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Dzień dobry! (Wszyscy odpowiadają: Dzień dobry Mistrzu!).
Czas płynie i w mgnieniu oka minął kolejny rok. W czasie od kiedy wziąłem udział w
konferencji Fa w ubiegłym roku w Waszyngtonie, uczniowie Dafa bardzo się zmienili, i
również zmienił się ogólny stan rektyfikacji Fa. Uczniowie Dafa poradzili sobie naprawdę
dobrze z tym, co powinni robić dając świadectwo Fa. Gdy spojrzycie jak sobie radzili, to
możliwe, że jest dla was coraz jaśniejsze, że leży przed wami wspaniała przyszłość. (Aplauz)
W niedalekiej przyszłości, prześladowania, jak też ta forma kultywacji, którą mają uczniowie
Dafa, zakończą się. Jedyna w swoim rodzaju forma kultywacji, gdzie uczniowie Dafa biorą
udział w procesie rektyfikacji Fa, podczas gdy wszechświat przechodzi rektyfikację Fa, wraz
z potężną cnotą ukazaną przez uczniów Dafa, i wspaniałe czyny, zadziwą cały wszechświat i
wszystko niedługo osiągnie swój koniec. (Aplauz).
Dlatego patrząc na obecną sytuację, ponieważ likwidujecie zło poprzez prawe myśli oraz
prawe czyny podczas dawania świadectwa Fa, w tym momencie liczba złych sił jest już
minimalna i zaledwie próbują się ukryć. Jednakże w związku z utrzymaniem przez zło
środowiska tak zwanych „testów”, te ciemne służalcze byty, które znajdują się w Trzech
Sferach i które zostały zaaranżowane w przeszłości przez stare siły, oraz niektórzy bogowie
odgrywający negatywne role – są tymi, którzy bezpośrednio dopuszczają się tych złych
czynów. Innymi słowy, czynniki pozostawione przez system starych sił nadal mają
negatywny wpływ. Dlatego formy tych żyć nie będą w stanie odpłacić za szkody, które
spowodowały podczas procesu rektyfikacji Fa, czy za wzięcie udział w zakłócaniu
rektyfikacji Fa. Zatem wszystkie zostaną zniszczone podczas rektyfikacji Fa, to jest pewne.
Są one częścią złych form życia, które usuwacie podczas wysyłania prawych myśli.
Właściwie nie pozostało ich już tak wiele. W tej chwili pozostaje tylko około 5% wszystkich
pierwotnie istniejących ciemnych, służalczych bytów, jak też pozostali już tylko nieliczni
bogowie, którzy odegrali negatywne role podczas rektyfikacji Fa. Jednak nadal pełnią
haniebną rolę wewnątrz mechanizmów zaaranżowanych w przeszłości przez stare siły.
Dlatego podczas dawania świadectwa Fa, bez względu na sytuację, nikt z was nie powinien
zmniejszać swojej czujności i gdy chodzi o to, co uczeń Dafa powinien robić – powinniście
dawać z was wszystko, co najlepsze. Szczególnie w tym końcowym okresie; niektórym
uczniom pozostało już niewiele czasu, a tym bardziej tym, którzy niezbyt dobrze sobie radzili
– powinniście wykorzystać dzień i czynić wszystko należycie.
Za każdym razem, gdy mówię o stanie rektyfikacji Fa, zawsze mam potrzebę dodania: tak oto
uczniowie Dafa kultywują i nikt nie powinien posuwać się do skrajnych sytuacji.
Kontynuujcie to, co normalnie byście robili. Cokolwiek byście robili, nadal musicie
postępować tak, jak zwykle. Dlatego, że każda wasza myśl i każdy kaprys, jak również każdy
czyn mają wpływ na główne wydarzenia. Bez względu na to, jak wielkie rzeczy mają miejsce,
zachowujcie się tak, jak gdyby nic się nie działo, powracając do porządku dziennego, robiąc
to, co uczniowie Dafa powinni robić. Jest to droga, którą dzisiaj podążacie i jest to zapis
potężnej cnoty, który pozostawiacie. Ścieżka, którą wy uczniowie Dafa obieracie, jest tym jak
musicie kultywować, i jak wskazuje nasz sposób kultywacji, i absolutnie nie być zmieniana
wraz ze zmianami jakie następują w zwykłym świecie.
Patrząc na to, co robicie podczas kultywacji oraz dawania świadectwa Fa jako uczniowie
Dafa, nadal macie wiele uchybień i powinniście wyzbyć się wszystkich rzeczy, do których
jesteście przywiązani. Gdy poruszam sprawę przywiązań, nie rozumujecie tego już w tak
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skrajny sposób, jak to kiedyś bywało. Ścieżka, którą podążacie oraz sposób w jaki
kultywujecie nie są przywiązaniami. Wasze własne poglądy oraz wypaczone myśli, których
nadal się trzymacie pośród ludzkich istot podczas dawania świadectwa Fa, to jest to czego
powinniście się wyzbyć. Jeżeli chodzi o wasz sposób kultywacji tutaj, w zwykłym
środowisku – to, że kultywując jednocześnie wykonujecie pracę i prowadzicie normalne życie
pośród ludzkich mas – nie jest czymś, co powiedziałem, żebyście porzucili, gdyż jest to
właśnie zdeterminowane poprzez sposób waszej kultywacji.
W trakcie ostatnich kilku lat prześladowań ustanowiliście potężną cnotę uczniów Dafa, lecz
po drodze całe mnóstwo waszych uchybień wyszło na światło dzienne. Jednak podczas
procesu dawania świadectwa Fa przeważająca większość uczniów Dafa pozbyła się tych
uchybień w trakcie kultywacji i dawania świadectwa Fa i to jest naprawdę znakomite. Zwykli
ludzie nie są w stanie pozbyć się ludzkich rzeczy. Jednak kultywacja, wiecie – jest inne od
bycia zwykłym. Zwykły człowiek żyje jedynie aby pożądać rzeczy zwykłych ludzi.
Uczniowie Dafa nie są przywiązani do takich rzeczy. Wy macie jasne cele w kultywacji i
wiecie co robicie. Gdy dajecie świadectwo Fa, wiele rzeczy, które wykonujecie, wyglądają
identycznie jak te wykonywane przez zwykłych ludzi, dlatego niektórzy z nich mówią, że
sprawiamy wrażenie jak gdybyśmy angażowali się w politykę, czy nawet, że organizujemy
jakiś ruch społeczny. Tak to z ludźmi właśnie bywa. Podczas tego okresu czasu definitywnie
nie będzie milionów Bogów dokonujących boskich czynów w ludzkim świecie i uczniowie
Dafa absolutnie nie użyją swojej boskiej strony, by dokonywać boskich czynów na dużą
skalę, wykorzystując swój pełny potencjał boskich sposobów przed masami ludzi zwykłego
świata. Uczniowie Dafa stosują sposoby zwykłych ludzi, by dawać świadectwo Fa. Nie
mieszają się w „politykę” zwykłych ludzi. Nie ma niczego złego w zastosowaniu niektórych
form zwykłych ludzi, jeżeli są użyteczne w dawaniu świadectwa Fa.
Dochodząc to tego punktu dzisiaj, uczniowie Dafa powinni być jeszcze bardziej rozważni.
Uczniowie Dafa nie są jakimiś zwykłymi „ludzkimi politykami” – posiadacie wiele zwykłych
ludzkich zdolności, lecz nie próbujecie czerpać z nich niczego, co występuje pomiędzy
zwykłymi ludźmi. Kultywacja uczniów Dafa służy osiągnięciu Doskonałości podczas procesu
dawania świadectwa Fa. Lecz jako uczniowie Dafa, również ocalacie wszystkie istoty,
przyczyniacie się do jeszcze większego ich ocalania i ratowania podczas okresu rektyfikacji
Fa.
W przeszłości, często mówiłem, że żaden z ludzi dzisiejszego ludzkiego społeczeństwa nie
ma prostego tła. W dziejach historii, Bogowie różnych okresów stwarzali ludzi różnych
okresów i wygląd różnych ras był w rzeczywistości na wzór i podobieństwo tych różnych
Bogów. Stworzyli postać fizycznego ciała człowieka w Trzech Sferach, która jest znana jako
„ludzka skóra na powierzchownym poziomie”. Gdy doszliśmy do czasów dzisiejszych, a
szczególnie, gdy przekazałem ludziom Fa, tłumy Bogów zstąpiły na ziemię inkarnując się
jako ludzie. To, co znajduje się w ciałach wielu zwykłych ludzi, nie jest już duszą (yuanshen)
z czasów gdy Bogowie stworzyli człowieka, ponieważ w tamtym czasie dusza ludzka została
stworzona z materii znajdującej się w Trzech Sferach, podczas gdy teraz dusze wielu ludzi
zstąpiły z wysokich poziomów. A dlaczego przyszły? Tak, jak wam wcześniej powiedziałem,
nic na tym świecie nie dzieje się z przypadku. Każda istota i każda rzecz przyszła dla Dafa,
została stworzona dla Dafa i uformowana dla Dafa. Wszystko co wydarzyło się w historii
Trzech Sfer zostało utworzone dla Dafa. Czy to wszyscy Bogowie w historii, którzy przyszli,
by zbawiać ludzi, wszystkie postacie heroiczne które wyłoniły się w każdym narodzie, czy
wszystkie różne kultury powstałe w dziejach historii, to wszystko przyszło dla końcowej
odsłony Dafa pośród dzisiejszej ludzkości. I z tego powodu kultura będąca w stanie
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zrozumieć Dafa, została założona pośród istot ludzkich, jak też zostały potworzone różne
charakterystyki kultur, tak jak były potworzone różne kultury. Patrząc na to z innej strony,
proces od zarania powstania Trzech Sfer oraz ludzkości jest tym, który ustanowił sposób
myślenia istot ludzkich, ustanowił zachowania istot ludzkich, ustanowił zasady dla istot
ludzkich oraz ustanowił to, co pozwala ludziom na najobszerniejsze zrozumienie Fa, by móc
kultywować Fa, by zrozumieć, że powinni kultywować stając się uczniami Dafa, jak też dać
szansę masom tych istot, by zostały ocalone podczas rektyfikacji Fa. Wszystko to zostało
ukształtowane poprzez bieg całej historii dla tego końcowego momentu wszechświata. W
rzeczywistości, gdy wiele, wiele Wielkich Oświeconych Istot w historii, takich jak
Śakjamuni, Laozi i Jezus zeszło na świat, by ocalać ludzi, wskazać Drogę, czynić dobro i
cierpieć za człowieka odkupując jego winę, powiem wam, że prawdziwym ich celem było
ustanowienie podłoża kultury dla okresu rektyfikacji Fa.
Długa historia wszechświata dokonała kompletnych przygotowań na ten czas rektyfikacji Fa i
Trzy Sfery zostały utworzone, i ich rozwój i postęp – dla tego okresu rektyfikacji Fa.
Wszystkie formy życia w tym historycznym procesie zaistniały i przyszły dla okresu
rektyfikacji Fa. Innymi słowy, podczas długiego, bardzo długiego kursu historii, bez względu
na to ile form żyć zawiązało się, czy ile ich nadal pozostaje w dzisiejszym świecie, wszystkie
przyszły, narodziły się i stworzone zostały dla Fa. Nawet zawarte w tym są formy życia, które
zostały zaaranżowane przez stare siły, mające negatywny efekt. Wcześniej te stare siły
zaaranżowały dla nich, by odegrały negatywną rolę po to, by mogły osiągnąć Doskonałość.
Ponieważ te stare siły myślały, w oparciu o swoje wyobrażenia, że ci, którzy odgrywają
negatywne role umożliwiają tym, którzy pełnią pozytywną rolę, osiągnięcie Doskonałości.
Gdyby odnosiło się to tylko do kultywacji w normalnym okresie czasu, nie moglibyście
powiedzieć, przynajmniej w pewnej rzeczywistości, że logika ich nie była właściwa. Lecz gdy
ma miejsce rektyfikacja Fa przeogromnych firmamentów, wówczas zakłóca to cały proces
rektyfikacji Fa i jest niewłaściwe, oraz powoduje rozległe interferencje. Wszystko to, co się
rozegrało jest złem próbującym sterować procesem rektyfikacji Fa i przyszłością. I to jest
tym, co powoduje, że występek starych sił przeciwko rektyfikacji Fa i jest największym z
grzechów.
Lecz pomimo tego, wszystkie formy życia przyszły z powodu Fa, więc powinny zjednać się i
zharmonizować z Fa w pozytywny sposób, i nie mogą narzucić niczego Fa, ani przyszłości.
Występuje wiele form życia, które tak jak zaaranżowały to stare siły miały wywrzeć
negatywny wpływ w tym procesie. Jednak nie uczyniły tego, co znaczy, że nadal mogą być
ocalone. Gdy wyjaśniacie prawdę i gdy uczniowie Dafa robią rzeczy, które powinni robić,
powiem wam, że ogromna część tego, co robicie przyczynia się do ich ocalenia.
Tak jak widzicie, Mistrz nie powiedział niczego zwykłym ludziom w ostatnim czasie i
niczego osobiście więcej nie robię, by ocalać ludzi, a jeżeli chodzi o rzeczy, które robią
uczniowie Dafa, sam bardzo rzadko włączam się w to. Być może jasno rozumiecie dlaczego:
chcę wam pozostawić okazję do ustanowienia potężnej cnoty. Gdybym prowadził was dzisiaj
w czymkolwiek, to, co robilibyście nie byłoby waszą zasługą i stracilibyście szansę
ustanowienia swojej wielkiej cnoty. W międzyczasie, jako uczniowie Dafa i wspaniałe
Oświecone Istoty przyszłości, gdy czynicie wysiłki ocalania istot, powinniście w pełny
sposób ukazać swoją wspaniałość, miłosierdzie i dostojność. Dlatego chcę wam dać mnóstwo
szans ocalania ludzi tego świata, ocalania wszystkich istot, pozwalając czynić wam rzeczy,
które powinniście czynić. Właściwie, w przyszłości zobaczycie, czy to Jezus, Śakjamuni, czy
inna Wielka Oświecona Istota w historii, nie będzie różnicy pomiędzy tym, co oni robili i co
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wy robicie dzisiaj. Istnieje jedynie różnica formy. Zatem musicie mieć jasność co do tego i
musicie radzić sobie dobrze z tym, co powinniście robić.
To jest Dafa – tak ogromne Prawo – i raktyfikacja Fa – tak wielkie wydarzenie. Sam ten fakt
wznosi was do miejsca ogromnego zaszczytu. Co więcej, wszystko, co robicie w okresie
rektyfikacji Fa jest naprawdę niesamowicie wspaniałe, ponieważ nawet dzieje historii zostały
ułożone w tym celu. Powinniście więc dać z siebie to, co najlepsze w wypełnianiu rzeczy,
które uczniowie Dafa powinni wypełniać, a każda jedna rzecz jest ogromnej wagi. Prosiłem,
byście dobrze wypełniali trzy rzeczy. Musicie wypełniać je dobrze. Powinniście dobrze je
wypełniać, aż do samego osiągnięcia Doskonałości. Potęga waszej cnoty i wszystko, co
dotyczy waszej przyszłości od tego zależy.
Jeżeli chodzi o wasze uchybienia, które w dalszym ciągu istnieją, faktycznie powinniście je
być w stanie widzieć z większą świadomością. Wielokrotnie widzę, że gdy dyskutujecie o
pewnych rzeczach, w dalszym ciągu ujawnia się problem, że wasz ludzka strona jest do
czegoś przywiązana, i kłócicie się o rzeczy, których nie możecie sobie odpuścić, co z kolei
zakłóca dyskusje w sprawach dawania świadectwa Fa. Widzę, że są to przywiązania, które
zostały uformowane podczas pobytu pośród zwykłych ludzi, które rozbłyskują, gdy się je
tylko dotknie. Ale wy nie możecie tacy być. Cokolwiek robicie dla Dafa, nie powinniście tego
czynić poprzez własne wyobrażenia. Mówię o tym dość często, jednak niektórzy ludzie już
rutynowo nie przejmują się nawet tym, ani nie poświęcają wystarczająco temu uwagi.
Nadal istnieje wiele rzeczy, z którymi nie poradziliście sobie dobrze, lecz w tej chwili nie
chcę o tym mówić, ponieważ kiedykolwiek o czymś powiem, ta część, którą kultywujecie
zanika. Przechodząc przez doświadczenia prześladowań, uczniowie Dafa muszą być jeszcze
bardziej rozsądni, powinni mieć jeszcze większą klarowność sposobu kultywacji jak również
zachowania. Przy wielu problemach, jeżeli w spokoju przemyślicie rzeczy, będziecie w stanie
je sami rozpoznać. I gdy zdacie sobie sprawę czym one są, powinniście je skorygować i nie
pozwolić im ponownie się wydarzyć.
Nie chciałbym dużo dzisiaj powiedzieć. Tym razem planowałem pomówić o niektórych
rzeczach z kilkoma konkretnymi uczniami, ale wielu uczniów nie było w stanie zobaczyć
Mistrza podczas niektórych konferencji Fa, i byli z tego powodu nieco rozczarowani. Myślę,
że z Fa tutaj powinniście być gotowi do kultywacji. Dotyczy to również uczniów w Chinach.
W środowisku tak napiętym i bez możliwości widzenia Mistrza osobiście, kultywują bardzo
dobrze, postępy ich są doskonałe. Gdy mnie widzicie, widzicie tylko tą moją stronę, która
manifestuje się jako zwykła ludzka istota. (Nauczyciel śmieje się) Czy mnie widzicie, czy nie,
mam nadzieję, że nie wpłynie to na wasze wykonywanie rzeczy, które uczniowie Dafa
powinni wykonywać, a nawet powinniście radzić sobie jeszcze lepiej. W rzeczywistości, gdy
naprawdę nie możecie mnie widzieć i potraficie spowodować większy postęp, jest to jeszcze
bardziej znakomite.
Właściwie, ja też pragnę się z wami widzieć. Wiecie, w tym społeczeństwie zwykłych ludzi,
ludzi, z którymi macie kontakt, wiecie – oni wszyscy są zwykłymi ludźmi. Wszystkie te
zwykłe ludzkie myśli i ich zachowania są dla mnie trudne do zniesienia. Cieszę się, gdy
jestem z wami, ponieważ wy jesteście teraz tak daleko od nich. Lecz, by dostąpić
Doskonałości, najlepiej będzie, jeżeli nie będę was tak często widywać. (Nauczyciel śmieje
się) Dlatego tak często z wami się nie spotykam. Krótko mówiąc, chcę wam pozostawić
okazję do ustanowienia potężnej cnoty przez was samych.
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Wypełniajcie dobrze wszystkie powinności. Najznakomitsza, najwspanialsza chwała i honor
przyszłości na was oczekują.
To tyle na dzisiaj. (Aplauz)
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