kreujecie przyszłość i wszystko co zaaranżują inni nie liczy się. Cokolwiek ktokolwiek
zobaczył, pochodzi z przeszłości i zostało już zmienione. Nawet jeśli spełniłoby się kilka
zdarzeń, to tylko w całościowej aranżacji byłyby zaaranżowane jako niezbędne, to wszystko.
Pytanie: Jesteśmy uczniami, którzy uzyskali Fa po 20 lipca [1999] i ostatnio braliśmy
udział w poważnym wypadku, ale nic nam się nie stało i wyszliśmy z tego cało. Zwykli ludzie
powiedzieli, że to był cud. Chcemy podziękować Mistrzowi za danie nam drugiego życia. Czy
kiedy w okresie rektyfikacji Fa dzieje się coś takiego jest to rezultatem niedociągnięć i
zezwoleniu by zło wykorzystało okazje, czy też zaangażowane są w to czynniki odpłaty za
życie?
Mistrz: Myślę, że są dwa powody. Jeden taki, że pewnie studenci nie prowadzili
się dobrze? Drugi powód to, że może są nowymi studentami? Oczywiście nowi studenci
miewają kłopoty, ale takie zdarzenia są stosunkowo rzadkie i nawet jeśli mieli kłopoty, to
zazwyczaj nie były duże. Bez względu na wszystko, nie myślcie o nich jak o czymś wielkim.
Nie ważne, czy zdarzyło się coś złego, istnieje kwestia zasadnicza: w przypadku
kultywującego muszą wiązać się z tym elementy tego, co nieuniknione.
Pytanie: Kilku uczniów cierpi od dłuższego czasu z powodu wielkich utrudnień
wywołanych karmą chorobową. Czy w porządku będzie jeśli jako grupa wyślemy prawe myśli,
żeby im pomóc?
Mistrz: Oczywiście, że będzie w porządku. Poruszałem ostatnio ten problem.
Niektórzy studenci powinni spojrzeć w głąb siebie i przemyśleć, na ile dobrze sobie radzą.
Jako wspaniała istota okresu rektyfikacji Fa, jak dobrze sobie poradziłeś? Nie mów „Jak coś
takiego może przytrafiać się uczniowi Dafa?”, zawsze gdy tylko pojawia się jakiś problem.
Od dłuższego czasu pewni studenci po prostu nie pozbyli się swoich fundamentalnych
przywiązań! Jako że sprawy nawarstwiły się, to ostatecznie nie są w stanie wygrzebać się
spod nich i ich kłopoty stają się coraz większe. Kiedy pojawiają się problemy, zamiast szukać
przyczyny problemów w swoich sinsing, fundamentalnie udoskonalić się lub prawdziwie
porzucić daną rzecz, i przejść przez to w inny, godny sposób, oni skupiają się na pozorach „Mój Boże, dlaczego nadal nie potrafię przez to przejść? Dzisiaj poradziłem sobie lepiej, więc
powinno się trochę poprawić. Jutro poradzę sobie jeszcze lepiej i powinno się to jeszcze
bardziej poprawić”. Nigdy nie są w stanie tego puścić. Na powierzchni sprawiają wrażenie,
jakby faktycznie to porzucali: „Zobaczcie, teraz radzę sobie dobrze”. Teraz radzisz sobie
dobrze, ale teraz radzisz sobie dobrze tylko ze względu na radzenie sobie dobrze. Nie robisz
tego w celu wykonywania tego, co prawdziwy uczeń Dafa powinien robić!
Doprawdy, jest część studentów, którzy rzeczywiście powinni dobrze się sobie
przyjrzeć [i przemyśleć to] jak sobie radzą. Tak naprawdę, jak dobrze ci idzie? Czy naprawdę
udało ci się przez to przejść jak studentom w Chinach kontynentalnych, którzy
uprawomocniają Fa nawet w tak złym środowisku i którzy są zdolni do położenia na szali
nawet swojego życia? Gdybyś naprawdę został postawiony w takiej sytuacji, czy byłbyś w
stanie sobie z tym poradzić? Oczywiście nie mówię, że każdy z was musi przechodzić przez
ten proces. Ale czy to czego teraz doświadczacie nie jest tym samym? Czy naprawdę
potraficie to przejść? Jak wcześniej powiedziałem, nasi studenci dzielą się na trzy różne
kategorie, więc nie są tacy sami i będą skłonni zachowywać się odmiennie podczas swojej
kultywacji. Nie myślcie, że inni ludzie w ogóle nie mają problemów i że radzą sobie całkiem

dobrze w rektyfikacji Fa. Jest inaczej. Sytuacja bazowa jest odmienna i nie ma odniesień, czy
porównań jakie można by przytoczyć. Jak już powiedziałem, w kultywacji nie ma odniesień i
nie ma modeli do naśladowania. „Ktoś zrobił coś tak i tak, więc po prostu nauczę się od niego
i zrobię tak samo”. Nie jest tak samo. Jemu nie przytrafiła się sytuacja w jakiej ty jesteś.
W rzeczywistości, u wielu studentów trwa to od dłuższego czasu i powinniście
naprawdę dobrze przyjrzeć się wielu rzeczom na podstawowym poziomie, szczególnie ci po
20 lipca 1999 r. Powinniście się uspokoić i faktycznie przemyśleć różne sprawy. Nie myślcie:
„teraz jestem uczniem Dafa i nic złego nie powinno mi się przydarzyć. Jeżeli coś się
przydarzy, nie będzie to w porządku”. Nie myśl, że powinieneś przechodzić przez wszystko
przez co przechodzą inni ludzie. Sytuacja każdej osoby jest odmienna. Kluczowe jest to, jak
dobrze ty sam faktycznie sobie radzisz. To, do czego jesteś przywiązany w swoim umyśle
przez cały dzień, wszystko to są zwykłe ludzkie sprawy, bywasz nawet zamroczony
uczuciami i mimo to, kiedy przychodzą utrudnienia mówisz „jestem uczniem Dafa, który od
dłuższego czasu cierpi z powodu trudności”. (Ludzie się śmieją)(Mistrz wzdycha) Czasami nie
chcę używać nazbyt ostrych słów, ale jeśli używam delikatnych, to nie chcecie tego
przemyśleć i oświecić się dzięki nim. To by było na tyle. Powinniście to teraz sami
przemyśleć. Czas na nikogo nie czeka!
Kiedy naprawdę nadejdzie dzień osiągnięcia Doskonałości, pozwólcie że to powiem,
uczniowie Dafa naprawdę Uniosą się w Biały Dzień i cały świat będzie w stanie to zobaczyć.
(Brawa) Ci, którzy nie będą w stanie osiągnąć Doskonałości, kiedy nadejdzie ten dzień,
wszystko co będziecie mogli zrobić to siedzieć i szlochać! Gdyż dla tych, którzy nie
kultywowali dobrze, powiedziałbym, że będzie za późno na łzy.
Pytanie: Ostatnio zdarzyły się wśród nas przypadki kobiet i mężczyzn mających
romans.
Mistrz: Myślę, że właśnie teraz o tym mówiłem, mówiłem o tej kwestii. To co zrobili
pewni ludzie sprawia, że nie zasługują na tytuł „ucznia Dafa”! Nie zasługują nawet na
nazwanie „istotami ludzkimi”, a mimo to nadal nazywają siebie „uczniami Dafa”?! Czekam
na was - czy nie zdajecie sobie z tego sprawy?!
Czasami naprawdę robi mi się smuto, kiedy widzę to co robicie. Jednak gdybym
naprawdę z was zrezygnował, naprawdę zabolałoby mnie to. Naprawdę nie chcę was
porzucać, ot tak po prostu. Jednak wy po prostu nie chcecie się poprawić! Nie chcecie
zachowywać się honorowo! Co więcej, niszczycie reputację Dafa i robicie rzeczy, które nie
przystają nawet komuś określanemu mianem „istoty ludzkiej”, jednak wy nadal nazywacie
siebie uczniami Dafa! Pozwólcie, że powiem to w taki sposób, to co teraz powiedziałem jest
skierowane do tych, którzy robili rzeczy jakie nie przystoją statusowi ucznia Dafa. Lepiej
żebyście otwarcie opowiedzieli ludziom o tych poczynaniach. Tym sposobem wiele waszych
elementów zostanie wyeliminowanych i w tym samym czasie naprawdę wzmocni się wasze
postanowienie [poprawy zachowania]. Mówię wam, wasz czas jest teraz naprawdę
ograniczony. Dla was wszystkich, którzy dopuściliście się tych niegodziwych czynów - nie
wliczam tu tych, którzy już się poprawili, mówię o tych, którzy nadal czynią zło oraz o tych,
którzy dostarczają informacji do nikczemnego chińskiego komunistycznego łajdackiego
gangu - moment, w którym naprawdę z was zrezygnuję będzie momentem, w którym
stoczycie się w dół do piekła! Naprawdę nie robię tego tylko po to żeby, was straszyć.
Ponieważ czas nie dobiegł jeszcze końca, nadal istnieje szansa dla wszystkich istot. Mistrz
ciągle na was czeka!
Pytanie: Czy jest coś, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę podczas uczenia
nowych studentów wysyłania prawych myśli, w trakcie dziewięciodniowych wykładów?
Mistrz: Właściwie, nie musicie mówić nowym studentom o wysyłaniu prawych myśli,
([Mistrz] się śmieje) ponieważ na tym etapie ich umiejętności nie są jeszcze nazbyt wielkie.

Dlatego, że dopiero co zaczynają uczyć się Fa i potrzebują przejść przez pewien proces. Nie
bądźcie nadgorliwi odnośnie wysyłania przez nich prawych myśli.
Pytanie: Moje zrozumienie jest takie, że pojedynczy kultywujący wśród uczniów Dafa
ma bezpośrednie powiązanie z ciałem kosmicznym, z którym jest połączony. Skoro Fa
rektyfikuje kolosalny firmament to, czy kultywujący z przyszłości będą odpowiedzialni za ciała
kosmiczne, które z nimi korespondują, lub czy [owe ciała kosmiczne] zostały już
zrektyfikowane przez Fa?
Mistrz: W trakcie przebiegu waszej kultywacji ciało kosmiczne, z którym
koresponduje wasze ciało, bez względu na to jak jest wielkie, jest rektyfikowane wraz z
osiąganiem sukcesów w waszej kultywacji i to jest pewne. Ale jeśli nie kultywujecie dobrze,
to nie będą mogły zostać zrektyfikowane. Oczywiście jest inny czynnik, który odgrywa rolę,
dosłownie rektyfikacja Fa - kiedy przybędzie moja ogromna siła rektyfikacji Fa, dobrzy
zostaną zachowani i uporam się ze złymi. Zatem czas przed przybyciem rektyfikacji Fa jest
dla was najlepszą okazją na ocalanie czujących istot. Kiedy czas nadejdzie, nie będzie na
nikogo czekać. Jak tylko ogromna siła rektyfikacji Fa przybędzie, sprawy potoczą się tak jak
powinny.
Pytanie: Wszyscy studenci z Izraela przesyłają pozdrowienia szanownemu Mistrzowi!
Mistrz: Dziękuję! (Brawa)
Pytanie: Szanowny Mistrzu powiedz nam proszę o związku między Mojżeszem,
Izraelem i rektyfikacją Fa.
Mistrz: Mojżesz nie ma nic wspólnego z rektyfikacją Fa. Ale powiem wam coś, czego
nie powinniście rozpowiadać wśród zwykłych ludzi, gdyż trudno byłoby im to zrozumieć.
Prawda jest taka, że Mojżesz w rzeczywistości był bogiem, który ocalał wyznawców
judaizmu. To Mojżesz był bogiem, który doglądał Żydów, po tym jak opuścili Egipt. Wzywali
Jahwe, ale w rzeczywistości Jahwe nie ocalał ludzi, gdyż Jahwe był wyższym bogiem;
bogiem który ocalał ludzi, był Mojżesz. Mojżesz, Jezus, święta Maria, wszyscy oni, którzy
ocalają istoty ludzkie, są z poziomu boskiego. Zatem Mojżesz był tym, który prawdziwie
pilnował żydowskich wierzeń. Są to rzeczy o jakich ludzie nie mają za wiele pojęcia. To, o
czym mówię, opisuje prawdziwą sytuację. Rasa żydowska też została stworzona przez bogów
i też są grupą, którą powinniśmy się starać ocalić podczas rektyfikacji Fa.
Skoro zeszliśmy na ten temat, pozwólcie że powiem wam o kilku sprawach, o których
z chęcią posłuchacie. (Wszyscy się śmieją) (Brawa)
Mówiłem właśnie o nacji z Izraela. W biblii zapisano, że Jahwe stworzył Izraelitów.
Właściwie to ten nasz mały wszechświat - mały wszechświat, do którego zawsze się odnoszę
- jak ten mały wszechświat się nazywa? Pan Gu z chińskich legend stworzył Niebo i Ziemię.
Nie jest on Chińczykiem i nie jest istotą ludzką z żadnej rasy na Ziemi. Jest Bogiem w
niebiosach, jest wszechświatem. „Stworzenie nieba i ziemi” przez Pan Gu miało miejsce
podczas procesu, w którym mały wszechświat z poprzedniego okresu został zniszczony i był
stwarzany na nowo. Jego ciało podlega procesowi cyklicznej „formacji-stagnacji-degeneracjidestrukcji” małego wszechświata, ale jego istota temu nie ulega. Czyż nie mówiłem wcześniej
o Boskiej Trójcy? On posiada Boskie Ciało i posiada Prawdziwego Ducha. Jego Prawdziwy
Duch nie jest, ale jego ciało jest małym wszechświatem o jakim mówiłem. W legendach
ludzie tego świata opowiadają, że ożył w następujący sposób: ze stanu Chaosu stopniowo
formował się kształt i gdy się uformował, oddzielił Niebo od Ziemi, a następnie wstał i
podniósł Niebo. Tak oto ludzie uczłowieczali go krok po kroku i w legendach przypisywali
mu coraz więcej ludzkich uczuć. Ludzkie upodobania zniekształciły rzeczywistość.
Wiecie, ludzkie ciało jest małym wszechświatem i ma warstwy nad warstwami
czujących istot. Kiedy wszechświat Pan Gu został początkowo uformowany, tak jak ludzki
embrion w łonie matki, ten mały wszechświat był jedynie cząstką jeszcze bardziej

gigantycznego ciała kosmicznego. Ciało kosmiczne ma wszystkie elementy, które mogą
uformować życie. Kiedy mały wszechświat z ostatniego okresu skończył się w cyklu
formacji-stagnacji-degeneracji-destrukcji, kosmiczne ciało przygotowywało się już na
formację nowego małego wszechświata. Po eksplozji małego wszechświata z ostatniego
okresu, w stanie Chaosu, ten nowy mały wszechświat stopniowo formował się i Prawdziwy
Duch Pan Gu wszedł w niego. W procesie formacji, warstwa nad warstwą substancji w jego
wnętrzu formowały się warstwy nad warstwami niebios i ziem, w tym samym czasie
formowały się miriady rzeczy pomiędzy warstwami nad warstwami niebios i ziem, wliczając
w to Bogów takich jak Prawdziwy Duch Pan Gu, oraz warstwy nad warstwami czujących
istot. Mały wszechświat został wówczas uformowany. Ludzkie ciało zostało utworzone z
małych cząstek formujących duże cząstki i duże cząstki formują jeszcze większe cząstki, i tak
jest z jego ciałem - małe cząstki formują większe cząstki i duże cząstki formują jeszcze
większe cząstki. Jest tak, jak z tym o czym ludzie już wiedzą, że molekuły uformowane są z
atomów i naturalnie molekuły mogą formować planety, planety formują Drogę Mleczną i
różne systemy planetarne, a różne systemy planetarne mogą formować jeszcze większe
wszechświaty ciała kosmicznego. Tak jest ustrukturyzowany. Istoty ludzkie lub dzisiejsi
naukowcy widzą cząsteczki, jednakże nie dostrzegli połączeń między cząsteczkami.
Wszystkie cząsteczki są ze sobą organicznie połączone. Zatem po uformowaniu Pan Gu, tak
jak wszystkie czujące istnienia w kosmosie, on również musiał przejść przez proces formacjistagnacji-degeneracji-destrukcji. To, co ludzie opisywali w legendach było procesem jego
„formacji”. Właściwie teraz osiągnął on już końcowy etap „degeneracji-destrukcji” lub
innymi słowy etap starzenia i słabnięcia. Dzisiaj jest okres, kiedy po etapie starzenia i
słabnięcia degeneruje się i znajduje się już w fazie końcowej. Mówienie o Bogach za pomocą
ludzkiego języka nie jest przyjemne dla ucha. Służy to tylko przekazaniu, że obecnie mamy
okres, w którym spawy nie wyglądają dobrze i dlatego teraz zaczęła się rektyfikacja Fa.
W chwili w której się uformował, różnego poziomu cząsteczki zaczęły istnieć w
kosmosie i podczas procesu jego formowania te cząstki formowały istoty. Nasza Ziemia jest
częścią jego ciała, częścią komórek w jego ciele. Planety, które posiadają na sobie życia, tak
jak nasza Ziemia, są rozrzucone po tym małym wszechświecie, tylko że nie mają istot takich
jak dzisiejsi ludzie. Jest tak dlatego, że te życia są istotami na najbardziej powierzchownym
poziomie kosmosu, są istotami na najniższym poziomie i nie wyglądają jak bogowie.
Oryginalnie nie było podziału na Trzy Sfery. Powodem dla którego istnieją Trzy Sfery jest to,
że Dafa miało być rozpowszechniane na powierzchownym poziomie małego wszechświata i
dlatego ten przedział został wybrany jako unikatowy wymiar dla trzech wielkich poziomów
istot, zatem uformował swój własny system. Pan Gu jest bogiem i to, co jest wewnątrz ciała
Pan Gu jest małym wszechświatem. Zatem są różne poziomy Bogów i czujących istot w
Trzech Sferach wewnątrz wszystkich ciał kosmicznych całego małego wszechświata, tyle że
istoty w powierzchniowych wymiarach mają skromny, brzydki, dziwny i nikczemny wygląd.
W przeszłości Trzy Sfery utworzono na potrzeby rektyfikacji Fa. Wewnątrz zakresu Trzech
Sfer stworzony został Układ Słoneczny i Ziemia. Oczywiście mnogość życia na Ziemi nie
może być porównana z tą we wszechświecie. W miejscu, gdzie znajduje się Ziemia, były
różne planety. Istoty na poprzednich Ziemiach, wszystkie miały wygląd obcych i ich
naturalne środowisko było ekstremalnie surowe. Było tak dlatego, że istoty, które przebywały
w najgorszym miejscu, nie mogły wyglądać jak Bogowie. Istoty ludzkie mają wygląd
Bogów, więc ci na poprzednich Ziemiach, wszyscy mieli brzydki wygląd obcych. Aby sprawy
z rektyfikacji Fa odbyły się tutaj i aby wszystkie istoty w całym kosmosie mogły zostać
ocalone - nawet istoty na najbardziej powierzchownym poziomie - Trzy Sfery i istoty ludzkie
stworzono właśnie tutaj. Dlaczego stworzono istoty ludzkie, zamiast pozwolić istotom takim
jak obcy słuchać Fa? Powód był taki, że jeśli tego rodzaju istoty miałyby słuchać Fa kosmosu
i stać się moimi uczniami, to równałoby się to obrażaniu kosmosu i wszystkich Bogów. Zatem
po stworzeniu Ziemi część Bogów z niebios zeszła tutaj i stworzyli na Ziemi istoty ludzkie na
swój własny obraz.

W starożytnych Chinach mówiono, że Nu Wa stworzyła istoty ludzkie. Bogowie użyli
do tego swoich boskich mocy i robili to bez użycia rąk. Struktura ludzkiego ciała jest
skomplikowana i nie jest czymś, co moglibyście ukształtować swoimi rękami - nie można
tego dokonać za pomocą niezgrabnych ludzkich narzędzi - zatem bogowie dokonali tego
używając mocy swojego Fa. Gong Bogów jest obecny od mikrokosmosu, aż po najbardziej
powierzchowny poziom, zatem gdy Bóg coś robi, dokonuje się to natychmiast, w momencie.
Nie robi tego w czasie ludzkim, on wykracza poza czas z ludzkiego wymiaru, więc patrząc na
to z perspektywy ludzkiego czasu, on kończy swoje stwarzanie w jednym momencie.
W owym czasie zesłanych zostało kilka rodzajów Bogów. Jednym był Jahwe, o
którym mówią Żydzi. Jahwe stworzył ludzi rasy żydowskiej. Do tego rodzaju ludzi zalicza się
również część ludzi w południowej Europie; należą oni do tego rodzaju rasy. Część ludzi rasy
kaukaskiej w północnej Europie zostało stworzonych przez innych bogów. Cztery rodzaje
Bogów kaukaskich stworzyło cztery typy ludzi rasy kaukaskiej. Właściwie to Arabowie też
kiedyś byli Kaukazami i mieszkali w północnym regionie ziemi, ale nie odnoszę się do
obecnych płyt kontynentalnych, a do poprzednich, które zmieniły się dziewięć tysięcy lat
temu. W przeszłości na północy żyli ludzie i po przemieszczeniu się lądów przenieśli się na
obecnie zajmowany obszar. We współczesnej historii, przed okupacją regionu arabskiego
przez Dżyngis Chana Arabowie mieli dokładnie ten sam kolor skóry co rasa kaukaska i
wyglądali jak dzisiejsi Europejczycy, tylko mieli czarne włosy i czarne oczy. Po przybyciu
ogromnej mongolskiej armii Dżyngis Chana, lokalna ludność zaczęła być mieszanej krwi i
kolor ich skóry stał się podobny do koloru skóry Chińczyków, mają cechy chińskiego jak i
europejskiego wyglądu. Oryginalnie byli stworzeni przez innych Bogów.
Rasa indyjska została stworzona przez Buddów i dlatego taniec indyjski, sposób w
jaki się ubierają oraz gesty rąk są podobne do tych jakie mają buddowie. Hindusi naprawdę
są rasą stworzoną przez Buddów. Jeśli chodzi o Azjatów, to część z nich była stworzona przez
Nu Wa, podczas gdy inną część stworzyli Tao. Właściwie, żeby to trochę sprecyzować,
najwcześniejsza rasa we wczesnych dniach Ameryki Północnej i Południowej była rasą żółtą.
Teraz są nazywani rasą czerwoną, ale w rzeczywistości są rasy żółtej - zostali opaleni przez
słońce. (Wszyscy się śmieją) Ludzie z prawdziwej czerwonej rasy byli antycznymi
Egipcjanami. Może obecnie niemożliwe jest odnalezienie ich, gdyż większość zmieszała swą
krew z czarnymi.
Czarni podobnie zostali stworzeni przez czarnych Bogów z niebios i nie przez jednego
Boga. Dlatego są różnice w wyglądzie czarnych ludzi. W niebiosach jedni Bogowie noszą
ubrania, podczas gdy inni okrywają się kawałkiem materiału. Tao noszą ubrania. Wielu
Bogów w niebiosach okrywa się wielkim kawałkiem materiału. Większość Buddów okrywa
się kawałkiem żółtego materiału, podczas gdy większość Bogów kaukaskich okrywa się
wielkim kawałkiem białego materiału; według chińskiej miary mają długość jednego zhanga i
owija się je wokół ciała. Możemy zobaczyć to na starożytnych malowidłach i rzeźbach. W
przeszłości Europejczycy podobnie owijali się kawałkiem białego materiału. Bogowie
czarnych ludzi zawijają wokół ciała kawałek czerwonego materiału. Bogowie, bez względu
na kolor skóry, wszyscy wyglądają majestatycznie. Po to by szerzyć tutaj Fa, należało
wykreować wygląd istot ludzkich i Bogowie stworzyli istoty ludzkie o takim wyglądzie, jaki
sami mieli. Dlatego mówi się, że Bóg stworzył człowieka na swój własny obraz
(podobieństwo) i jest to prawda. W taki sposób powstały dzisiejsze istoty ludzkie.
W odległej przeszłości zanim zacząłem rozpowszechniać Dafa, zarówno ciała jak i
dusze istot ludzkich, które w tamtych czasach stwarzali Bogowie, były formowane w Trzech
Sferach. Mówiłem wam o procesie rozwoju rasy ludzkiej, procesie stopniowego rozwoju i
ubogacania istot ludzkich. Kiedy doszło do czasów współczesnych, ludzie byli już w stanie
zachowywać się zupełnie racjonalnie i ich sposób myślenia stał się logiczny. Kiedy ten etap
został osiągnięty, miało nastąpić rozpowszechnianie Dafa. Zatem wielu Bogów z niebios
przybyło i inkarnowało jako ludzie. Co zatem należało zrobić z duszami ludzi? Na
powierzchni ludzkie skóry, które zostały stworzone przez Bogów, zostały przejęte przez

wyższe istoty, kiedy te inkarnowały tutaj, w tym samym czasie dusze poprzednich ludzi były
zostawiane w podziemnym świecie. Ludzie przechodzą przez reinkarnację, zatem owe skóry
nie należą do nich i w określonym czasie są odbierane z powrotem. Kiedy człowiek umiera na
koniec życia skóra jest zabierana. Skóra, która zostaje zakopana w grobie, ta rozkładająca się
skóra, jest częścią, która wyrosła po narodzinach człowieka z jedzenia jakie zjadał. Ale z
drugiej strony skóra sprzed narodzin, jest prawdziwą skórą i ta przed-urodzeniowa część musi
zostać zabrana. Zatem ktokolwiek ma reinkarnować, zakłada ją (wszyscy się śmieją), jest tak
jak ubranie i tak oto ludzie zwykli przechodzić przez reinkarnację. Kiedy nadszedł czas na
rozpowszechnianie Dafa, po tym jak przybyli owi Bogowie, można powiedzieć że ludzie na
Ziemi, którzy zostali stworzeni przez Bogów, wnieśli swój wkład w rektyfikację Fa - nie było
łatwo ludziom osiągnąć ten punkt w historii - i dlatego pozostali z tyłu w innym wymiarze,
który Chińczycy nazywają światem podziemnym i nie reinkarnują tutaj. Obecnie miejsce, w
którym się znajdują, zostało całkowicie zasymilowane podczas rektyfikacji Fa. Obecnie
masywna siła rektyfikacji Fa dotarła do najbardziej zewnętrznej powierzchni tego ludzkiego
wymiaru i dotarła do najbardziej zewnętrznej powierzchni ludzkiej skóry. Cały czas, aż po
dziś dzień [ludzie] różnych ras byli jak cząstki pod stopami Bogów, którzy ich stworzyli;
chociaż ludzie są w stanie łączyć się ze sobą i współegzystować w tym wymiarze, to nie
należą do tych samych systemów. Kiedy nastał obecny okres, wewnątrz skór ludzi różnych
ras znaleźli się przeróżni Bogowie, którzy przybyli z niebios. To, co omawiałem powyżej
dotyczyło tego, co działo się z ludźmi na powierzchni. Oczywiście Dafa jest
rozpowszechniane i dzisiaj nie chodzi o to, że przynoszę ocalenie ludziom rasy kaukaskiej i
zamieniam ich w ludzi z rasy żółtej, lub że przynoszę ocalenie ludziom z żółtej rasy i
zamieniam ich w ludzi rasy kaukaskiej. (Ludzie się śmieją) Ta kwestia jest dla was jasna.
Umożliwiam każdemu powrót tam skąd przybył i jeśli dobrze kultywujesz dam ci jeszcze
wyższy Status Owocu. Gdybyś był Bogiem, to kultywowałbyś z powrotem, aż
przedstawiałbyś obraz boga jaki oryginalnie posiadałeś i nie zmieniłbym tego; gdybyś
oryginalnie był Buddą, to nadal byłbyś Buddą; jeśli oryginalnie byłeś Tao, to nadal byłbyś
Tao. Tym co eliminuję, są wszystkie twoje elementy we wszechświecie powstałe po twoim
narodzeniu, które stały się złe. W tym samym czasie asymiluję cię z Wielkim Prawem,
rektyfikuję dla ciebie wszystko, daję ci jeszcze lepsze rzeczy i daję ci stan jaki powinni
posiadać Bogowie przyszłości. (Brawa)
Powód jest następujący, w kosmosie są różne istoty, różne czujące istnienia i różni
bogowie, i nie mogą oni wszyscy zostać przemienieni w to samo. Nie można tego zrobić,
gdyż kosmos nie rozwijałby się pomyślnie. Jest to po prostu sposób w jaki to istnieje. Zatem
mając na uwadze istoty, bez względu na to jaki mają wygląd zewnętrzny, wszystkie przeszły
przez historyczny proces i wszystkie są warte docenienia, ponieważ jest to proces przez jaki
przeszedł kosmos.
Omówiłem właśnie sprawy, o których lubicie słuchać (śmiech). Myślę, że lepiej
będzie nie podawać już więcej kartek z pytaniami. Po tym jak odpowiem na kilka tych, które
jeszcze tutaj mam powiem „stop”, ponieważ nie chcę zajmować za wiele waszego czasu. To
jest konferencja wymiany doświadczeń, więc nadal musicie odczytać szeringi i pomóc sobie
wzajemnie się udoskonalić. Czy nie pytaliście właśnie na kartkach o to, jak możecie
udoskonalać się jako całość? To jest okazja do udoskonalania się jako całość.
Pytanie: Jaki jest związek między negatywną istotą a złem?
Mistrz: Właściwie, wspomniałem o negatywnych istotach tylko podczas omawiania
prawa wzajemnego generowania i powstrzymywania, oraz korelacji między różnymi istotami
w kosmosie. Na niskim poziomie występują ludzie i duchy. Mówiąc o duchach, [chiński]
termin „duch” (gui) współcześnie używany przez ludzi jest ogólnym terminem i w
rzeczywistości istnieje bardzo wiele odmian, wliczając w to upiory, złe duchy, górskie duchy,
leśne duchy, potwory, czarty, zjawy, demony i tak dalej. Współcześni ludzie odnoszą się do
nich zbiorowo słowem „duchy”. W tym ludzkim miejscu są ludzie i są duchy. W górze są

Buddowie i są Demony. A jeszcze wyżej są istoty pozytywne i są istoty negatywne. Dlaczego
tak jest? Dlatego, że im wyżej tym lepiej - im wyższy poziom tym lepiej sprawy się mają. Na
bardzo wysokich poziomach, są istoty pozytywne i negatywne. Jednakże nie można nazwać
istot negatywnych „demonami”. Zupełnie różnią się od demonów. Ale są przeciwieństwem
istot pozytywnych i dlatego jeden jest pozytywny a drugi negatywny. Ponieważ im niżej tym
jest gorzej, kiedy dochodzi się do pewnego poziomu znajdują się tam Królowie Fa i Królowie
Demony. Buddowie są Królami Fa. Odnośnie Królów Demonów, mogę wam powiedzieć, że
oni również nie posiadają żadnych ludzkich emocji czy pragnień, nie mają też żadnych
ludzkich przywiązań. Są istotami z tamtego wymiaru i dlatego mogą tam pozostać. Jednakże
nie są uprzejmi i przejawiają okrucieństwo - ujmując to ludzkimi słowami - demony są
złośliwe, a Buddowie są mili, zatem istnieją w opozycji względem siebie i zajmują się
sprawami w odmienny sposób.
W przeszłości ludzie mówili, że życzliwość i złośliwość mogą istnieć w jednej myśli
człowieka, że życzliwość i złośliwość wywodzą się z jednej myśli człowieka. W tym
kosmosie ciężko jest komukolwiek cokolwiek zrobić. Kiedy Budda chce zrobić coś dobrego,
jak tylko ta myśl się pojawi, coś złośliwego natychmiast za tym podąży. Tak, jak wielka
będzie dobroć tego co uczyni, tak wielka zła rzecz za tym podąży. Tak samo jest z ludźmi.
Jakkolwiek wielkie jest dobro tego co robisz, gwarantowane jest, że tak samo wielka zła rzecz
zostanie tobie wyrządzona. Niektóre rzeczy manifestują się w tym wymiarze a niektóre nie
manifestują się w tym wymiarze - przejawiają się w innych wymiarach. Na przykład mówisz,
że zrobiłeś coś naprawdę dobrego dla kogoś i ta osoba jest ci wdzięczna. Ponieważ zrobiłeś tą
dobrą rzecz, inne istoty mogły zostać zranione i mogły doznać straty. Innymi słowy tak jak
duże jest dobro które czynisz, tak duża jest szkoda jaka się wydarzy. Zatem w przeszłości
prawo wzajemnego generowania i powstrzymywania było niepodważalne, i kiedy istota
chciała coś zrobić, zupełnie nie mogła zrobić tylko tego co chciała. Wszyscy zastanawiacie
się, dlaczego Bogowie muszą czekać na odpowiedni czas lub pojawienie się okazji, jeśli chcą
kogoś ocalić, i dlaczego zostało powiedziane, że „właściwy czas” lub „odpowiednia okazja
nie nadeszła”, lub że „warunki nie są jeszcze korzystne”. Nie mogli działać, ponieważ prawo
wzajemnego generowania i powstrzymywania było bardzo bezwzględne i wszystko
powstrzymywało. Bóg absolutnie nie spowodowałby, żeby wydarzyło się coś wielkiego i
złego po to, by uczynić coś dobrego, i w następstwie tego doprowadzić do własnego upadku.
Oni absolutnie nie zrobiliby czegoś takiego. Niektórzy mnisi zwykli ciągle mówić o „ocalaniu
ludzi”. Czasami myślę sobie, że „oni naprawdę nie mają zielonego pojęcia, o co chodzi w
tym, czym się przechwalają”. To nie jest tak, jak ludzie sobie wyobrażają. Prawo wzajemnego
generowania i powstrzymywania spowodowało, że Bogowie nie ważą się robić tego co chcą.
Pytanie: Czy ludzkość po rektyfikacji Fa ludzkiego świata będzie mieć wspomnienia
na temat współczesnej ludzkości?
Mistrz: Ludzkość, ludzkość z przyszłości, oni będą wychwalać dzisiejszą rektyfikację
Fa, pokolenie po pokoleniu. (Brawa) Prawda o tych prześladowaniach nie została jeszcze w
pełni ujawniona oczom ludzkości. Ludzkość będzie w szoku. Osiągnięcie Doskonałości
uczniów Dafa, wydarzenie się wszystkiego w co ludzkość nie wierzy i proces sprostowania
wszystkich wypaczonych kwestii - poruszy dusze i będzie nie tylko szokujący, ale i
przerażający. Wszystkie te rzeczy wydarzą się. Zatem ten fragment historii będzie
przekazywany przez rodzaj ludzki z pokolenia na pokolenie, aż po wieczność.
Pytanie: Czuję się bardzo winny, ponieważ nie zrobiłem dobrze czegoś, co miałem
zrobić. Wiem, że nie powinienem za bardzo pogrążać się w poczuciu winy i nawet tracić
pewności w mojej kultywacji, mimo to nadal ciężko jest mi zrzucić to z siebie.
Mistrz: Nie jesteś zdeterminowany - nie masz wystarczającej determinacji. Jako
uczeń Dafa przyjrzyj się jak uczniowie Dafa w Chinach kontynentalnych cierpią z powodu
prześladowań. Również jesteś uczniem Dafa, a jednak nie jesteś w stanie okazać tutaj nawet

odrobiny determinacji. Do czego jesteś tak bardzo przywiązany? Czy nie to właśnie
się dzieje? Nie masz wystarczających prawych myśli. Jeśli miałbyś wystarczające prawe
myśli, byłbyś w stanie to zrobić.
Pytanie: Mistrzu, czuję, że pewni studenci kładą duży nacisk na „prawe myśli”, ale
jakimś sposobem przeoczają „prawe czyny”, i kiedy dzielimy się doświadczeniami, oni nigdy
nie mówią jak dokonywać prawych czynów. Proszę powiedz nam, jak radzić sobie ze
związkiem między prawymi myślami i prawymi czynami.
Mistrz: Nie tak to należy przedstawiać. Kiedy widzisz kogoś nie przejawiającego
prawych czynów, w rzeczywistości jest tak, że nie ma on wystarczających prawych myśli,
ponieważ umysł człowieka przewodzi jego czynom. Kiedy twoje prawe myśli są
wystarczająco silne, twoje działania definitywnie będą prawe i kiedy prawe myśli nie są
wystarczająco silne, to działania nie będą prawe. Bez względu na to jak to przedyskutujemy i
omówimy kwestię prawych myśli, nadal będą ludzie, których myśli nie potrafią stać
się prawe. Kiedy potrafisz zawsze utrzymywać prawe myśli, twoje czyny z pewnością będą
prawe. Wszystko sprowadza się do tego, jak dobrze wy, uczniowie Dafa się prowadzicie.
Pytanie: Jestem uczniem, który uzyskał Fa po 20 lipca 1999. Uzyskałem Fa w 2000
roku. Zastanawiam się czy mogę mieć ten sam rodzaj wszechmocnej cnoty co uczniowie,
którzy uzyskali Fa przed 20 lipca 1999.
Mistrz: W przeszłości, przed 20 lipca 1999, studenci uprawiali osobistą kultywację,
podczas gdy teraz jest czas na prawdziwe ustanawianie wszechmocnej cnoty. Czy nie
uzyskałeś Fa w owym czasie? Pod względem tego, czy ktoś [może mieć wszechmocną cnotę],
jest identycznie dla wszystkich. Oni również ustanawiają obecnie wszechmocną cnotę. Tyle
tylko, że ty swoją osobistą kultywację masz wplecioną w sprawy związane z wyjaśnianiem
faktów i ocalaniem czujących istot. Nie jest gorsza od tamtej.
Pytanie: Czy jest tak, że najmniejsza mikrokosmiczna materia w kosmosie ma granicę?
Jeśli ma, to czy jest najwyższą manifestacją Fa i najwyższym punktem Dżen Szan Ren?
Mistrz: „… materia w kosmosie ma granicę” - to brzmi jakby zdanie osiągnęło kres,
prawda? Czyż nie osiągnęło końca? Ale powiem wam, że kiedy pójdziecie dalej w
mikrokosmos, to nie będzie tam już żadnej materii; nie jest to nazywane materią i całkowicie
różni się od naszej obecnej materii, ale nadal jest połączone z systemem materii. Zatem w
ogóle nie można tego wyrazić za pomocą ludzkiego języka i ciężko jest dotrzeć do jego
ostatecznego punktu za pomocą słów. Ale ja mam sposoby na dosięgnięcie tego za pomocą
słów.
Pytanie: Pewni studenci myślą, że ich własne zasymilowanie się z Fa jest tym co
najważniejsze, zatem często nie chcą być za bardzo zajęci i raczej mają więcej czasu na
przemyślenia. Uważam, że postęp rektyfikacji Fa jest bardzo szybki, że kiedy są sprawy, które
powinny zostać zrobione, to powinniśmy je natychmiast wykonać i że tak długo jak możemy
studiować Fa ze spokojnym umysłem i poszukiwać wewnątrz, kiedy na coś napotykamy, to
liczy się to jako czynienie pilnego postępu.
Mistrz: Tak, to prawda. W wielu przypadkach nie powinieneś być krępowany
ludzkimi poglądami. Możesz powiedzieć, że wcześniej uformowałeś pewne nawyki, ale
dzisiaj uczniom Dafa nadano status Bogów i powinniście czynić postępy w kierunku stanu
jaki mają Bogowie. Wiele rzeczy możecie robić dobrze, jeśli sięgniecie po nie z prawymi
myślami. Oczywiście przemyślenie spraw jest poprawną rzeczą i nie ma w tym niczego złego.
Ale jeśli często poświęcasz za dużo czasu na przemyślenia i tracisz szanse na ustanawianie
swojej wszechmocnej cnoty w rektyfikacji Fa, to twoje straty przewyższą zyski.

Pytanie: Jak możemy pozostać przy zasadach Fa, których nauczył nas Mistrz i nie być
uwięzionymi przez ograniczenia stworzone przez nasze przywiązania, być zdolnymi do
zharmonizowania spraw ze wszystkich stron i stać się jeszcze bardziej pilnymi podczas
czynienia postępu w trakcie ostatniego etapu rektyfikacji Fa? Ponadto kiedy dochodzi do
robienia czegoś dla Dafa i zrozumienia zasad Fa, jak możemy się upewnić, że nie skupiamy
się tylko na jednej stronie i jak być zdolnymi do zharmonizowania spraw ze wszystkich stron?
Mistrz: Czasami, kiedy myślicie o jakiejś sprawie, to formujecie pewnego rodzaju
nawyk - „Chcę zrobić to i to, tak to zamierzam zrobić, a tamto zamierzam zrobić tak”. Wiele
o tym rozmyślacie, aż do momentu w którym czujecie, że wszystko zaplanowaliście w
zadowalający sposób. Ale kiedy dochodzi do realizacji, to prawdziwa, faktyczna sytuacja
może się różnic na wiele sposobów i wasz plan w rzeczywistości nie będzie przydatny
(śmiech). A kiedy to nie działa, to zaczynacie na nowo się zastanawiać. Nie tak powinniście
załatwiać sprawy. Miejcie prawe myśli! Jakkolwiek myślicie, że coś powinno zostać
załatwione, po prostu ruszcie się i to zróbcie, a kiedy pojawią się problemy, to w naturalny
sposób będziecie wiedzieć jak je rozwiązać. Jeśli wasze prawe myśli są silne, wszystko
będzie toczyć się gładko i gwarantowane, że dobrze to zrobicie.
Dlaczego mówię wam żeby działać w taki sposób? Wydaje się to pasywne, prawda?
Ale tak nie jest, ponieważ ta strona wewnątrz was, która została wykultywowana, wie
wszystko i nie ważne jak to zrobicie, będzie to działać, i nie ważne jak coś zrobicie, będziecie
zdolni zrobić to dobrze. Zatem musicie po prostu mieć tą myśl. Kiedy wiecie co robić, po
prostu działajcie i róbcie to, a kiedy to robicie, wasza mądrość będzie ciągle się powiększać,
ponieważ w tym czasie strona która została wykultywowana, będzie stapiać się z waszą
stroną, która jest tutaj. To jest Bóg wszechmogący! Zatem oczywiście małe sprawy będą
rozwiązywane natychmiastowo i wasza mądrość będzie się wyłaniać - zatem jest to czymś
innym! A kiedy utkniecie, Mistrz da wam mądrość (śmiech). (Brawa)
Pytanie: Uczniowie z Tajwanu przesyłają szanownemu Mistrzowi pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję! (Brawa)
Pytanie: Na Tajwanie są studenci, którzy przetłumaczyli [i nagrali] m. in. Zhuan
Falun i Istoty dalszych postępów po tajwańsku i użyli „PuDu” i „Ji Shi” jako podkład
muzyczny. Każdy zestaw jest sprzedawany za około 500 dolarów tajwańskich.
Mistrz: Nie należy dodawać żadnej muzyki do wykładów Fa - nawet muzyki Dafa.
Wszystkie kwestie związane z publikacją moich prac są prowadzone przez studentów, którzy
za to odpowiadają. Pozwólcie również, że powiem to w ten sposób, na wszystko jest kontrakt.
Zatem nasi studenci nie mogą publikować książek na własną rękę, działać na własną rękę lub
wykorzystywać ich do zarabiania pieniędzy. Nawet jeśli nie zarabiacie na nich nadal nie
możecie ot tak zwyczajnie robić tego na własna rękę, ponieważ podczas okresu rektyfikacji
Fa nie może być żadnych wpadek. Zatem w tym okresie musicie uważać na pewne rzeczy.
Jeśli chodzi o przyszłą ludzkość, ludzkie morale poprawią się i wszyscy będą podążać za
regułami, nikt nie zrobi czegoś takiego i wszyscy będą pilnować wszystkiego. Teraz tak to nie
funkcjonuje, zło szuka niedociągnięć, żeby je wykorzystać i ludzie nie są prawi, zatem nie
możecie robić tego w taki sposób. Jest to tym bardziej nie akceptowalne, jeśli ktoś chce użyć
owych książek do zarabiania pieniędzy.
Odnośnie tłumaczenia na tajwański, nie jestem przeciwny tłumaczeniu ich na ten
język. Ale bez względu na to co robicie, nie możecie robić tego na własną rękę. Wyraźnie to
wyjaśniłem: odnośnie rzeczy Dafa nikt nie może działać na własną rękę. Oczywiście w
szczególnych okolicznościach w Chinach kontynentalnych studenci mogą robić różne rzeczy
po to, aby rozwiązywać problem z otrzymaniem książek, jednakże musicie upewnić się, że
ani jedno słowo nie zostało zmienione. Poza Chinami kontynentalnymi nie jest to dozwolone.

Pytanie: Najgłębsze zrozumienie Fa jakie mają wieloletni studenci jest takie, aby być
stałym w Fa i wierzyć w Mistrza. Chciałbym zapytać: skąd bierze się niezłomność i wiara? Ta
kwestia trapi mojego męża od dłuższego czasu. Jak możemy kultywować i uformować tego
rodzaju niezrównaną niezłomność w Fa?
Mistrz: Czy w coś wierzyć czy nie, jest to ludzka racjonalna myśl. Nie do mnie należy
dawanie ci czegoś i nie jest to stan jaki możesz osiągnąć poprzez jakiegoś rodzaju metodę.
Uczniowie Dafa, wszyscy mają stałą wiarę w Dafa; to jest opis słowny ucznia Dafa. Ich
mocna wiara w Dafa rozwinęła się z racjonalnego zrozumienia i nie jest rezultatem jakichś
czynników, które wywierałyby wpływ na ludzi. Na najbardziej zewnętrznej powierzchni
istota ludzka ma trzy dusze i siedem duchów. Jeden z siedmiu duchów nazywa się „wiara”.
Gdy ktoś coś mówi, druga osoba może uwierzyć w to, co słyszy - taką odgrywa rolę. Ale ten
rodzaj wiary nie może być porównany z prawą wiarą w kultywacji, ponieważ jest to
zewnętrzna, najbardziej zewnętrzna powierzchnia istoty ludzkiej i odgrywa jedynie rolę
dostarczania pewnego rodzaju inteligencji. Ale prawa wiara uczniów Dafa jest stanem
boskim. Jest rezultatem racjonalnego zrozumienia prawdy, jest boskim stanem strony, która
została pomyślnie wykultywowana i zdecydowanie nie jest czymś na co zewnętrzne czynniki
mogłyby wpłynąć. Nie chodzi tu o posiadanie silnej wiary po to, żeby mieć silną wiarę, lub
bycie stałym dla samego bycia stałym - nie możesz tego uzyskać w taki sposób. Z mojego
punktu widzenia, jako waszego Mistrza, nie zabiegam o nic od uczniów Dafa. Wszystko co
robią dzisiaj - czy to uprawomocnianie Fa, ocalanie czujących istot, lub studiowanie Fa i
udoskonalanie siebie - mówię wam, żadna z tych czynności nie jest czyniona dla mnie. W
przyszłości, uczniowie Dafa zobaczą że wszystko co zrobili było dla ich własnego dobra. Ci,
których ocalają, są ich własnymi czującymi istotami, tym co doskonalą są ich własne raje i
czujące istoty, oraz ustanawiają dla samych siebie wszechmocną cnotę - wszystko to
uczniowie Dafa czynią dla swojego dobra. Ani jedna rzecz jaką robicie nie jest dla Mistrza,
ani jedna rzecz jaką robicie nie jest dla nikogo innego (Brawa).
Zatem nie ma potrzeby zmuszać ich do robienia czegokolwiek. Wszyscy studenci
wzrastają poprzez zrozumienie zasad Fa i jest to jedyny sposób w jaki mogą stać się bardziej
pilni, i jest to jedyny sposób w jaki mogą stać się bardziej niezachwiani w Fa. Nie wynika to z
żadnego zewnętrznego czynnika i nie można tego osiągnąć poprzez korzystanie z jakiejś
metody. Mistrz nie szuka niczego i niczego od was nie chce. Ja jedynie daję im pewne rzeczy
i znoszę za nich pewne rzeczy. Definitywnie tak ta sprawa wygląda! (Brawa) Dlatego mówię
im, żeby częściej studiowali Fa - z pewnością nie studiują dla Mistrza.
Pytanie: Szkody poczynione od 1949 roku tradycyjnej chińskiej kulturze przez partię X
i jej ateistyczną propagandę bardzo utrudniły ludziom zrozumienie Dafa i odbywających się
prześladowań. Chcę użyć tego podejścia do wyjaśniania faktów i skłonić ludzi do
zastanowienia się nad tym, dlaczego w chińskiej kulturze były tak szczegółowe aranżacje.
Jednak wydaje się to nie mieć niczego wspólnego z prawami człowieka. Czy mogę omawiać to
z tego punktu widzenia?
Mistrz: Tak możesz. Możesz zgłębiać ten temat z tymi, którzy są dobrze wykształceni
i mają swoje własne poglądy. Ale jeśli chodzi o przeciętnego człowieka, jeżeli będziesz
mówić do niego w taki sposób, och, nawet gdybyś do jednej osoby mówił przez cały dzień,
czułbyś się wykończony (śmiech). Trzeba byłoby użyć wielu słów. W porządku jest wyjaśniać
fakty z różnych punktów widzenia. Możesz śmiało mówić do ludzi w taki sposób, ale
powinieneś skończyć rozmowę na omówieniu prześladowań.
Pytanie: Uczniowie Dafa z Fuzhou, Fushun, Guangzhou, Kunming, Chengdu, Leshan,
Nanyang w prowincji Henan, z Chengde i Xi'an przesyłają Mistrzowi pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję. (Brawa)

Pytanie: Uczniowie Dafa z wysp hiszpańskich, Francji, Makao, Hong Kongu, Anglii,
Japonii, Meksyku, Hiszpanii, Szkocji i Rumuni przesyłają Mistrzowi pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję. (Brawa) Ponieważ to co jest na całej kartce, to wszystko są
pozdrowienia, przeczytam je w całości.
Pytanie: Wszyscy uczniowie Dafa z Huizhou w prowincji Guangdong, z Ningbo w
prowincji Zhejiang, z regionu Chaoshan w prowincji Guangdong, z Wuhan w prowincji
Hubei, z Nanchang w prowincji Jiangxi, z Shiyan w prowincji Hubei, z Tianjin, Nanjing, z
prowincji Hunan, ze środkowej Mongolii, z prowincji Yunnan, z Szanghaju, z Pekinu, z
prowincji Zhejiang i z Hohhot przesyłają Mistrzowi pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję. (Brawa) Musieli spisać razem karteczki z pozdrowieniami dla
Mistrza, które podawaliście. Jest tego jeszcze więcej.
Pytanie: Wszyscy uczniowie Dafa z Vancouver przesyłają Mistrzowi pozdrowienia.
Wszyscy uczniowie Dafa z Singapuru, Indonezji, Grecji i Południowej Ameryki przesyłają
Mistrzowi pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję. (Brawa)
Pytanie: Szanowny Mistrzu powiedz mi proszę, z której dynastii ludzie reinkarnowali
w Singapurze? (Ludzie się śmieją)
Mistrz: Nie zadawajcie już więcej tego typu pytań, ponieważ w pewnych
przypadkach rząd nie zrozumie tego i w pewnych przypadkach ja nie chcę mówić na ten
temat. Singapur jest z gangu Li Zichenga. (Ludzie się śmieją)
Pytanie: Wszyscy uczniowie Dafa z Chińskiego Wojskowego Uniwersytetu
Medycznego nr 1 przesyłają pozdrowienia Mistrzowi. Uczniowie Dafa z Tajlandii i Australii
przesyłają Mistrzowi pozdrowienia. Uczniowie z Changchun przesyłają Mistrzowi
pozdrowienia. Dziękujemy Mistrzowi za jego współczucie i ocalanie wszystkich istot.
Definitywnie będziemy działać dobrze.
Mistrz: Dziękuję. (Mistrz wstaje)(Widownia wstaje, bije brawa przez długi czas.)
Usiądźcie proszę. Uprawomocnianie Fa, przeprowadzacie je już od prawie czterech
lat. Nie ważne jak długo to jeszcze potrwa, nie myślcie o tym, ponieważ kiedy o tym myślicie
staje się to przywiązaniem! Nie ważne jak długo to jeszcze potrwa, uczniowie Dafa są
odpowiedzialni za wyczyszczanie owych złych elementów, ujawnianie nikczemnych
prześladowań i ocalanie czujących istot! (Brawa)
Czy jesteście tymi, którzy stracili życie w tych prześladowaniach, czy tymi którzy
cierpieli wiele podczas prześladowań, pamiętajcie: Mistrz definitywnie, ani odrobinę was nie
zawiedzie! (Brawa)
Tym, co na was czeka w przyszłości jest najwyższa i wieczna chwała, oraz
wszechmocna cnota! (Brawa)
Czy jesteś studentem z Chin kontynentalnych, czy spoza kontynentu, mam nadzieję,
że wszyscy będziecie chwytać okazje, aby w końcowych momentach działać dobrze i działać
nawet jeszcze lepiej. Szczególnie ci, którzy nie działali dobrze, powinniście chwytać okazję i
działać. Nie pozwólcie wymknąć się okazji. Kiedy prześladowania się zakończą i kiedy siła
zła nie będzie już dłużej wystarczająco silna, ta sprawa zakończy się i wtedy będzie już
naprawdę za późno na żal. Jeżeli nie byłoby uczniów, którzy nie radzą sobie dobrze, to ta
sprawa w ogóle by się nie wydarzyła. Ale teraz skoro się wydarzyła i pewni studenci pośród
was nie radzą sobie dobrze, powinniście chwytać okazję i dobrze działać. Dlatego, że mimo
wszystko wydarzyło się to; jeśli by się nie wydarzyło, to nie miałoby to znaczenia. Mistrz jest
w stanie zrobić wszystko i jest w stanie wszystko zrektyfikować. Ale teraz, kiedy to się
wydarzyło i sprawiło że ponieśliście straty, sami musicie te straty zrekompensować. Mam

nadzieję, że każdy uczeń Dafa nie będzie przykładać wielkiej wagi do formy. Wasza własna
kultywacja, wasze własne udoskonalenie się, wasze potwierdzanie Fa pośród zła, ocalanie
czujących istot i niezłomność w dobrym działaniu podczas kroczenia ścieżką jaką
powinniście iść, są tym, co najważniejsze. (Brawa)
Dziękuję. (Długie brawa)
(Ostatnia aktualizacja 03-11-2018 r.)

