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Ciężko pracowaliście! (Oklaski)
Jako kultywujący, a zwłaszcza jako kultywujący Dafa okresu rektyfikacji Fa, niesiecie

na  barkach  ogromną  odpowiedzialność  i  dzierżycie  wspaniałą  misję,  jaką  obdarzyła  was
historia. Mimo wszystko radzicie sobie wspaniale, i ja, wasz Mistrz, mogę to potwierdzić w
obecności wszystkich istot w kosmosie. Innymi słowy, zyskaliście ich podziw. Mimo, że to co
robicie w tym świecie wygląda jak codzienne czynności, które wykonują zwykli ludzie, to w
rzeczywistości uzasadnienie oraz cel tego, co robią uczniów Dafa, są zupełnie inne. Ponieważ
ludzki świat jest po prostu zatopiony w iluzji, zwykłym ludziom uganiającym się za tym, co
według nich jest prawdziwe i namacalne, trudno jest odróżnić to co prawdziwe, od tego, co
fałszywe. Bez względu na to czy zwykli ludzie rozumieją to, czy nie, uczniowie Dafa jedynie
wykorzystują zwykłe ludzkie metody, aby ocalać wszystkie istoty. Dla was kultywujących,
właśnie ze względu na iluzję, jaka istnieje tutaj w ludzkim społeczeństwie, przebywanie w
tym środowisku pozwala kultywować, a ci, którzy odnoszą sukces w kultywacji, są wybitni. 

Większość  studentów  radziła  sobie  bardzo  dobrze  uprawomocniając  Fa  na  całym
świecie. Oczywiście, są tacy, którzy tego nie robili, jednak ci przyszli tu specjalnie po to, by
czynić zło; stare siły od początku zaaranżowały taki ich sposób postępowania. Nie ma zatem
znaczenia,  jak  w normalnych okolicznościach zachowują  się przy uczniach Dafa,  tylko  w
sytuacjach  kluczowych  można  dostrzec  ich  prawdziwą  naturę.  Bez  względu  na  to,  jak
pochlebnie wyrażają się na rożne tematy lub jak dobrze się zachowują na oczach wszystkich,
tylko w momentach kluczowych widać jacy są naprawdę. 

Przeszliście przez trudny okres, który był pełen prób i utrapień. Obecnie przyglądając
się sytuacji, w niczym nie przypomina ona tego co było wcześniej. Gdy to się zaczęło po 20
lipca 1999 wściekłość zła była bardzo intensywna, a sposób w jaki zło zwarło swoje siły,
sprawiał  wrażenie jakby naprawdę  śmiertelnie zagrażało uczniom Dafa.  Jednak teraz,  czy
sami nie widzicie, że historia nie została stworzona dla tych złych istot, ale dla hartowania
uczniów Dafa  i  ocalania czujących  istot  w trakcie  tego końcowego okresu.  (Oklaski)  Od
dawien dawna ludzkość przechodziła przez bardzo wiele różnych okresów cywilizacyjnych.
Istoty ludzkie przyswoiły sobie bardzo wiele cech pochodzących  ze wszystkich  rodzajów
kultur z przeszłości,  począwszy od starożytności aż  po dzień  dzisiejszy.  Zwyczajni ludzie
postrzegają to tak, że wszystko co wydarzyło się w najnowszej historii oraz w kulturach istot
ludzkich  i  wszystko,  co  wieki  temu  przydarzyło  się  istotom  na  Ziemi,  tworzy  historię
ludzkości  oraz  proces  rozprzestrzeniania  się  życia.  Według  naukowców  jest  to  proces
ewolucji życia. Cóż, prawda jest taka, że żadne z tych twierdzeń nie jest właściwe. Całe Trzy
Sfery,  wliczając w to wszystkie istoty w ludzkim społeczeństwie,  zostały skonstruowane,
uformowane,  powołane do istnienia,  zrodzone i  stworzone tak,  aby czujące istoty mogły
zostać uratowane i ocalone pośród rektyfikacji Fa w ostatnim etapie kosmosu. Innymi słowy,
Trzy Sfery zostały zbudowane w tym celu, w celu ocalenia istot w kosmosie. 

W czasach jeszcze bardziej odległych, w tym wymiarze, gdzie istnieje ludzkość, w tym
środowisku,  w którym istnieje ludzkość  i  na płaszczyźnie  materialnej,  która  składa się  z
molekuł, ludzkość po prostu nie istniała. Współcześni ludzie doszli już do tego, że istnieje
życie pozaziemskie. Tak, w przeszłości takie istoty zostały rozmieszczone na tej płaszczyźnie
złożonej z molekuł, a człowiek nawet nie istniał. Dlaczego bogowie stworzyli człowieka w
późniejszym okresie? Ponieważ kosmos miał zostać przebudowany, należało więc uratować
czujące  istoty,  a  Trzy Sfery  potrzebowały  takiego  środowiska -  takiego,  które  stanie  się
centralnym punktem rekonstrukcji kosmosu i takiego, gdzie wszystkie istoty ze wszystkich
światów będą mogły usłyszeć Fa, gdy Wielkie Prawo będzie nauczane. To dla wielkiego celu
ocalania wszystkich istot w kosmosie, stworzono Trzy Sfery, a przede wszystkim stworzono
ludzi w Trzech Sferach. Zatem wszystko co miało miejsce w każdym z okresów w dziejach,
wliczając w to najnowszą historię człowieka, miało na celu stworzenie kultury dla ludzi, dla
współczesnej  ludzkości,  tak  by  mogła  zrozumieć  Fa.  Ludzkim  przeznaczeniem  nie  jest
bynajmniej  samo  w  sobie  przeżycie,  a  tym  bardziej  nie  jest  nim  rozwój  ludzkości  czy
pewnego rodzaju ustabilizowane życie w ludzkim społeczeństwie. Człowiek może dążyć  do
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czegoś dobrego i może o to zabiegać, ale absolutnie nie było to przeznaczeniem zaistnienia
Trzech Sfer. 

Skoro tak,  to pomyślcie:  czy za wydarzeniami,  które miały miejsce w trakcie biegu
dziejów, nawet za bardzo ważnymi wydarzeniami, nie stoi jakaś przyczyna? Czy nie kładły
pewnego rodzaju podwalin dla dzisiejszej ludzkości? Załóżmy, że gdyby Siakjamuni, Jezus,
Najświętsza Maria Panna, Lao-Tsy, itp. nigdy nie istnieli, to czy ludzie wiedzieliby, czym jest
prawa wiara, czym jest Bóg, czym jest Budda, czym jest Tao, jak kultywować i co oznacza
kultywacja? Co oznaczałby dla nich niebiański raj? Jeśli ludzie nie mieliby pojęcia, czym to
jest,  to  byłoby  mi  niesłychanie  trudno  nauczać  dzisiaj  Wielkiego  Prawa.  Gdybym  miał
wyjaśniać  ludziom te pojęcia od podstaw, to nie byłoby to nauczaniem Wielkiego Prawa.
Poszczególne  wydarzenia  przez jakie  przeszły  istoty z  każdej  jednej  grupy  narodowej  w
każdym  okresie  historycznym  oraz  światopoglądy  tych  istot  jeśli  chodzi  o  odróżnianie
prawości od niegodziwości, prawdy od fałszu i dobra od zła, wszystkie te rzeczy były celowo
stwarzane przez bogów dla ludzi w trakcie długich lat historii umożliwiając ludziom zdobycie
podstawowej wiedzy na temat tego, co jest prawe, a co niegodziwe, dobre i złe. Kiedy potem
zaczęło się rozpowszechniane Dafa i ocalanie czujących istot, ludzie potrafili zrozumieć te
wszystkie kwestie i byli w stanie powiedzieć czy to Fa jest dobre i czy jest prawe. 

W ciągu biegu dziejów ludzie poznali bogów. Kim jest "bóg"? Chociaż jest to tylko
bardzo płytkie odczucie, ludzie wiedzą, że bogowie są chwalebni i święci. I mimo, że różne
istoty znają i rozumieją "bogów" w odmienny sposób, wszyscy wierzą, że bogowie są dobrzy
dla ludzi i mogą ich ocalić. Wszyscy bohaterowie, którzy pojawili się w różnych dynastiach i
okresach historycznych Chin, wszystkie te wybitne postacie świata kultury, które tworzyły
historię, w rzeczywistości wszystkie ustalały sposoby myślenia ludzkości, tworzyły strukturę i
sposoby myślenia, którymi obecnie cechują się ludzie. Było to wspaniałe przedsięwzięcie, w
trakcie którego stworzono strukturę sposobu myślenia gatunku ludzkiego. Odbywało się to w
trakcie wielu wieków, kiedy ludzka rasa musiała na własnej skórze przejść różne wydarzenia i
kultury, zanim mogła zrozumieć ich znaczenie. Dlatego, gdy coś się dzieje, człowiek wie, co
to oznacza, a przez to wydarzenie potrafi zrozumieć znaczenie tego na głębszym poziomie.
Na przykład, czym jest "dobro", z czym wiąże się dobro, jakie są jego konotacje i jaki jest
zakres tego terminu? Lub podobnie, czym jest "zło" i co to znaczy, że coś jest prawe lub
niegodziwe? Ludzie poprzez rzeczywiste doświadczanie zrozumieli  wszystkie te kwestie i
mogli prawdziwie uchwycić ich znaczenie. Tylko wtedy mogli nabyć głębszego zrozumienia
tego wszystkiego. Nie są to proste banalne sprawy, jakie ludzie mogliby zrozumieć z dnia na
dzień.

Kiedy bogowie stworzyli ludzi, to początkowo w ludzkich umysłach nie było niczego,
była tam kompletna pustka; nie potrafili odróżniać dobra od zła, ani istniejących obok siebie
dobroci i niegodziwości. Ekstrema [w ich zachowaniu] były ogromne: kiedy byli szczęśliwi,
to  byli  życzliwi,  a  kiedy byli  niezadowoleni,  byli  złośliwi.  Zaś  współczesny człowiek to
zupełnie inna bajka. Dlaczego dzisiejsza ludzkość po dojściu do współczesności  nagle  stała
się o wiele mądrzejsza? Miał na to wpływ kolejny czynnik - inny niż proces stwarzania ludzi,
o którym mówiłem przed chwilą  -  i  polegał  on na tym,  że istoty z  wysokich poziomów
inkarnowały jako ludzie. Odnośnie samej w sobie rasy ludzkiej, proces dziejowych przemian
ustanawiał  dla  niej  ludzki  sposób  zachowania  i  myślenia,  innymi  słowy,  był  to  proces
tworzenia współczesnych, prawdziwych ludzi. Jaki był cel tego wszystkiego? Celem było aby
dzisiaj, gdy Dafa jest szeroko rozpowszechniane, człowiek potrafił zrozumieć Fa. Mówię o
tym,  że  te  sprawy  zaplanowano  wieki  wieków  temu;  ich  tworzenie  rozpoczęło  się  tak
wcześnie.

Jest coś, o czym chcę z wami porozmawiać, a mianowicie: kto prawdziwie kultywuje i
kto  naprawdę  ma  prawą  wiarę.  Wiele  osób  w  przeszłości  mówiłoby  o  takiej  czy  innej
metodzie  kultywacyjnej,  o takiej  a takiej  praktyce, lub o takiej  czy innej  wierze.  Jednak
powiem wam, że w przeszłości, niezależnie od tego ilu bogów lub oświeconych istot tutaj
zeszło, ich prawdziwą misją było zainicjowanie kultury doskonalenia się oraz prawej wiary,
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czego Dafa wymagało.  (Oklaski) Nikt nie ocalał ludzi i nikt nie był w stanie dostać się do
królestwa niebiańskiego, dlatego że dawne metody kultywacji  powstały po to, by położyć
fundamenty  dla  Dafa,  które  naprawdę potrafi  dzisiaj  ocalać  ludzi.  Bogom,  którzy  w
przeszłości  zstąpili  na  Ziemię,  rzeczywiście  towarzyszyło  kilka  osób,  które  uzyskały
zbawienie w wyniku działań owych bogów. Jednak nie ocalano prawdziwego ja danej osoby,
ale  ducha  pomocniczego.  I  nawet  ci  bogowie,  którzy  schodzili  na  dół,  ciała  które
zamieszkiwali  w  tamtym  czasie…  ta  ludzka  istota,  nadal  jest  częścią  cyklu  ponownych
narodzin w ludzkim świecie i  nawet ci,  którzy zamieszkiwali  te ciała nie zostali  ocaleni.
Innymi słowy, w przeszłości wielu głosiło, że "ocala ludzi", ale nikt nie ocalał ludzi. Gdy
wieki temu Siakjamuni przekazywał swoje Fa, uczniowie pytali go: "Mistrzu, czy możliwe
jest abyśmy wykultywowali do poziomu tathagaty nie zrywając naszych więzów ze świeckim
światem?"  Innymi  słowy  pytali,  czy  mogą  przekształcać  się  w  bogów  i  buddów  bez
porzucania otoczenia zwykłych ludzi i środowiska społecznego z tego świata? Siakjamuni
pomyślał i odpowiedział: „Na to trzeba czekać aż Święty Król Obracający Kołem zejdzie do
tego świata”.  (Oklaski) Minęło ponad dwa tysiące lat, a w tym czasie wszyscy uczniowie
prawdziwych religii  czekali.  Na co czekali?  Na bogów z niebios,  by ci  urządzili  wielkie
objawienie?  Na  bogów  z  niebios,  by  tu  przybyli,  abyście  nie  musieli  kultywować,  ani
przejmować się pilnym udoskonalaniem się, żeby nie miało znaczenia czy ktoś jest dobry czy
zły i żeby wszystkich zabrali razem do Nieba? 

Niezależnie od tego kim oczywiście jestem, ludzie wiedzą, że przekazuję Fa i ocalam
ludzi.  Z tym,  że Mistrz,  który jest  tu dzisiaj  z wami i  naucza Fa, posiada fizyczne ciało
zwyczajnego człowieka. W kwestii tego, co ludzie o mnie myślą, to wielu zwykłych ludzi ma
jakieś  zdanie.  W  porządku  -  nie  ma  znaczenia,  czy  wierzą  we  mnie,  czy  nie.  Nie
powiedziałem,  że  jestem  bogiem,  czy  buddą.  Zwykli  ludzie  mogą  mnie  uważać  za
przeciętnego, zwykłego człowieka - nic nie szkodzi. Wszystko, co robię, ma formę ludzkich
działań; gdy ocalam uczniów Dafa okresu rektyfikacji  Fa, używam przeciętnych zwykłych
ludzkich  metod.  Żadna  istota  z  wysokiego  poziomu gdy  ocala  ludzi  w  tym  środowisku
społecznym, w tego rodzaju iluzorycznym wymiarze, nie będzie używać  jedynie wielkich,
boskich objawień,  aby w cudowny sposób ocalać  ludzi  w ludzkim świecie.  (Oklaski)  Co
innego, jeśli robi to na małą skalę lub gdy zaangażowanych jest w to tylko kilka osób, albo
jeśli  działo się  to w przeszłości w celu tworzenia podwalin kultury.  Tak mają  się  sprawy
dotyczące ludzkości. Chociaż oczywiście nic nie jest ostatecznie niemożliwe. Może kiedy Fa
będzie rektyfikować ludzki świat użyję boskich narzędzi, ponieważ wtedy może trzeba będzie
zrobić  to w ten sposób. Jednak jeśli  tuż  po rozpoczęciu rektyfikacji  Fa kosmosu, tutaj  w
społeczeństwie  sprawy  załatwiane  byłyby  na  dużą  skalę  za  pomocą  boskich  narzędzi,
doprowadziłoby to do pewnych przywiązań po stronie kultywujących. 

Niektórzy ludzie myślą,  "Bogowie mają wiele umiejętności. Dlaczego nie ocalą tych
nieszczęśników i ukarzą złych? Dlaczego nie przychodzą i nie czynią cudów?" Uformowanie
się  Trzech  Sfer  było  sposobem i  celem dla  zaistnienia  ludzkiego  społeczeństwa.  Jest  to
społeczeństwo pogrążone w iluzji i ma być społeczeństwem, w którym istoty nie widzą całej
prawdy.  Każdy,  kto  chce  tutaj  kultywować  musi  to  robić  pośród  iluzji,  być  dobrym
człowiekiem, czynić  dobro zwykłymi  ludzkimi sposobami i  porzucić  przywiązania.  Tylko
wtedy może wydostać się z tego miejsca i tylko wtedy można nazywać  go kultywującym.
Jeśli  tutaj  ktoś  dokonuje  czegoś  za  pomocą  całkowicie  boskich  środków,  to  nie  jest  to
kultywacja. W przeszłości wielu kultywujących tao czyniło cuda w ludzkim świecie i to w
przeszłości kreowało kulturę. Dlaczego ostatnimi czasy jest to rzadkością? Jest tak dlatego, że
im bliższy był  czas rozpowszechniania Dafa,  tym mniej wolno było  przejawiać  się  takim
rzeczom. Ostatnimi czasy, po tym jak rozpoczął się okres rektyfikacji Fa i uczniowie Dafa
rozpoczęli  kultywację,  wymagania  podwyższyły  się.  Gdy  w  szczególności  ta  wyjątkowa
grupa istot  kosmosu zaczęła  dawać  świadectwo Fa i  zmierzać  w kierunku Doskonałości,
tutejsze środowisko stało się  jeszcze ważniejsze, więc ta zasada stała się  jeszcze bardziej
rygorystyczna, a ludziom rzadko kiedy wolno zobaczyć jak to prawdziwie wygląda. Ta grupa
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istot  ma  się  rozwijać  do  wysokich  poziomów,  zatem  wymagania  względem  nich  są
odpowiednio wysokie. Ta grupa istot niesie na barkach wielkie historyczne obowiązki i musi
wydostać  się  z  bardzo  trudnego  położenia.  (Oklaski) Dlatego  uczniowie  Dafa  są  tak
niezwykli.

Innymi słowy, warunki kultywacji  w jakiej są  dzisiejsi uczniowie Dafa różnią się od
jakiejkolwiek  metody kultywacji  lub  sytuacji  w  przeszłości.  Zawsze  mówiłem,  że udział
starych sił jest formą prześladowania i formą ingerencji. Jeśli tym, co bogowie w przeszłości
ocalali,  były  dusze  pomocnicze  ludzi,  a  nie  ich  rzeczywiste  ciało  główne,  to  pomyślcie
wszyscy, czy ta metoda ocalania ludzi działałaby obecnie w przypadku kultywacji uczniów
Dafa?  Główne  ciała  uczniów  Dafa,  tak  jak  i  te  zwykłych  ludzi,  znajdują  się  na
powierzchownej  warstwie.  Czy  zatem  odpowiednie  byłoby  to  co  oni  robili?  Czy  to  by
działało? W ogóle by nie działało. Dlatego też twierdzę, że powodują zakłócenia. Ten sposób
i forma kultywacji, o podjęcie której proszę obecnie wszystkich, polega na kultywowaniu z
dostosowywaniem się do zwykłego ludzkiego społeczeństwa i na potwierdzaniu Dafa przy
użyciu, w największym możliwym stopniu, zwyczajnych ludzkich środków (oklaski) i jest to
bezprecedensowe.  Owi  bogowie  nie  wiedzą  nic  o  tym,  jak  należy  radzić  sobie  z  takim
sposobem kultywacji, a to co robili jest całkowicie odmienne, zatem zdecydowanie są formą
interferencji  w kultywację  uczniów Dafa.  Nie oznacza to,  że brakuje im umiejętności,  po
prostu stary kosmos stworzył takie istoty i taki jest zakres mądrości starego kosmosu. Podczas
tej rektyfikacji  Fa,  kosmos poprawił  niedoskonałości  z przeszłości i  zmienił  to, czego nie
udało się zmienić dawnemu kosmosowi. W związku z tym uczniowie Dafa mogą być ocalani
i mogą osiągać Doskonałość poprzez kultywację. Jeśli po dziś dzień przykład byłby brany ze
sposobów kultywacji z przeszłości, to ani jeden uczeń Dafa nie mógłby wykultywować  do
Doskonałości. 

Tylko  wtedy,  gdy  ktoś  podąża  za  metodą,  jakiej  używa  Dafa  aby  dzisiaj  czegoś
dokonać, kultywować i prawdziwie ocalać ludzi, może osiągnąć Doskonałość. (Oklaski) I nie
jest to tylko osiągnięcie Doskonałości - osoba zostaje faktycznie ocalona, jej duch główny
zostaje ocalony. (Oklaski) Co do tych tak zwanych bogów, którzy zakłócają rektyfikację Fa,
posiadają  jakąś  część  wiedzy,  ale  nie  całość,  wiedzą  tylko  o  przeszłości,  ale  nie  znają
teraźniejszości ani przyszłości i znają tylko formę powierzchowną, a nie wewnętrzne treści.
Kiedy starają  się  coś  zrobić,  to  nie  są  w  stanie tego wykonać  i  przysparzają poważnych
zakłóceń  rektyfikacji  Fa samej  w sobie oraz kultywacji  uczniów Dafa.  Dlatego też  mogę
powiedzieć, że wszystko co dzisiaj robię całkowicie różni się od tego, co miało miejsce w
przeszłości.  Patrząc  na  prześladowania  uczniów  Dafa  a  prześladowania  chrześcijan  z
przeszłości, z powierzchownego punktu widzenia jedni i drudzy byli prześladowani. Ale w
przypadku tych kultywujących, istot na drodze ku boskości, to co rzeczywiście ma miejsce
jest  czymś  odmiennym.  Tamci  bezwzględnie  musieli  cierpieć,  ponieważ  w  przeszłości
kosmos nie posiadał umiejętności rozwiązywania tych głęboko zakorzenionych problemów,
powodował  że nawet istoty z  wysokich  poziomów prześladowały bogów,  tak jak i  istoty
ludzkie, które były na swojej drodze ku boskości. Wszystko to było haniebne, zarówno dla
dziejów kosmosu jak i bogów. Dziś to co robię, nie tylko różni się od ścieżki jaką obierano w
przeszłości; jest to różnica między przyszłością a przeszłością. Jest to sposób, w jaki metoda
kultywacji  Dafa  została  nadana  ludziom;  uczniowie  Dafa  i  ja  stwarzamy  podstawę  dla
przyszłości. Metody kultywacji w przyszłości wiecznie będą właśnie takie! (Oklaski) Tylko to
można nazwać prawdziwym ocalaniem ludzi i tylko to może naprawdę ocalić ludzi.

Te kwestie nie mogą  być  zmieniane wedle uznania.  Każdy wie,  że teraz jest  okres
rektyfikacji  Fa -  kosmos jest  odnawiany,  przebudowywany i  odtwarzany.  Tylko  w takiej
sytuacji niedoskonałość może zostać naprawiona, a jedyny czas, kiedy niedoskonałości mogą
zostać naprawione jest wtedy, gdy kolosalny firmament podlega przebudowie. Zatem jest to
szansa. Żadnej  istocie nie wolno zakłócać  lub zniweczyć  tej  szansy.  Ten kto przeszkadza
popełnia grzech i ten kto przeszkadza musi ponieść za to odpowiedzialność. 
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To, co powiedziałem przed chwilą  zasadniczo podsumowuje różnice między metodą
kultywacji  współczesnych  uczniów  Dafa,  a  ludzi  w  przeszłości.  Jeśli  ktoś  chce  zostać
ocalony, musi się wznieść ponad to trudne środowisko i doświadczanie go na własnej skórze,
gdzie istnieją nieszczęścia, egoizm, emocje i pragnienia. Wszystko będzie dotyczyć twojego
interesu własnego i wszystko może mieć wpływ na kultywującego jako osobę, twoje myśli i
emocje,  twój  sinsing i  kwestie,  do których  wewnętrznie jesteś  przywiązany.  Jeśli  zdołasz
obrać określoną drogę i dokonasz określonych wyborów, to będziesz kimś nadzwyczajnym.
W  przeciwnym  razie  będziesz  zwykłym  człowiekiem.  Jeśli  jesteś  w  stanie  wyjść  poza
rozumowanie i przywiązania zwykłych ludzi, to jesteś bogiem.  (Oklaski) Całkowicie różni
się to od metod kultywacji z przeszłości.

Ludzie  w  przeszłości  udawali  się  do  świątyń  i  klasztorów  lub  szli  w  góry,  aby
kultywować, równocześnie unikając innych ludzi. Nie znosili cieleśnie nazbyt wielu testów
sinsing, ani nie targały nimi przywiązania i nie mieli bezpośrednich testów ze strony spraw
materialnych. Zatem w przypadku ciała głównego danej osoby było tak, jakby ten ktoś w
ogóle nie kultywował. Nawet jeśli ktoś rezygnował z prowadzenia normalnego życia, to dla
tego kogoś nie było to niczym więcej jak innym stylem życia. Jeśli jego duch pomocniczy
faktycznie odniósł sukces w kultywacji i jeśli ten duch pomocniczy po wyjściu z ciała stawał
się  bogiem,  to  dla  tego  kogoś  oznaczało  to  błogosławieństwa.  Osoba  taka  otrzymywała
błogosławieństwa  w  swoim  następnym  życiu.  Przez  "błogosławieństwa",  rozumie  się
ziemskie błogosławieństwa, nic więcej. Patrząc na to z punktu widzenia istoty poszukującej
czegoś poprzez kultywację, kto kultywowałby po to żeby otrzymać coś takiego? Mówiąc o
tym z podstawowego poziomu, w Trzech Sferach nie stworzono w tym celu niczego, ani
żadna czująca istota nie przyszła po coś takiego. Innymi słowy, kultywacja współczesnych
uczniów  Dafa  jest  najwspanialsza  i  wytycza  ścieżkę  na  przyszłość.  Dlatego  sprawą
najwyższej wagi jest by dobrze kroczyć swoją ścieżką. (Oklaski) 

Mówiłem cały czas, że uczniowie Dafa nie mogą popadać w skrajności. Musisz dobrze
kroczyć swoją ścieżką. Jeśli puszczasz wodze fantazji i dzisiaj masz skrzywione zrozumienie
na jakiś  temat i  kierujesz się  nagłym impulsem, a jutro robisz coś  innego lub kierowany
swoim przywiązaniem do popisywania  się  robisz coś  głupiego,  to wszystkie te rzeczy są
bezpośrednim odbiciem twojego ducha głównego i ciebie jako istoty. Jak taka osoba mogłaby
osiągnąć  Doskonałość?  Twoje  działania  są  przejawem  twojego  ciała  głównego,  które
kultywuje i jest ono tym samym ciałem głównym, które ma zostać ocalone. Czy taka istota
mogłaby zostać  umieszczona wśród bogów? Nie, nie mogłaby.  Zatem musisz wykonywać
rzeczy należycie i kultywować racjonalnie, z jasnym umysłem i prawymi myślami. I wolno ci
kultywować jednocześnie dopasowując się, tak bardzo jak to tylko możliwe, do sposobu życia
zwykłych ludzi. Tak długo, jak Mistrz mówi, że coś jest w porządku, możecie śmiało to robić
i naśladować zwykłe ludzkie sposoby działania, ponieważ w taki sposób macie kroczyć waszą
ścieżką i w taki sposób mają zostać ocalone ludzkie istoty. W przyszłości, jeśli Bóg zechce
przyjść  i  ocalać  ludzi, on również  będzie musiał robić to w ten sposób. To dlatego, że w
przyszłym kosmosie, jeśli chodzi o ocalanie ludzi, celem będą główne ciała ludzi. Zatem, nie
przejmujcie się tym jakie w przeszłości były metody kultywacji i rodzaje wiar i nie martwcie
się  tym jak wpływowe były - jesteście jedynymi,  którzy prawdziwie kultywują.  (Oklaski)
Kosmos jest w trakcie rektyfikacji Fa, a pozycje bogów, w których oni wierzą, same ulegają
zmianie, gdzie się  zatem udadzą  żeby ocaleć? Jak się  dostaną  do królestwa niebieskiego?
Wszystkie  niebiańskie  królestwa  są  przebudowywane.  Do którego  królestwa  się  udadzą?
Jesteście  najwspanialszymi  istotami  i  zmierzacie  w  kierunku  niebiańskich  królestw,
równocześnie naprawdę ocalacie czujące istoty w bezpośredni, otwarty i wyjątkowy sposób!
(Oklaski)

To, co powiedziałem przed chwilą było przeznaczone dla naszych uczniów Dafa. Ci z
was, którzy nie są kultywującymi lub którzy są nowymi studentami mogą nie rozumieć za
dobrze tego, co przed chwilą powiedziałem i trudno im w to uwierzyć. Nie martwcie się, nie
jestem tu po to żeby komuś wyrządzić szkodę i nie ma tu niczego co byłoby złe dla ludzi.
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Jeśli tego nie rozumiecie, macie możliwość pojąć to stopniowo, w porządku jest stopniowo
dochodzić do dogłębnego zrozumienia osób kultywujących. 

Jest jeszcze jedna sprawa, jaką chciałbym podkreślić. Pewna niewielka liczba uczniów
nie myśli trzeźwo i ma bardzo silne przywiązania! Potrafią trochę słyszeć i odrobinę widzieć i
nawet czują, że mają jakieś umiejętności lub myślą, że są jakimiś ważnymi postaciami. Zatem
zaczynają działać w sposób irracjonalny i szalony oraz mówić rzeczy, które nie mają sensu.
Jak możesz nadal kultywować? Nieważne kim jesteś, jeśli ja nie mogę cię dzisiaj ocalić, to
będziesz duchem w piekle!  Dlaczego jesteś  tak nierozsądny?  Dlaczego rozpowszechniasz
wśród studentów rzeczy, które zakłócają ich kultywację i uprawomocnianie Fa? Czy jest to po
prostu kwestia stwarzania demonów w twoim własnym umyśle? Zakłócasz Dafa. Czy jest to
mały grzech? Jeżeli dzisiaj ja, Li Hongdży, zadecyduję żeby nie uznawać cię za ucznia Dafa,
nie uznawać cię za swojego studenta, to czy uważasz, że będziesz mógł tu pozostać? Trzy
Sfery zostały stworzone w tym celu. Nawet jeśli ten firmament w kosmosie jest ogromny,
wszystkie  istoty  tutaj  koncentrują  swoją  uwagę  i  tutaj  wszystkie  istoty  przejdą  ocenę.
Wzywam  więc  tych  uczniów,  którzy  wciąż  są  nieracjonalni:  Opamiętajcie  się  i  bądźcie
odpowiedzialni za swoje własne życie. Wasze własne przywiązania doprowadziły do tego, że
złe istoty z  zewnątrz  rozkazują  wam, zakłócają  i  kontrolują  was,  sprawiając,  że jesteście
irracjonalni. 

Słowa wypowiedziane przez Mistrza były dość ostre. Może zauważyliście, że ostatnio
czasami moje słowa kierowane do takich studentów były dość szorstkie. Jest tak dlatego, że
widziałem przerażające konsekwencje,  które na nich czekają.  Bez względu na to,  jak wy
traktujecie te słowa, bez względu na to, jak ludzie, którzy nie rozumieją mnie albo uczniów
Dafa patrzą  na różne sprawy,  ja,  Li  Hongdży,  przyszedłem dla wszystkich istot.  Ocalam
wszystkie  istoty  i  nie  chcę  widzieć  ani  jednej  istoty  niszczącej  samą siebie,  ponieważ
przyszedłem właśnie dla ciebie!  (Oklaski) Martwię  się,  martwię  się  o ciebie.  Czas coraz
bardziej  nagli.  Dostrzegliście  to  i  całościowa  sytuacja  bardzo  się  zmieniła.  Jeżeli
prześladowania  nagle  się  kończą,  to  nie  pozostanie  żadna  szansa  i  wszystko  zostanie
rozstrzygnięte. 

Minęło  sporo  czasu  odkąd  ostatnim  razem  brałem  udział  w  jednej  z  waszych
konferencji Fa, zatem chciałbym pozostać z wami trochę dłużej. (Entuzjastyczne oklaski) 

Słyszałem, że niektórzy uczniowie przybyli  z  Rosji  i  są  też  inni,  którzy przybyli  z
innych krajów Europy Wschodniej. Ciężko było im tutaj dotrzeć,  ponieważ  stawiają  czoła
wielu  wyzwaniom,  zarówno finansowym,  jak i  innym.  Są  również  pewni  nowi  studenci,
którzy nigdy nie widzieli  mnie osobiście,  a zawsze chcieli  zobaczyć  Mistrza.  Oraz wielu
długoletnich studentów, którzy również nie widzieli Mistrza od dłuższego czasu. Wydaje się,
że wszyscy macie  wiele rzeczy do powiedzenia i  bylibyście  rozczarowani,  gdybym teraz
wyszedł. (Mistrz się śmieje) (Oklaski) W tym przypadku, użyjmy naszej starej metody - jeśli
masz coś do powiedzenia, zapisz to na kartce papieru i przekaż do mnie, a ja wszystkim wam
odpowiem na pytania. (Oklaski)

Wszyscy bardzo ciężko pracowaliście. Pogoda się pogarsza. Latem, gdy wyjaśnialiście
prawdę i uprawomocnialiście Dafa przed konsulatami, na ulicach lub w innych miejscach,
mimo że było gorąco, to nadal było znośnie. Gdy robi się zimno, klimat staje się dla was
pewnym  wyzwaniem.  Mimo to  nie  pozwoliliście  surowym  warunkom was powstrzymać.
Wręcz przeciwnie, nadal ciężko pracujecie i nie poddajecie się. Naprawdę jest to niebywałe, a
istoty z przyszłości i ludzie tego świata w przyszłości będą wam wdzięczni, ponieważ ludzie,
którzy w przyszłości  tu  pozostaną  będą  mieć  względem was dług.  (Oklaski) Ludzie tego
świata zatopieni są  w iluzji. Uczniowie Dafa są tymi, którzy przechodzą  przez tak zwane
testy,  podczas  gdy  wszystkie  czujące  istoty  są  zagubione  w  stanie  iluzji.  Jednak  w
przyszłości,  każdy  będzie  wiedział,  kim  byli  uczniowie  Dafa.  Oni  wszyscy będą  znać
wspaniałość uczniów Dafa, a ci, którzy pozostaną będą wdzięczni uczniom Dafa. 
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Uczeń:  Czy mogę  wrócić  do  Chin  kontynentalnych  do  pracy,  jeżeli  pozwolą  na  to
warunki?

Mistrz: Jeśli prześladowania się zakończą, a rektyfikacja Fa ludzkiego świata jeszcze
nie nadejdzie, wówczas jeśli zechcesz wrócić do Chin kontynentalnych do pracy, to będziesz
mógł  to zrobić.  Pytasz  czy możesz wrócić  tam teraz? Teraz lepiej  nie wracać,  ponieważ
prześladowania  nadal  trwają.  Wiem,  że  kilku  uczniów  mogło  odebrać  telefony  lub
wiadomości  od  pewnych  urzędników  z  Chin  kontynentalnych  lub  od  ludzi  na  pewnych
stanowiskach.  Powiedzieli  wam  żebyście  wrócili  i  zagwarantowali  wam  pewne  rzeczy,
obiecując, że nie będziecie prześladowani i kilka innych rzeczy. Pomyślcie o tym wszyscy,
czy ci urzędnicy nie są tymi, którzy ustalili strategię polityki prześladowczej? Czy zatem to,
że  są  w  stanie  wam  coś  gwarantować,  nie  jest  podejrzane?  Kto  zatem  kieruje  nimi  za
kulisami? (Oklaski) Jak to jest, że mogą dać wam gwarancję? Kto im daje taką gwarancję?
Czy to nie jest podejrzane? A tak w ogóle, to co rozumie się przez "tworzenie jednolitego
frontu do walki”? Gdy ich podłe taktyki przestały działać, zaczęli "tworzyć jednolity front do
walki". Znowu trzymają się swoich starych sztuczek i powinniście mieć się na baczności. Nie
stanowimy zagrożenia dla jakiejkolwiek władzy politycznej. My po prostu chcemy zatrzymać
prześladowania.  (Oklaski) Oni prześladują ludzi i jednocześnie starają się przeciągnąć tych
ludzi na swoją stronę. Wykorzystywali wszystkie znane im brudne sztuczki. (Publiczność się
śmieje)

 
Uczeń:  Uczniowie  Dafa  z  miasta  Chongqing  przesyłają  Mistrzowi  pozdrowienia.

(Mistrz:  Dziękuję!)  (Oklaski)  Mistrzu,  obiecujemy,  że  będziemy  sobie  dobrze  radzić  na
każdym etapie działań, które powinniśmy wykonać. 

Mistrz: Wspaniale! (Oklaski) 
 
Uczeń: uczniowie Dafa z uniwersytetu Tsinghua w Pekinie pozdrawiają Mistrza.
Mistrz: Dziękuję wszystkim! (Oklaski) 
 
Uczeń: Uczniowie Dafa, którzy są bezprawnie przetrzymywani w obozie (-ach) pracy

dla kobiet w Pekinie przesyłają Mistrzowi pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję! (Oklaski) 

Uczeń:  Uczniowie Dafa, którzy są  bezprawnie przetrzymywani w więzieniu (-ach) w
Pekinie przesyłają Mistrzowi pozdrowienia.

Mistrz:  Dziękuję!  (Oklaski) Nieważne w jakim środowisku się  znajdujecie,  musicie
utrzymywać mocne prawe myśli, ponieważ jesteście uczniami Dafa i jesteście wyjątkowymi
istotami.

 
Uczeń: Europejska konferencja Fa odbędzie się w przyszłym roku w Londynie, a my

mamy nadzieję, że Mistrz zaszczyci nas swoją obecnością. (Publiczność się uśmiecha i bije
brawa) Mistrzu, powiedz nam proszę, dlaczego "siedmiu Buddów" zostało zmienionych na
"sześciu Buddów".

Mistrz: Omówię  to  z  kilku  punktów widzenia.  Po pierwsze w przeszłości  niemała
liczba buddów zeszła do ludzkiego świata. Było ich więcej niż sześciu, a w rzeczywistości
więcej  niż  siedmiu.  Oczywiście,  byli  również  inni  bogowie.  Mówiąc  tylko  o  buddach  -
niewielu zeszło by ocalać ludzi, ale jeśli chodzi o buddów takich, jak Siakjamuni, którzy mieli
specjalne misje - przed Siakjamunim było sześciu takich. Gdy o nich mówiłem, liczyłem
Buddę  Siakjamuniego, jako jednego z nich, zatem było ich siedmiu. Ale buddyzm zawsze
mówił  o sześciu,  ponieważ  uczniowie Siakjamuniego myśleli  o tych buddach jako o jego
uczniach, więc nie liczyli Buddy Siakjamuniego i skończyło się na sześciu. Kiedy mówiłem o
nich wliczałem w to Buddę Siakjamuniego, zatem w sumie daje to siedmiu. Należy jednak
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mieć  na  uwadze,  że  podczas  przekazywania  Fa  musicie  oczywiście  robić  to  zgodnie  ze
zdolnością  ludzi  do  akceptowania  różnych  rzeczy.  Zatem,  aby  jak  najlepiej  ocalać
wyznawców buddyzmu, podążyliśmy za tym, co oni mówią i zmieniliśmy liczbę na sześć.
(Oklaski) 

 
Uczeń: Pozdrowienia dla szanownego Mistrza! Chciałbym przekazać pozdrowienia dla

Mistrza w imieniu studentów z Rumunii.
Mistrz: Dziękuję! (Oklaski) 
 
Uczeń: Większość studentów w Rumunii jest nowymi studentami. Mają do czynienia z

różnego rodzaju wyzwaniami, jednakże wszyscy są bardzo pilni. Zwracam się z prośbą do
Mistrza, aby powiedział jak uczniowie z Rumunii mogą lepiej działać w kwestii uczestniczenia
w  dawaniu  świadectwa  Fa  i  jak  uczniowie  w  Rumunii  mogą  lepiej  odgrywać  rolę  w
uprawomocnianiu Fa. 

Mistrz: Powiedziałem wcześniej, że obecnie liczba uczniów Dafa w stosunku do liczby
osób na świecie jest bardzo mała, jednakże macie wielką misję, którą obdarzyła was historia.
Zatem jeśli chodzi o uczniów Dafa w każdym regionie w istocie jesteście nadzieją na ocalenie
istot  w tamtym regionie  – w rzeczywistości  ich jedyną  nadzieją.  Tamtejsze istoty muszą
usłyszeć Dobrą Nowinę i muszą usłyszeć wyjaśnianie faktów, aby mogli zrozumieć czym jest
Dafa. Dlatego obowiązki uczniów Dafa są znaczące. Zatem możecie pytać,  w jaki sposób
lepiej działać? Myślę, że w przypadku was, uczniów Dafa, jeśli każdy z was po prostu użyje
swoich  ust,  aby przekazać  fakty  ludziom z  każdego  regionu,  to  i  tak  do  wszystkich  nie
dotrzecie.  Energia  jaką  noszą  uczniowie  Dafa  podczas  kultywacji  oraz  jaka  wiąże  się  z
prawymi myślami i czynami, tak jak i potężna cnota pochodząca z ich kultywacji, wszystkie
mają dodatkowy efekt. 

Z drugiej  strony wszystko co uczniowie Dafa zrobili i  wszystko co uczniowie Dafa
powiedzieli  gdy  wyjaśniali  fakty  powoduje,  że  fakty  krążą  w  zwykłym  ludzkim
społeczeństwie i tworzą środowisko, które sprzyja komunikacji między ludźmi. Zatem w tym
środowisku,  dyskusje,  które  ludzie  prowadzą,  są  kolejnym  sposobem  na  ocalenie  ich  w
pośredni sposób. Kolejną kwestią jest to, że wiele istot zostało zatrutych przez złe istoty, w
umysłach mają mnóstwo oszczerczej propagandy mediów KPCh. W tym przypadku lepiej jest
jeśli możecie je usunąć poprzez wyjaśnienie faktów, ponieważ negatywne myśli, jakie mają
ludzkie istoty na temat Dafa mogą  zostać  wykorzystane i  użyte przez te złe istoty,  które
prześladują uczniów Dafa. Uczniowie Dafa mogą więc je usunąć podczas wysyłania prawych
myśli oraz poprzez swoje prawe myśli i prawe czyny. Jeśli w rzeczywistości wasze myśli są
bardzo  prawe  gdy  idziecie  ulicą  i  prowadzicie  normalne  życie  w  mieście,  w  którym
mieszkacie,  to  całe  wasze  otoczenie  będzie  oczyszczane.  Samo wasze  istnienie  skutkuje
ocalaniem czujących istot. Jednakże, pomimo waszych wielkich umiejętności, nadal będziecie
napotykać na przeciwności, które przyniosą korzyści waszej osobistej kultywacji, gdyż każdy
w kultywacji ma do odbycia podróż. W tym samym czasie, stare siły stworzyły wiele form
interferencji w waszym uprawomocnianiu Fa. W normalnych warunkach jest bardzo trudno
wyczyścić interferencje jeżeli prawe myśli nie są wystarczająco silne.

Odnośnie  dobrego  działania,  oznacza  to  dobre  wykonywanie trzech  rzeczy,  które
uczniowie  Dafa  powinni  wykonywać  -  to  jest  najlepsze  działanie.  (Oklaski) Ale  ilość
wkładanych wysiłków jest różna.Niektórzy ludzie nie włożyli nazbyt wiele wysiłku, podczas
gdy inni uczniowie są bardziej pracowici i bardziej się wysilili. Oczywiście Mistrz widzi, że
w społeczeństwie  każdy ma rodzinę  i  pracę,  nie  mówiąc już  o  różnych  zobowiązaniach
społecznych wynikających z międzyludzkich relacji, więc pozostaje wam bardzo mało czasu.
Mistrz wie o tym wszystkim i jest wyrozumiały. W rzeczywistości, sposób kultywacji w Dafa
bierze tę kwestię pod uwagę i nie zakłóci spraw w tym zakresie. 
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Uczeń:  Uczniowie z Tajwanu przesyłają  Mistrzowi pozdrowienia.  (Oklaski)  Mistrzu,
prosimy wskaż nam aktualny kierunek dla strony Pure Awakening z regionu Azji-Pacyfiku. 

Mistrz: Strony internetowe uczniów Dafa powinny być dobrze prowadzone, ponieważ
są narzędziem wyjaśniania prawdy i odgrywają rolę w ratowaniu czujących istnień. Powinny
zatem być dobrze prowadzone. Jeśli chodzi o to, co konkretnie należy robić, to zależy to od
was.  (Mistrz się  uśmiecha) Dlaczego Mistrz nie omawia spraw nazbyt  konkretnie? Mistrz
jedynie zwraca uwagę, by nie pojawiły się żadne problemy w ogólnym schemacie działań.
Jednakże w kwestii problemów, sporów i różnic w zrozumieniu wśród studentów, to są to
rzeczy, które odzwierciedlają stan waszej kultywacji. Jeśli zaś chodzi o to jak kroczyć własną
ścieżką i jak radzić sobie z każdą sprawą, są to rzeczy,  którymi sami musicie się zająć  w
ramach ustanowienia swojej  własnej  potężnej  cnoty.  Jeślibym wam powiedział  jak radzić
sobie  z  każdą  rzeczą,  wówczas  stałoby  się  to  czymś  co  sam zrobiłem i  żaden  bóg  nie
potwierdziłby,  że  wy  to  zrobiliście.  (Mistrz  się  uśmiecha)  (Oklaski) Muszę  zatem  wam
pozostawiać te sprawy. I nie mogę pozbawić was okazji do kultywowania.

 
Uczeń: Uczniowie Dafa z miasta Guangzhou pozdrawiają szacownego Nauczyciela. 
Mistrz: Dziękuję! (Oklaski)
 
Uczeń: Szacowny Nauczycielu, czy mógłbyś nam powiedzieć, czy w porządku jest żeby

uczniowie  Dafa  w  Chinach  wysyłali  [zagranicę]  pieniądze,  które  zaoszczędzili  żyjąc
skromnie, żeby wykorzystano je na finansowanie projektów wyjaśniających prawdę w Nowym
Jorku?

Mistrz: Coś takiego jest w porządku, pod warunkiem, że jesteście dobrze sytuowani
finansowo, wtedy nie stanowi to problemu. Ale tutaj mówimy o pieniądzach zaoszczędzonych
na  skromnym  życiu,  więc  znaczy  to,  że  ten  ktoś  nie  jest  dobrze  sytuowany.  W takim
przypadku  najlepiej  jest  trzymać  pieniądze na wyjaśnianie  prawdy  w Chinach,  ponieważ
środowisko poza Chinami kontynentalnymi jest nadal o wiele lepsze niż wewnątrz. (Oklaski)

 
Uczeń:  Mistrzu,  powiedz  nam  proszę,  czy  działania  wyjaśniające  prawdę  na

Manhattanie będą trwać do końca rektyfikacji Fa. (Publiczność się śmieje)
Mistrz: Nie, nie będą. Mówiłem o tym wcześniej, kiedy studenci, którzy wyjaśniają

prawdę na Manhattanie mieli spotkanie. Będziecie to robić tylko przez pewien okres czasu.
Manhattan  jest  całkiem wyjątkowy:  praktycznie  jest  centrum finansowym  świata  i  wiele
dużych korporacji z całego świata ma tam swoje biura i oddziały. Innymi słowy, tu schodzą
się interesy świata finansów i jest ściśle związany z całym światem. A ludzie, którzy tu są na
Manhattanie, ze względu na jego wyjątkowość, sami w sobie są wyjątkowi. Skupia się tutaj
wielu dobrze wykształconych ludzi, tak jak i osoby z pewnym zasobem władzy i środków
finansowych. Innymi słowy, odgrywają w społeczeństwie niezwykłe role. 

Mimo, że w Nowym Jorku, wliczając w to okolice New Jersey, relatywnie rzecz biorąc
jest wielu studentów, to po tym, co miało miejsce w ciągu ostatnich kilku lat, nadal wygląda
na to, że bardzo wielu ludzi na Manhattanie pozostaje obojętnych.  Po tak długim okresie
działania w celu wyjaśnienia prawdy, wiele osób wciąż  nie zetknęło się  z uczniami Dafa.
KPCh wyrządziła tutaj wiele zła, żeby prześladować Falun Gong, w wyniku tego niektórzy
tutejsi ludzie, w tym środowisku, zawsze napotykają na utrudnienia w zrozumieniu Dafa.

A  w  dodatku,  odkryłem  jeszcze  inny  problem.  W  wielkich  manhattańskich
korporacjach,  a  nawet  w  kilku  małych  korporacjach  lub  spółkach,  pracują  Chińczycy  i
większość  z  nich  została  oszukana  przez  kłamstwa  rozpowszechniane  przez  machinę
oszczerczej  propagandy KPCh i  owe rzeczy  przez  cały ten  czas  nie  zostały  z  ich  głów
wyczyszczone.  Stali  się  zatem  ludźmi,  którzy  wprowadzają  ferment  w  społeczeństwie
amerykańskim. Nie jest tak, że ci ludzie są źli z natury. Ale rzeczywiście, gdy uczniowie Dafa
wyjaśniają prawdę w jednym miejscu, tamci w innym miejscu rozpowszechniają oszczerstwa
KPCh. Nie zaszkodzi, jeśli napiszecie na ulotkach, tablicach, lub w doniesieniach medialnych
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następujący tekst: "Chińczycy w twojej firmie zostali wprowadzeni w błąd i pomagają KPCh
wprowadzać ferment (oklaski), więc powinieneś samemu przyjrzeć się faktom." (Oklaski)

 
Uczeń:  Jak  mogę  lepiej  działać  przy  uprawomocnianiu  Fa,  jeśli  nie  mam żadnych

umiejętności jakie mają zwykli ludzie?
Mistrz: Nic nie szkodzi  jeśli  nie masz zwyczajnych  umiejętności.  Wielu studentów

rozdaje ulotki  i  gazety na ulicy oraz  bezpośrednio  wyjaśniają  prawdę  zwykłym  ludziom.
Możesz  robić  każdą  z  tych  rzeczy.  Wielu  studentów  zbiera  się  przed  konsulatami  i
ambasadami przez cały rok i to również  jest naprawdę  godne podziwu. Jest wiele rzeczy,
które możesz robić. 

 
Uczeń:  Witaj,  szanowny  Nauczycielu.  Ostatnimi  czasy  zmienionych  zostało  wiele

znaków w Dżuan Falun i w innych książkach Dafa. Jakie jest tego głębsze znaczenie? 
Mistrz: Nie  będę  mówić  o  kryjącym  się  za  tym  znaczeniu.  Omówię  to  jedynie

powierzchownie. Weźmy na przykład [chiński] znak "praktyka" z [dwóch znaków terminu]
"praktyka kultywacji". Jeżeli prześladowania uczniów Dafa nie wydarzyłyby się, to dałbym
wam drogę,  jaką  powinniście pójść.  Ale po rozpoczęciu prześladowań,  fałszywe praktyki
czigong i wszelkiego rodzaju pomieszane rzeczy zaczęły uczestniczyć w prześladowaniach, a
nawet poszły do telewizji atakować Dafa. Oczywiście powodem tego działania było to, że tak
wielu ludzi uczyło się  Dafa - włączając w to ich własnych ludzi -  że nie mogli  zarabiać
pieniędzy. Stali się więc zazdrośni i nienawistni. Dlatego niektórzy uczniowie zadali pytanie:
"Mistrzu, w znaku "praktyka",  gdy używamy go do opisania innych praktyk czigong, czy
moglibyśmy  zmienić  jedną  część  znaku  z  tej  oznaczającą  "ogień"  na  tą  oznaczającą
"jedwab"? Oni przede wszystkim nie uprawiają prawdziwej kultywacji. " 
To tylko przykład. W różnego rodzaju innych miejscach było wiele czynników powstałych na
skutek  dewiacji  wynikających  z  wypaczonej  kultury.  Chiński  jest  specjalnym  językiem
pisanym i  jest  podobny do języka pisanego w niebiosach.  A chiński  język  mówiony jest
podobny do języka mówionego w niebiosach,  ponieważ  jest  formą  kultury,  jaką  bogowie
bezpośrednio stworzyli dla ludzkości. Ponieważ to co powstało w Chinach było ponadto pół-
boską kulturą, forma i dźwięk chińskich znaków jest połączona z kosmosem. Różni się to od
języków pisanych na Zachodzie i pisanych języków innych narodów. Jest tak dlatego, że z
pewnej perspektywy języki pisane z innych kultur są w rzeczywiście zestawem symboli jakie
bogowie stworzyli  dla ludzi, aby w tych regionach mogli oczekiwać na Fa po utworzeniu
związków przeznaczenia. W ten sposób ludzie oczekujący na Fa w tamtych miejscach mogą
prowadzić normalne życie i tymczasowo mieć zestaw symboli do komunikowania się między
sobą. Ale jeśli dźwięk i forma chińskich znaków są połączone z kosmosem, to pomyślcie jaki
zakłócający wpływ mogą mieć na ludzi, na uprawomocnianie Fa przez uczniów Dafa, którzy
uzyskali  Fa i kultywowali  na tej płaszczyźnie,  a nawet na rektyfikację  Fa? Innymi słowy,
stare siły użyły tych czynników aby wykorzystać pewne rzeczy w rektyfikacji Fa. Weźmy za
przykład słowo "目的 " (mu di, "miejsce przeznaczenia"). W dawnych czasach, gdy słowo
"miejsce przeznaczenia" lub inne słowa używane do opisania osiągnięcia pewnego miejsca
były zapisywane, to znak "di" był zawsze tym samym "di", jak w chińskim znaku "土地" ( tu
di,  "ziemia").  W czasach  nowożytnych,  wraz  z  pozorną  logiką  standaryzacji  gramatyki  i
ułatwianiem ludziom opanowania gramatyki, "地" (di, jak w "ziemia") zostało zapisane jako
"的" (di, przedimek). Zatem nawet jeśli przypuszczalnie dotarłeś do "miejsca przeznaczenia"
nadal nie dotarłeś na "miejsce". (Śmiech publiczności, brawa).

Pojawiają  się  problemy  z  wieloma  elementami.  W  dzisiejszych  czasach  stare  siły
wypaczyły chińską kulturę  i zostawiły mi wielki bałagan z jakim muszę sobie radzić, gdy
rozpowszechniam Fa. Istnieje tak wiele szkodliwych czynników w niezliczonych dziedzinach,
zatem trzeba naprawić wiele rzeczy. Ale że nie było czasu, żeby to zrobić, więc po prostu
korektę  zastosowaliśmy do kilku rzeczy.  Dobre jest  to,  że wewnętrzne znaczenia Fa nie
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zostały zmienione. Książka Dżuan Falun objawia się inaczej w każdym wymiarze i  Dżuan
Falun w niebiosach wygląda zupełnie inaczej niż na Ziemi, zatem nic nie zostało naruszone.

 
Uczeń:  Nie  byłem w stanie  kultywować  dostosowując  się  w  najwyższym możliwym

stopniu do zwykłych ludzi. Czy w przyszłości będę bardzo tego żałować? 
Mistrz: Czyli nie dałeś rady kultywować i jednocześnie w najwyższy możliwy sposób

dostosowywać  się  do  zwykłych  ludzi,  cóż,  "w  najwyższym  możliwym  stopniu"  oznacza
całkowite spełnienie wymagań. Jeśli zatem zakończyłoby się to dzisiaj, dowolny poziom, do
jakiego  należysz,  zostałby  ustalony.  Nie  zakończyło  się  dzisiaj,  zatem ponieważ  się  nie
zakończyło,  to jeśli  chodzi  o standardy,  które spełniłeś  lub nie spełniłeś  i  kwestie,  które
dobrze wykultywowałeś lub nie, wciąż są tylko częścią trwającego procesu, zatem nikt nie
może wywnioskować, że jest to tym czym jesteś. Jeśli rozpoznałeś swoje niedociągnięcia, a
myślę,  że to zrobiłeś,  ponieważ  podałeś  karteczkę z pytaniem, zatem skoryguj  to i działaj
lepiej. (Oklaski)

 
Uczeń:  Szacowny Nauczycielu, słowo "程度 " (cheng du, "stopień") z poprzednich edycji
Dżuan Falun zostało zmienione na "成度" (cheng du, "stopień realizacji”). Ale jeden z moich
kolegów praktykujących  powiedział,  że strona internetowa Minghui  nie  opublikowała  tej
zmiany, więc czy należy zmienić je z powrotem na oryginalne?

Nauczyciel: Było kilka kolejnych zmian znaków; było bardzo wiele rzeczy do zmiany.
Kiedy robi się coś w pewnej sprawie, dzieje się wiele rzeczy, więc jak na razie kończy się
zmiana znaków i żadne dodatkowe zmiany nie będą  wprowadzane. Aby dowiedzieć  się o
zmianach, które zostały wprowadzone, możesz odnieść się do wydania  Dżuan Falun,  które
wkrótce zostanie opublikowane, a następnie dokonaj zmian na podstawie tej edycji. Stało się
tak,  ponieważ Minghui  tylko  czasami  powiadamiało  o  zmianach  znaków,  więc  taka  jest
sytuacja. 

 
Uczeń:  Czy  struktura  kosmosu,  o  której  mówiłeś  odnosi  się  do  struktury  nowego

kosmosu?
Mistrz: Struktura kosmosu, o jakiej wam wcześniej mówiłem, była strukturą starego

kosmosu.  Stan,  który  jest  widoczny,  podczas  rektyfikacji  Fa  jest  również  stanem,  jaki
przejawiają  istoty starego kosmosu. Nowy kosmos nie może być  omawiany. Nie tylko nie
może być omawiany, ale i tajemnice nieba nie mogą zostać ujawnione. (Mistrz się uśmiecha)
(Publiczność się śmieje,  bije  brawa)  Wiele  niebiańskich  tajemnic  ze  starego kosmosu nie
można nazywać już dłużej tajemnicami nieba, ponieważ te sprawy zostaną zmienione, będą
podlegać zmianom. Ale stary kosmos ma wiele wiele dobrych istot i elementów, wliczając w
to  struktury,  które  są  dobre,  więc  te  zostaną  zachowane.  Zatem  bardzo  wiele  istot  i
zdecydowana większość struktury starego kosmosu została zachowana. 

 
Uczeń: Dlaczego moje egoistyczne myśli uparcie się pojawiają, skoro czas na ocalanie

czujących istot tak bardzo nagli? Martwię się o siebie.
Mistrz: Myślę,  że możność  dostrzeżenia swoich niedociągnięć  to kultywacja.  To w

istocie jest bardzo normalne. Kiedy potrafisz to rozpoznać, jest to pierwszy krok do poprawy.
Jeśli potrafisz dzień w dzień zwracać uwagę na te rzeczy i po trochę dobrze je wykonywać,
wówczas udoskonalasz się. Nie denerwuj się, gdyż  w przeciwnym razie doprowadzi to do
przywiązań.  Kiedy widzisz problemy, dokonaj zmian, a gdy widzisz niedociągnięcia to je
popraw. Istnieje wiele rzeczy, których możesz nie być w stanie zrobić i ja przemyślałem to
pod każdym względem i przewidziałem to kiedy rozpowszechniałem Fa. Innymi słowy, to, co
chcę  ocalić, to duch główny - dana osoba sama w sobie. Jak wielką zdolność ktoś posiada?
Jeśli jakaś osoba może rozpoznać własne błędy i przezwyciężyć je, to kultywuje, ale co się
stanie, jeśli elementy, które tworzą daną osobę wypaczą się? A konkretnie, co się dzieje, gdy
sposób czyjegoś  myślenia  jest  wypaczony?  W tym przypadku:  przez tak wiele lat  KPCh
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celowo kształciła ludzi w sposób, który wzmacnia jej własne sprawy. Wielu ludzi dostrzegło,
że partia nie jest dobra, ale są w stanie powiedzieć, że partia nie jest dobra patrząc jedynie z
poziomu  doktryny  wspieranej  przez  edukację  partyjną.  Naprawdę  nie  rozpoznali  tego  i
potrafią  patrzeć  na to jedynie z punktu widzenia doktryny partyjnej,  która została w nich
zaszczepiona. Jest to wypaczony sposób myślenia.  Co w takim przypadku można zrobić?
Mówię, że są pewne rzeczy, które możesz zrobić i nie jesteś kultywującym jeśli nie robisz
tego co w twojej mocy. Ale to czego nie potrafisz zrobić, Dafa z pewnością zrobi za ciebie i
Mistrz na pewno znajdzie sposób, aby to zrobić. (Oklaski)

Innymi słowy, trzeba kultywować tę część, którą według założenia masz kultywować.
Jeśli  chodzi  o  rzeczy,  których  nie  potrafisz  wykultywować  i  nie  potrafisz  wykryć  lub
rozpoznać - ani zadbać o nie nawet jeśli możesz je rozpoznać - Mistrz się nimi zajmie. Nie
oznacza to oczywiście,  że gdy widzisz przywiązania,  których  nie potrafisz się  pozbyć,  to
możesz  użyć  wymówki:  "Nie  mogę  nic  z  tym  zrobić"  i  tym  samym  zdjąć  z  siebie
odpowiedzialność.  (Śmiech publiczności) To nie zadziała. Mówię  o tym, że jeśli  chodzi o
struktury twojego istnienia i sposoby twojego myślenia - rzeczy, których w ogóle nie potrafisz
wykryć i którymi nie potrafisz się zająć - Mistrz z pewnością zajmie się tymi sprawami. 

 
Uczeń: Mistrzu, czy czas, kiedy zakończą się prześladowania, będzie czasem, gdy Fa

będzie rektyfikować ludzki świat?
Mistrz: Jest to wielce prawdopodobne.  (Oklaski) Chociaż lepiej będzie jeśli nie będę

mówić  o tych sprawach. Jak tylko zacznę  o tym mówić,  umysł  każdego z was stanie się
niezrównoważony. Pozostawię cudowność i wspaniałość tego, abyście sami to ujrzeli. 

 
Uczeń:  Mistrzu  czy  mógłbyś  pomówić  o  źródłach  zła  partii  politycznej,  która

prześladuje uczniów Dafa? (Publiczność się śmieje)
Mistrz: Odnośnie tego, jak to coś powstało na podstawowym poziomie, myślę, że lepiej

jeśli nie będę o tym mówić na konferencji Fa. Co do tego, jak powstała w ludzkim świecie,
nie  muszę  nic  mówić,  bo  każdy  już  o  tym  wie.  Jeśli  chcesz  naprawdę  rozmawiać  o
oszukańczej  partii  politycznej  lub  złej  partii  politycznej lub  jakiejkolwiek  innej  partii
politycznej, jako kultywujący absolutnie się tym nie zajmujemy. Nieważne, jak zła może być
partia,  jest czymś  z ludzkiego świata i  nieważne jak dobra może być,  nadal  jest czymś  z
ludzkiego  świata.  Kultywacja  oznacza  wychodzenie  z  ludzkiego  świata  i  jeśli  chodzi  o
kultywowanie w ludzkim świecie,  kultywujący nie angażują  się  w te wszystkie  ziemskie
konflikty i problemy. Te sprawy są złe, cóż, są powody ich istnienia, a co do spraw, które są
dobre,  też  istnieją  powody  ich  istnienia.  Określa  to  prawo  ludzkiego  społeczeństwa,  a
uczniowie Dafa w ogóle nie zajmują się tymi sprawami. Jednak każdy widział wyraźnie, że w
przeszłości, kiedy ten łobuzerski diabeł zaczął nas prześladować, to krzyczał, że jego partia
polityczna "musi pokonać Falun Gong" i "Nie wierzę, że partia *** nie może pokonać Falun
Gong". Wiem, że zrobił to z zazdrości i rozgoryczenia, ale wiem też, że za jego słowami kryły
się elementy jego partii politycznej. Innymi słowy, zdemaskowaliśmy ich dopiero po tym jak
zaczęli  nas  prześladować.  Nie  uznajemy  tych  prześladowań.  Gdy  wyjaśniamy  prawdę,
mówimy ludziom na świecie dlaczego Falun Gong jest prześladowane, czym jest Falun Gong
i czym jest partia polityczna. Kimkolwiek jest ten kto prześladował uczniów Dafa powinien
zostać zdemaskowany, a złośliwy wpływ jaki wywarł na umysły ludzi tego świata powinien
zostać wyczyszczony. 

Po wysłuchaniu uczniów wyjaśniających prawdę, niektórzy ludzie wciąż mówią: "Falun
Gong jest bardzo dobre, ale myślę, że partia *** ma swoje powody". Jest wielu ludzi, którzy
uważają, że to, co KPCh mówi nie może być kłamstwem, więc nie chcą słuchać prawdy. Ci
ludzie nie dostrzegli tego, że jest zepsuta do szpiku kości. Niektórzy ludzie mówią: "Falun
Gong jest całkiem dobre, ale partia nie zrobiła niczego złego. To wina tego łobuzerskiego
demona." W takim przypadku powinniśmy poinformować ludzi na całym świecie z jakiego
powodu prześladuje Falun Gong i jakie motywy miała, gdy rozpoczęła prześladowania Falun
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Gong; powinniśmy pomóc ludziom dostrzec, kto naprawdę jest sektą zła i o co chodzi partii.
Uczniowie Dafa, którzy są prześladowani powinni zdemaskować jej haniebną przeszłość.

Sprawy doczesne nie są problemem uczniów Dafa, którzy są kultywującymi, ale ja Li
Hongdży wiem o wszystkich takich sprawach.  (Oklaski) Wyjaśniałem te rzeczy przez cały
czas  w  ciągu  ostatnich  kilku  lat  prześladowań,  a  jednak  prześladowania  nadal  są
kontynuowane. Nowe kierownictwo KPCh jest u władzy już od dwóch lat, a prześladowania
nadal  trwają.  Czy  jest  to  kwestia  pojedynczych  osób  dopuszczających  się  haniebnych
czynów? Dlaczego zatem nie powinniśmy powiedzieć światu, że owa partia polityczna jest
nikczemna w samej swojej istocie? Jeślibyście nas nie prześladowali, to nie chcielibyśmy od
was niczego i niczego byśmy o was nie mówili. Tak wielu uczniom Dafa odebrano życie, a
prześladowania nadal trwają. Co za zło! Ponadto partia wykorzystuje stronnicze media, by
nadawać oszczerczą propagandę do każdego zakątka Ziemi i nawet jest to gorsze od rewolucji
kulturalnej. Obrała za cel grupę takich dobrych i życzliwych ludzi. Nawet jeśli ja to znoszę i
toleruję, żaden z bogów się za nią nie opowie! (Oklaski)

 
Uczeń: Z powodu mojego przywiązania do emocji, popełniałem błędy. Czuję wyrzuty

sumienia idąc ścieżką jaką obrałem. Jak powinienem to nadrobić?
Nauczyciel: (Nauczyciel wzdycha) W rzeczywistości są to sprawy, które bolą Mistrza

najbardziej. Dla kultywującego, jest to po prostu takie haniebne. Jest to haniebne nawet dla
zwykłego człowieka, ale ty jesteś kultywującym, więc jak możesz nawet poruszać ten temat w
otwartej dyskusji? Jest to po prostu takie haniebne. Czy wiesz, że w kultywacji z dawnych lat,
jak tylko kultywujący złamał odnoszące się do tego zasady, to nie byłby w stanie ponownie
kultywować przez resztę swojego życia? Jest to aż tak poważne. 

Co  zatem  można  zrobić?  Dafa  jest  miłosierne  i  Mistrz  patrzy  na  twoją  istotę  w
kontekście  całości  i  będziesz  jeszcze  mieć  szanse  przed  nadejściem  rektyfikacji  Fa  do
ludzkiego świata. Ale nie możesz ponownie popełniać tych błędów. Po prostu nie możesz. I
szczególnie w tym okresie czasu, zło będzie wykorzystywać twojej emocje do coraz gorszego
prześladowania ciebie i spowoduje, że twoje pragnienia i przywiązania staną się szczególnie
silne, aż do stopnia, w którym nie będziesz w stanie dobrze się prowadzić i obierzesz ścieżkę
zła. Mistrz to zobaczył. Jeżeli możesz poprawnie kroczyć swoją ścieżką, wówczas ten grzech
będzie należeć do zła. Ale jeśli nadal nie kroczysz poprawnie swoją ścieżką, to ten grzech
będzie twoim własnym. Oczywiście, zło, które wam przeszkadza zostanie wyeliminowane, a
potem wszystko co uczynisz będzie twoim czynem. 

W okresie rektyfikacji Fa, kiedy Fa rektyfikuje cały kosmos, czy wiecie jak Mistrz to
robi? Odnośnie wszystkich istot w całym kosmosie, wliczając w to ludzi na świecie i istoty,
które są poniżej tego świata - nawet te, które są bardzo, bardzo nisko, włączając w to istoty z
podziemi  i  piekła  -  działam zgodnie  z  jedną  zasadą:  nieważne  jakie  grzechy  czy  błędy
popełniła istota w przeszłości, ignoruję to wszystko; potrafię pozbyć się za ciebie wszystkich
tych rzeczy i  sprawić  by wszystko było  dobre.  Wcześniej  nikt  nigdy nie potraktował  tak
czujących istot. Jeśli jakieś miejsce w kosmosie nie było na odpowiednim poziomie, było
niszczone  przez  wybuch  a  następnie  odtwarzane.  Jeśli  jakieś  miejsce  nie  było  na
odpowiednim poziomie, to działo się z nim tak jak w metabolizmie ludzkiego ciała, gdzie
jeśli komórka nie jest na odpowiednim poziomie, umiera i stwarzana jest nowa. Traktowanie
wszystkich istot z takim miłosierdziem jest czymś,  co nigdy przenigdy się nie wydarzało,
przez tak długi czas jak istnieje kosmos. (Oklaski) Robiłem to przez cały czas i osiągnąłem to.
Ale jest jedna rzecz. Jeśli grzech został popełniony przeciwko Dafa w okresie rektyfikacji Fa,
zakłócając rektyfikację  Fa,  to grzech ten nie może być  odpuszczony.  Jest  tylko ten jeden
warunek. Jeśli nie byłoby właśnie tego warunku, to Fa wszechświata już by nie istniało. Istoty
z przyszłości nie miałyby Fa, za którym mogłyby podążać i którego miałyby przestrzegać i
byłoby tak samo jak z kosmosem, który nie mając Fa, stałby się zagmatwanym, chaotycznym
światem.  Coś  takiego  nie  może  się  wydarzyć!  Byłoby  to  tym  samym,  co  uszkadzanie
kosmosu, zatem posiadanie negatywnego  wpływu na rektyfikację  Fa oznacza popełnienie
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takiego grzechu. W przypadku istoty, może to być wywołane przez jedną niesłuszną myśli,
ale skutki są katastrofalne.

 
Uczeń: Pozdrowienia dla szacownego Mistrza. Jestem koreańskim uczniem z prowincji

Heilongjiang. Proszę pozwolić mi pozdrowić Mistrza w imieniu wszystkich uczniów Dafa z
Heilongjiang oraz różnych grup wyjaśniających prawdę w Korei.

Mistrz:  Dziękuję!  (Oklaski) Uczniowie  Dafa  z  Korei  działali  całkiem  dobrze.  W
Chinach kontynentalnych też jest wielu uczniów z koreańskiej grupy narodowej i są bardzo
ciężko prześladowani. Wiem o tym wszystkim. 

 
Uczeń: Nasz zespół wyjaśniający prawdę skupia się na wyjaśnianiu prawdy na terenie

Pekinu, wkładamy w to 80% naszego wysiłku, a pozostałe 20% przeznaczamy na inne sprawy,
wliczając w to wysiłki  na rzecz ratowania studentów. Kiedy wzmocnimy nasze wysiłki  na
wyjaśnianiu prawdy w obszarze Pekinu, to czy zło, które jest skoncentrowane na Manhattanie
zredukuje się? 

Mistrz: Żeby to dobrze ująć: kiedy uczniowie Dafa z różnych miejsc, wszyscy bardzo
dobrze działają, to zło nie umie sobie z nimi wszystkimi poradzić i jest wyczyszczane we
wszystkich miejscach. Zło, które przyszło na Manhattan jest w trakcie procesu całkowitej
eliminacji. Obecnie zło w Trzech Sferach zostało w dużej mierze wyeliminowane. Widać, że
obecna sytuacja się zmienia i nawet pogoda się zmienia. Uczniowie Dafa, którzy siedzieli
przed konsulatem w Nowym Jorku wiedzą, że było to najzimniejsze miejsce, a nasi uczniowie
Dafa naprawdę znieśli wiele w ciągu tych lat. Patrząc na obecną sytuację uczniowie Dafa z
różnych miejsc w pełni  wykorzystują  swoje umiejętności  i  talenty,  żeby działać  w różny
sposób  dla  uprawomocniania  Dafa,  jest  to  zatem przyczyną  tego,  że  zło  staje  się  coraz
mniejsze. Naprawdę jest mu trudno samemu się skoncentrować i zrobić cokolwiek. 

 
Uczeń: W jaki sposób ja i wszyscy inni możemy pracować razem, abyśmy mogli szerzej

rozumieć i stawiać Dafa na pierwszym miejscu?
Mistrz: Jest to pytanie, nad którym wszyscy uczniowie Dafa powinni się zastanowić.

Jeśli chodzi o to co robić, to tylko poprzez dobre studiowanie Fa i działanie zgodnie z tym co
mówi Mistrz możecie z prawością kroczyć tą ścieżką.

 
Uczeń:  Nie jest  łatwo nam, uczniom z Chin kontynentalnych  dostać  się  do Stanów

Zjednoczonych, aby uczestniczyć w konferencji Fa i rzadko zdarza się nam widzieć Mistrza
osobiście.  Chcielibyśmy  szczerze  poprosić  Mistrza  aby  zwrócił  się  do  uczniów  z  Chin
kontynentalnych, którzy udali się do Korei, aby pomóc Mistrzowi w rektyfikacji Fa. Proszę
powiedz nam, jak możemy dobrze robić to co powinniśmy i wypełniać śluby jakie złożyliśmy w
przeszłości. 

Mistrz: Wszyscy  uczniowie  Dafa  są  tacy  sami  i  powinniście  dobrze  działać  bez
względu na to, gdzie jesteście.  Czy jesteście zagranicą,  czy w środowisku, gdzie zło was
bezpośrednio prześladuje, powinniście przejawiać  prawe myśli  i prezentować  prawe czyny
uczniów Dafa, gdyż bezpośrednio uderzają one w zło. Zło jest hałaśliwe na zewnątrz, ale w
środku się  boi.  Jesteście uczniami  Dafa  i  nie możecie mieć  w sobie strachu.  Jeżeli  jako
kultywujący  rzeczywiście  potrafisz  porzucić  [strach  przed  śmiercią],  wówczas  ta  śmierć
zostanie od ciebie oddalona. Ale nie jest to coś, czego możesz chcieć żeby się stało - to jest
punkt, do którego kultywujesz w Fa, punkt, w którym stajesz się tego rodzaju istotą. Gdyby
wtedy,  gdy  zaczęły  się  prześladowania  w  Chinach  wszystkim  uczniom  Dafa  udało  się
zachowywać wystarczająco dobrze, tak jak teraz, to prześladowania nigdy by nie nastąpiły, a
te złe rzeczy natychmiast zostałyby zniszczone. Ludzki świat nie jest miejscem stworzonym
dla nich, żeby robili tutaj pokaz zła. 

Wy stopniowo stawaliście się coraz bardziej trzeźwo myślący, spokojniejsi i bardziej
racjonalni i teraz wiecie co robić, można powiedzieć, że wiele waszych ludzkich przywiązań
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zostało wyplenionych. Cóż, w rzeczywistości, w przypadku niektórych studentów nie jest tak,
że ich ludzkie przywiązania zostały wyrwane,  oni po prostu byli  nazbyt  przerażeni,  żeby
zrobić  coś niewłaściwego, a gdy otoczenie odrobinę  złagodnieje,  to ośmielą  się  ponownie
zrobić to coś. To nie jest dobre. Jeżeli ktoś nie potrafi kultywować w Fa, to nie jest w stanie w
pełni zrozumieć  Fa.  Tylko wtedy,  gdy ktoś  naprawdę  uchwycił  sedno Fa może iść  drogą
prawości, a jego istota możne być pewna dobrego wyniku. W przeciwnym razie tego rodzaju
istota  pozostaje  w  najbardziej  niebezpiecznej  sytuacji,  ponieważ  zło  może  w  dowolnym
momencie wykorzystać jej niedociągnięcia. Gdyby ten ktoś był zwykłym człowiekiem, bez
względu na to,  jaki  byłby  zły,  zło nie zwracałoby na niego uwagi.  Skoro jednakże chce
kultywować, to zło będzie próbowało go powstrzymać  przed kultywowaniem. A kiedy nie
kultywuje solidnie staje się celem prześladowań zła. 

 
Uczeń:  Kilku  studentów  jest  bardzo  entuzjastycznie  nastawionych  do  wyjaśniania

prawdy, ale nigdy nie udało im się wyjść poza żałosne ramy przywiązania do siebie samych.
Nie radzili sobie dobrze przy ogólnej współpracy i koordynacji, a co gorsza mieli wpływ na
kilku innych studentów.  Jeśli  nadal  nie będą  potrafili  dobrze współpracować  z  kolegami
praktykującymi, to chciałbym zapytać  Mistrza, z jakiego rodzaju konsekwencjami staną w
przyszłości twarzą w twarz ci studenci? 

Mistrz: Moim zdaniem, w tej  chwili  nie można powiedzieć  jacy są  uczniowie  lub
wyciągać wniosków na ich temat, ponieważ w procesie kultywacji mają miejsce wszelkiego
rodzaju manifestacje i będą się ukazywać wszystkie zwykłe ludzkie przywiązania. Tak długo,
jak praktykujący nie usunie ich,  z  pewnością  będą  się ukazywać.  Co do tej  części,  która
dobrze kultywowała, to nigdzie jej nie widać, ponieważ ta część, która dobrze kultywowała
nie może być widoczna. A część, która nie została dobrze wykultywowana będzie widoczna
dla innych, kiedy tylko wyłoni się na powierzchni. Kluczem jest to, jak sobie z tym radzą i
czy potrafią rozpoznawać swoje niedociągnięcia,  kiedy inni wskazują na tę część lub kiedy
ich przywiązania wychodzą na powierzchnię podczas konfliktów - to ma kluczowe znaczenie.
Kiedy  coś  rozpoznasz,  musisz  to  pokonać  i  tylko  to  jest  kultywacja.  W  ostatecznym
rozrachunku, powiedziałbym, że jest to kwestia pilności. 

Jeżeli osoba nie kultywuje dobrze i oddziałuje na innego ucznia Dafa lub wielu innych
uczniów Dafa  i  powoduje,  że ich  kultywacja  ponosi  fiasko,  to  jest  to  najcięższy grzech
interferencji w kultywację uczniów Dafa, taki który nie może być odpuszczony nawet po tym
jak istota schodzi na dół do osiemnastego poziomu piekła.  Niektórzy uczniowie nie są  w
stanie usunąć swoich długotrwałych przywiązań, doprowadzają do tego, że prześladuje ich
zło. Wszyscy myślicie, że ci ludzie są skończeni i że im się nie uda. W tej chwili nie możecie
patrzeć na to w ten sposób. Niektórzy uczniowie w rzeczywistości pozbyli się wielu innych
przywiązań  i  wiele przywiązań  zniknęło i nie pojawiają się, ale te przywiązania, które nie
zostały wyplenione nadal się jeszcze pokazują. Mistrz na pewno sprawi, że się ujawnią i będą
wpływać na konflikty i na pewno sprawią, że każdy to zobaczy, celem będzie pozbycie się
ich. Gdy je zobaczysz, to trzeba żebyś je im wskazał. Jeśli nie wskażesz, to będzie dlatego, że
masz przywiązanie do strachu przed obrażeniem kogoś. W tym przypadku, zostaną zmuszeni
do konfliktów z tobą tak, że oboje ty i  on rozpoznacie swoje przywiązania. A celem jest
wyplenienie tych ludzkich przywiązań. Ale jeśli patrzysz na uczniów, u których pokazują się
przywiązania, to nie możesz myśleć o nich, że nie są dobrzy. Zatem nieporozumienia i błędy
wśród uczniów Dafa są nieuniknione. Kluczową kwestią jest to, że nie możecie mieć między
sobą prawdziwych konfliktów ani starć, ani nie możecie przestać ufać sobie nawzajem. 

Ostatnio  często  podkreślałem  kwestię  współpracy  i  koordynacji.  Podobnie  musicie
dobrze współpracować, bez względu na to czy te wasze złe przywiązania zostały usunięte, czy
nie. Dlaczego jest tak, że czasami widzicie mnóstwo pojawiających się  sporów i  czasami
ciągną  się bardzo długo? Dlaczego jest tak, że w dawaniu świadectwa Fa, opinie uczniów
ciągle się różnią? Jest to coś,  co ostatnimi czasy w Chinach kontynentalnych było bardzo
widoczne.  Jaki  jest  prawdziwy  problem?  To  bardzo  proste  -  to  jest  kwestia  tego,  czy
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potwierdzasz Fa, czy też potwierdzasz siebie. Jeśli potwierdzasz Fa to, bez względu na to, co
ktoś inny ci powie, nie zostaniesz wewnętrznie poruszony. Jeśli ktoś odrzuci twoją opinię i ty
się zirytujesz i nie spodoba ci się to; jeśli inni ludzie wyrażą jakąś opinię przeciwną do twojej,
opartej  na  jakimś  problemie  jaki  masz,  lub  niezgodną z  twoją opinią  i  tobie  się  ona nie
spodoba i sprzeciwisz się temu, zaczniesz się kłócić we własnym imieniu, a gdy doprowadzi
to  do  tego,  że  zejdziesz  z  tematu  i  przestaniesz  słuchać  innych,  [we  wszystkich  takich
sytuacjach] - nawet jeśli bronisz się lub tłumaczysz się z najlepszymi intencjami - będziesz
nadal tylko uprawomocniać siebie. (Oklaski) Dzieje się tak dlatego, że nie postawiłeś Dafa na
pierwszym miejscu i tym czego nie potrafiłeś w tamtym czasie najbardziej puścić było ego. 

Ale myśli  ludzi są  skomplikowane i  czasami trudne do określenia.  Niektórzy ludzie
naprawdę  myślą  o  Fa,  naprawdę  czują,  że  taki  a  taki  sposób  jest  w  porządku  i  nie  są
przywiązani do siebie. Oni po prostu trwają przy swoim stanowisku. Ktoś może powiedzieć:
"Jesteś tak natarczywy, czy nie uprawomocniasz siebie?" Zatem w tamtym okresie należało
być  spokojnym i opanowanym. Kiedy w rzeczywistości każdy myśli  o Fa, to nie istnieje
problem braku współpracy. Powinniśmy być dobrymi ludźmi, gdziekolwiek jesteśmy - czyż
nie powinniśmy najpierw myśleć  o innych,  gdy tylko  coś  robimy?  Dlaczego jest  tak,  że
uczniowie  Dafa  nie  myślą  najpierw  o  innych  podczas  wzajemnych  relacji?  Myślicie:
"Wszyscy  jesteśmy  kultywującymi  i  każdy  kultywuje,  zatem  kiedy  jesteśmy  z  innymi
uczniami, nie ma potrzeby, aby myśleć o tym, jak się do siebie odnosimy." Czy nie to macie
na myśli?  Cóż,  nie jest  to w porządku. Nie zapominajcie o tej  kwestii:  jesteście istotami
ludzkimi, które są w trakcie kultywacji, nie jesteście kultywującymi bogami, więc musicie
liczyć się z innymi. 

 
Uczeń: Uczniowie w Korei wykorzystują różnego rodzaju sposoby, aby zintensyfikować

wysiłki  w celu wyjaśniania prawdy różnym ludziom i stopniowo przyciągają  coraz więcej
uwagi i wsparcia ze strony ludzi. Wyjaśnianie prawdy przynosi coraz lepsze wyniki i w tym
samym czasie, w całym kraju przybywa ogromna ilość nowych studentów. Ale ostatnio, kilku
studentów, jeden po drugim, mieli wypadki i zmarli  tragicznie. Jeden zmarł, gdy autobus,
którym jechał dachował, drugi utonął, a kolejny zginął w wypadku przy pracy. Jeden z tych
studentów, był bardzo aktywny w wyjaśnianiu prawdy. Wystąpienie kilku takich przypadków
spowodowało, że kilku nowych studentów zaczęło się wahać. 

Mistrz: Właśnie rozmawialiśmy o interferencji starych sił w rektyfikację Fa i uczniów
Dafa. Dlaczego zatem stare siły robią takie rzeczy? Jaki jest ich cel? One myślą: "Każdy z
was przyszedł tutaj, aby kultywować  i myślicie, że Dafa jest dobre. Czy twoje rozumienie
dobroci Dafa naprawdę opiera się na prawdach Fa? Czy raczej, po prostu idziesz za innymi,
gdy mówią, że coś jest dobre? Albo czy jest tak, że mówisz, iż Fa jest dobre wtedy, kiedy
czujesz, że na nim skorzystałeś?" Kultywacja i Dafa są poważne i mogą przemienić ludzkie
istoty  w  bogów.  Stare  siły  nie  mogą  tego  znieść,  zatem  chcą  was  przetestować.  Chcą
sprawdzić, czy nadal będziecie mówić, że Dafa jest dobre oraz czy zostaniecie i będziecie
kultywować, gdy sprawią, że odejdą ludzie, którzy osiągnęli kres swojego życia. Uczyniły to
stare siły, gdy zatem jakiś uczeń staje twarzą w twarz z niebezpieczeństwem zagrażającym
jego życiu,  nie możesz mówić,  że nie jest dobry lub że ma jakieś  poważne problemy. W
rzeczywistości są  to stare siły, które tworzą zakłócenia korzystając z ludzkich przywiązań.
Jedną rzeczą jest to, że niektórzy studenci z łatwością się wahają i jeśli wszyscy tego typu
studenci kultywowaliby bardzo dobrze i solidnie, wówczas te problemy nie miałyby miejsca.
Jeżeli pewni studenci nie potrafią pozbyć się ze swego wnętrza długoletnich przywiązań, to
mogą być prześladowani i napotykać na przeszkody. [Mogą myśleć] "Robię ćwiczenia i moje
choroby  zostały  wyleczone.  Czuję  się  tak  dobrze.  Moje  życie  stało  się  łatwiejsze."  Ich
zrozumienie zawsze pozostaje na tym poziomie i nie mogą zrozumieć Fa na podstawowym
poziomie Fa, a to sprawia, że problemy pojawiają się z łatwością. Oczywiście te rzeczy nie
zawsze wywodzą się z tego typu problemu. Stare siły robią to od dłuższego czasu i tego typu
rzeczy działy się też wcześniej podczas kultywacji studentów w Chinach kontynentalnych. To
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dlatego w kultywacji imperatywem jest patrzenie na sprawy z prawymi myślami i posiadanie
jasnej świadomość tego, że kultywacja jest czymś najistotniejszym. 

Zdarzały  się  oczywiście  pewne  sytuacje.  Studenci  w  różnych  regionach  stali  się
znacznie bardziej trzeźwo myślący, potrafią mieć zrozumienie na podstawowym poziomie Fa
i  dzięki  temu potrafią  poprawnie  się  zachowywać.  Bywali  pewni  studenci,  którzy często
mawiali "Taki a taki na naszym miejscu ćwiczeń radzi sobie tak dobrze! Będziemy robić to co
on robi." Pozwólcie, że powiem wam wszystkim, że absolutnie nie możecie tak postępować i
absolutnie nie możecie myśleć w ten sposób. Kultywujący nie może obierać innych ludzi za
wzór.  Musisz  obrać  Fa za nauczyciela!  (Oklaski) Jak  tylko  zaczniesz  działać  [tak  jak to
opisałem] i myśleć w tamten sposób, pojawią się dwa problemy. Jednym z nich jest to, że
prawdopodobnie będziesz  wpychać  tego  studenta w miejsce,  z  którego nie ma dla niego
odwrotu. I jest prawdopodobne, że stare siły wpędzą go w kłopoty, a nawet sprawią, że opuści
nas wcześniej, po to żeby przetestować innych studentów. [Pomyślą,] "Wszyscy zwracacie się
do niego. Skoro tak mają się sprawy to czy nadal zamierzacie studiować i nadal zamierzacie
kultywować?" W takich okolicznościach, naprawdę niektórzy uczniowie myślą: "Jeśli nawet
jemu się nie udało, to czy ja dam radę?" Oni się wahają. Czyż  stare siły nie wykorzystają
tego? [W tej sytuacji] nawet ja, wasz Mistrz, nie mogę niczego powiedzieć! Stare siły mówią:
"Spójrz. Zobacz, jak zakończył się ten test? To co zrobiliśmy było właściwe, prawda?" Zatem
kiedy prawe myśli nie są silne, ludzkie umysły są chwiejne. Absolutnie musicie mieć się na
baczności! Powinniście brać Fa za nauczyciela. Nie możecie patrzeć na to, jak dobrze dana
osoba kultywuje i w rezultacie tego uczyć się od tej osoby zamiast [czerpać wiedzę] z Fa. 

Czyż nie było takich studentów, gdy rozpoczęły się prześladowania w Chinach? Wielu
studentów szukało asystentów i robiło to, co robili asystenci. Gdy asystenci się poddawali, ci
szli za nimi i też się poddawali. Oczywiście, mimo wszystko, studenci są studentami Dafa,
więc później,  kiedy przemówił  spokojny rozsądek,  uświadomili  sobie,  że byli  w błędzie.
Zaczynali  studiować  Fa na nowo i  zdawali  sobie sprawę  z tego,  że ich zrozumienie było
niewłaściwe i że to, co zrobili było złe. Ale patrząc na jedną tego część, czy nie przyniesie im
to wstydu? Naprawdę zrobili to z tego jednego powodu, zatem dla kultywującego, czyż nie
jest  to skazą? Wywołanie chwiejności  w ludzkich umysłach  sprowadzi  zatem kłopoty do
środowiska praktykujących. Kategorycznie musicie zwracać na to uwagę. 

Podczas kultywacji  mogą  wydarzyć  się  różne rzeczy.  Niektórzy ludzie dostrzegli,  że
tacy a tacy po rozpoczęciu praktykowania zostali uleczeni z chorób. Myśleli: "Och, nawet tak
poważne choroby zostały wyleczone." Albo: "Och, rak tej osoby został wyleczony po tym,
jak  zaczął  ćwiczyć."  "Też  będę  ćwiczyć."  Ale  dlaczego  ta  osoba  przestała  przychodzić?
Przyszedł  z  powodu  raka,  żeby  się  uzdrowić.  Nie  przyszedł  tutaj,  aby  prawdziwie
kultywować. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli chodzi o zrozumienie Fa, każdy musi od
czegoś zacząć. Jedna osoba może zacząć rozumieć Fa z takiej strony, a druga od innej. Ale
gdy ktoś wkroczy we wrota praktyki, musi stawiać studiowanie Fa na pierwszym miejscu -
tylko  wtedy  jest  to  kultywacja.  W  tym  przypadku,  kiedy  podczas  kultywacji  potrafisz
faktycznie  zrozumieć  Fa,  będziesz  w  stanie  pozbyć się  każdego  przywiązania.  Będziesz
myśleć: "Uzyskałem Fa i nie boję się niczego. Jeśli umrę, to niech tak będzie. Nawet jeśli
zginę, to i tak uzyskałem Fa. Co się stanie ze mną po śmierci? Nie skończę w piekle. Mimo
wszystko otrzymałem Fa." Osoba taka nie doświadczy niczego co zagrażałoby jej życiu i nie
będzie miała żadnych  problemów ze zdrowiem  (Oklaski).  Będzie tak dlatego,  że jej  stan
umysłu będzie stanem prawdziwego kultywującego.  Ona naprawdę  zrozumiała [czym jest
kultywacja] i naprawdę wzniosła się i porzuciła wszystkie przywiązania. Przynajmniej pod
tym  jednym  względem  wykroczyła  poza  człowieczeństwo,  wyszła  poza  sferę
człowieczeństwa. Tylko zwykli ludzie mają problemy zdrowotne. Kiedy ktoś porzuca swoje
przywiązanie do wyleczenia się, to jego problemy zdrowotne znikają. 

Niektórym ludziom, przez długi czas nie udaje się porzucić przywiązania do zdrowia.
W normalnych okolicznościach, gdy ktoś cierpi na nieuleczalną chorobę, to de facto osiągnął
kres  swojego  żywota.  Cierpi  na  nieuleczalną  chorobę  i  jego  życie  ma  się  ku  końcowi,
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jednakże teraz studiuje Dafa. Mimo, że przyszedł z chęci wyleczenia się, nadal pozwala mu
się  studiować  Fa,  żeby  zrozumiał  Fa.  Widzi  przykłady  [Fa]  przejawiające  się  w  życiu
ludzkim, jednak wciąż nie potrafi zrozumieć Fa na podstawie Fa. Nie czyta książek, więc nie
potrafi  zrozumieć  różnych  spraw  na  podstawie  Fa.  On  tylko  naśladuje  innych  w
wykonywaniu ćwiczeń.  Wciąż  myśli:  "Stałem się  uczniem Falun Gong.  Robię  ćwiczenia.
Dlaczego nie zostałem wyleczony?" Kultywacja to poważna sprawa. Ten test umysłu danej
osoby jest jak wybór między czarnym lub białym. Im bardziej przywiązany jesteś, tym gorzej
upadniesz. Kiedy idziesz do szpitala na badania, to wyniki wychodzą takie jakby choroba się
pogorszyła. Ty jednak nadal się do tego nie oświecasz. Ponieważ nadal się nie oświecasz,
staje się to coraz bardziej poważne, i w końcu naprawdę nie możesz tego przejść. Dzieje się
tak dlatego, że nie jesteś  prawdziwym uczniem, nie studiujesz Fa i  nie potrafisz porzucić
przywiązania  do  choroby.  Jesteś  po  prostu  zwykłym  człowiekiem,  który  chce,  aby  jego
choroba została wyleczona. Celem mojego rozpowszechniania Dafa jest ratowanie ludzi na
podstawowym poziomie ich istnienia, a nie pomaganie zwykłym ludziom w wyleczeniu się.
Jeśli  naprawdę  potrafisz  kultywować,  to  kiedy  prawdziwie  pozwolisz  odejść  swojemu
przywiązaniu do życia lub strachowi przed śmiercią - i nie będziesz się zachowywać w taki
sposób tylko na pokaz, zaś w środku bez przerwy będziesz o tym myśleć - to bez względu na
to,  jakiego  rodzaju  masz choroby,  zostaniesz  uzdrowiony.  W kultywacji,  różnica między
człowieczeństwem, a boskością  jest jedynie różnicą  jednej myśli.  Ta różnica jednej myśli
brzmi prosto, ale można to osiągnąć tylko mając głębokie i mocne fundamenty w kultywacji.
Jeśli  naprawdę  potrafisz  włożyć  wiele  wysiłku  w  studiowanie  Fa,  będziesz  w  stanie  to
osiągnąć. 

Gdy pojawia się taka sytuacja, zwykle przez długi okres czasu człowiek dostaje w Dafa
jedną  szansę  po drugiej,  ponieważ  otrzymał  Fa.  Nieustannie dostaje szanse i  nie umiera,
dostaje szansę za szansą. Ale jeśli ten ktoś po uzyskaniu kolejnych szans przez tak długi okres
czasu nadal tego nie rozumie, to nawet jeśli kultywował przez lata i podążał za innymi w
wykonywaniu  pracy  Dafa,  jeśli  nadal  nie  potrafi  na  podstawowym  poziomie  porzucić
swojego  przywiązania  do  wyzdrowienia,  to  na  podstawowym  poziomie  nadal  nie  jest
studentem i gdy dotrze do kresu swojego życia, odejdzie. Zwykli ludzie też mogą wykonywać
pracę Dafa i tym co otrzymują są błogosławieństwa. Gdy kultywujący wykonują pracę dla
Dafa to nie szukają zwykłych błogosławieństw, ani dobrego życia; rzecz, która jest dla nich
najważniejsza to podniesienie swojego poziomu. Kultywujący, nie zabiegajcie o rzeczy z tego
świata. Czyż przywiązanie do swojej choroby nie jest pogonią za czymś z ludzkiego świata?
Niektórzy ludzie mówią: "Gdy moja choroba zostanie uleczona, to będę w stanie zrobić wiele
dobrych rzeczy dla Dafa! Dlaczego nie zostałem jeszcze wyleczony?" Twoje wyzdrowienie,
twoja kultywacja, zostanie uczniem Dafa, w całości były uwarunkowane. Kultywowałbyś  i
uznał  siebie  za  ucznia  Dafa  tylko  wtedy,  gdyby  choroba  została  wyleczona.  Kultywacja
odbywa się bezwarunkowo i w naturalny sposób otrzymuje się pewne rzeczy, bez uganiania
się za nimi. 

Oczywiście  nic  nie  jest  na  zawsze  przesądzone.  To  co  omówiłem,  to  prawdy  Fa.
Sytuacje ludzi są różne i po prostu daję taki przykład. Jeśli każdy ma dobre zrozumienie, to
sprawy  potoczą  się  gładko.  Ale  kiedy  człowiek  nie  morze  pozwolić  odejść swoim
przywiązaniom, staje się to naprawdę trudne. 

 
Uczeń: Jestem uczniem Dafa z Irlandii i chciałbym przesłać pozdrowienia szacownemu

Nauczycielowi.  Przez  długi  czas  do  chwili  obecnej  nie  działałem  dobrze  w  kwestii
rozpowszechniania Fa, ani w osobistej kultywacji. Czy jest jeszcze dla mnie czas, abym to
nadrobił? 

Mistrz: W takim układzie powinieneś wziąć się w garść i działać. Ponieważ jeszcze nie
jest to koniec, więc tak, jest jeszcze czas. (Wszyscy się uśmiechają i klaszczą) Nawet jeśli nie
radziłeś sobie dobrze, mimo wszystko, Mistrz nadal nie chce zostawić żadnego z was w tyle.
(Oklaski) 
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Powiedziałem wcześniej, że rektyfikacja Fa kosmosu jest jednym etapem i rektyfikacja
Fa ludzkiego świata jest  kolejnym etapem.  Oznacza to,  iż  Mistrz  wykonuje  to  w dwóch
etapach. Nie nauczałem was zatem Fa z Trzech Sfer, nauczałem was tylko Fa kosmosu. Nie
omawiałem  struktury  różnych  spraw  z  Trzech  Sfer,  pochodzenia  życia,  struktury  życia,
historii świata lub teorii z tego świata od religijnych po naukowe, takich jak, skąd dane rzeczy
pochodzą, jakie są ich cele, jakie są powody różnych konfliktów, które zachodzą w ludzkim
świecie - cóż, wszystkiego z przeszłości. Odnośnie stanu struktury Trzech Sfer i różnych ciał
niebieskich w Trzech Sferach, nie mówiłem wam o tych rzeczach ponieważ w kosmosie są
one zupełnie nieistotne. Trzy Sfery nie zasługują na to, aby o nich nauczać w Dafa, ponieważ
są zbyt plugawe. Kiedy nauczam was Wielkiego Prawa to obejmuje to temat Trzech Sfer. W
przyszłości będziecie wiedzieć wszystko i nie będzie potrzeby abym mówił wam o rzeczach z
Trzech Sfer. W przyszłości zajmę się sprawami, które dotyczą istot ludzkich i wtedy będę
mówić o Fa z Trzech Sfer. Gdy w przyszłości, nadejdzie pora na działanie w Trzech Sferach,
będzie to czas gdy Fa będzie rektyfikować ludzki świat. 

Ponieważ wydarzenia odbywają się w dwóch etapach, w kosmosie miały miejsce pewne
niespotykane dotąd zjawiska. Jakie zjawiska? Chodzi o to, że przez cały ten czas Trzy Sfery
były zamknięte - istoty ze środka Trzech Sfer nie mogły się wydostać i istoty spoza Trzech
Sfer  nie mogły tam wejść.  Ja byłem tym kto to zamknął  na samym początku.  Elementy
stworzone wcześniej przez stare siły były tam ciągle i nie zostały całkowicie wyczyszczone i
zanim sprawy zostaną zakończone na powierzchni ludzkiego świata, pewna ilość elementów
starych  sił  nadal  wywiera  negatywny  wpływ.  Ponieważ  rektyfikacja  Fa  i  rektyfikacja
ludzkiego świata przez Fa odbywają się w dwóch różnych etapach, Trzy Sfery musiały zostać
oddzielone od kosmosu. Od początku mojej rektyfikacji Fa - w czasie ostatnich kilkunastu lat
-  bez  przerwy oddalają  się  od kosmosu.  Astronomowie  dostrzegli,  że ciała  niebieskie  w
kosmosie  nie  są  już  ciałami  kosmicznymi  z  wcześniejszych  czasów,  a  pozycja  Drogi
Mlecznej  nie jest  taka sama, jak była  wcześniej  i  inne systemy gwiezdne,  które otaczały
miejsce, gdzie istniała Droga Mleczna, nie są już takie same. Stało się tak ponieważ  Trzy
Sfery  są  oddzielane  od  kosmosu.  Naukowcy  odkryli  ten  fakt,  gdy  zachodził  proces
przemieszczania i twierdzą,  że kosmos się rozszerza. W rzeczywistości to ciała niebieskie
oddzielają się od Trzech Sfer, tak jak i Trzy Sfery coraz bardziej się oddalają od swojego
pierwotnego położenia. Podczas ostatnich kilkunastu lat Trzy Sfery bez przerwy przesuwały
się poza kosmos. W tym samym czasie naukowcy odkryli, że ciała niebieskie przeszły przez
niesamowite  zmiany.  Pojawiły  się  gwiazdy,  które  wcześniej  nie  istniały  i  nieistniejące
wcześniej systemy gwiezdne. Gdzie zatem podziały się gwiazdy i systemy gwiezdne, które
były  tam  pierwotnie?  Dlaczego  kosmos  przechodzi  przez  tak  ogromne  zmiany?  W
rzeczywistości  pojawiło  się  to  jako  element  ruchu  Trzech  Sfer,  gdy  oddzielały  się  od
kosmosu.

Czy strona PureInsight  nie donosiła  o  tym? Kosmos znika w oddali  szybciej  niż  z
prędkością światła, a Droga Mleczna oddziela się od kosmosu. Odkąd osiągnęła ten punkt,
kiedy nawet ludzkie istoty potrafią  dostrzec tę fazę,  oznacza to, że ten rozdział dotarł  do
najbardziej  powierzchniowego  poziomu.  Gdy  wcześniej  zaczynałem  to  robić,  niektórzy
bogowie powiedzieli mi: „W przyszłości, wszystkie ludzkie istoty będą w stanie dostrzec to
co zrobiłeś i uświadomią sobie w końcu, że tym kto to zrobił byłeś ty”. O to w tym chodzi,
ponieważ pewne oznaki będą łączyć się w miejscu, w którym ja jestem.

Kiedy dokona się separacja,  wymiar  na zewnątrz Drogi  Mlecznej  nie będzie istnieć.
Istoty  ludzkie  uznają  pustkę  za  przerażającą.  Gwiazdy,  które  zwykły  istnieć  poza Drogą
Mleczną i wszelkie ciała niebieskie, które były rozrzucone wszędzie poza Drogą mleczną,
znikną.  Strona PureInsight  donosiła, że nasza Droga Mleczna stanie się  „samotną  duszą  i
wędrującym duchem” kosmosu. Mogliście się  zastanawiać  „Jaki może być  powód takiego
zjawiska?” Wydaje się jakby ludzie - wliczając w to naukowców - byli obojętni na to, ale jest
tak tylko dlatego, że tego nie rozumieją. Gdyby w kosmosie wydarzyło się coś takiego w
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przeszłości, to Droga Mleczna już by nie istniała. Oddzielona od kosmosu nie byłaby w stanie
istnieć  i  zdezintegrowałaby się.  Rektyfikacja  Fa kosmosu i  rektyfikacja  ludzkiego  świata
przez Fa są wykonywane w dwóch etapach, zatem Trzy Sfery muszą zostać oddzielone od
kosmosu. Jeżeli rektyfikacja Fa kosmosu zostałaby zakończona - i wszystko byłoby nowe i
czyste - ale Trzy Sfery nadal byłyby ohydne, to zanieczyściłyby kosmos. Niemożliwe jest,
żeby  mieć  takie  plugawe  miejsce  wewnątrz  tak  cudownego  kosmosu,  zatem  trzeba  je
wyprowadzić i wziąć pod opiekę na osobności. Dlatego będą rozdzielone. (Brawa) Naukowcy
odkryli obecnie to co opisałem.

Uczeń: Co mamy zrobić w kwestii poprawek chińskich znaków w „Lunju”, które pewni
praktykujący powiesili na swoich ścianach…?

Mistrz:  Tak,  możecie  skorygować  teksty  Lunju wiszące  u  was  na ścianach.  Tylko
zwróćcie  uwagę,  żeby  korektę  wykonać  odpowiednim  kolorem.  Cóż,  właściwie,  każda
metoda będzie dobra.

Uczeń: W jaki sposób możemy pomóc nowym studentom zrobić krok naprzód?
Mistrz: Jeśli chodzi o nowych uczniów, nie możecie ich pośpieszać, ponieważ muszą

przejść  przez proces  udoskonalania  swojego zrozumienia.  Jeżeli  sami  wyjdą  z  inicjatywą
zrobienia czegoś, to pozwólcie im. Jeżeli jednak nie chcą czegoś zrobić z własnej woli, to
myślę że nie możemy ich przymuszać do robienia czegokolwiek, ponieważ mimo wszystko są
nowymi studentami.

Uczeń:  Jak powinniśmy patrzeć  na wielkie korporacje spoza Chin,  które rozważają
inwestycje w Chinach i  jak powinniśmy patrzeć  na członków naszej  rodziny,  którzy chcą
wrócić do Chin?

Mistrz: Jeżeli członkowie twojej rodziny nie kultywują, a chcą wrócić do Chin, to w
porządku.  Jeżeli  jednak  jesteś  kultywującym,  to  lepiej  będzie jeśli  nie wrócisz  -  czy nie
narażałbyś  się na prześladowania? Jako uczeń Dafa nie byłbyś  w stanie znieść nierobienia
tego co uczniowie Dafa powinni robić, ale jeśli zrobiłbyś to, wówczas byłbyś prześladowany.
A poza tym są rzeczy, które tutaj powinieneś robić.

Odnośnie wielu korporacji, które planują inwestycje w Chinach, to na razie nie róbcie
niczego w tym kierunku. Powinniście po prostu wyjaśnić fakty i mówić ludziom o co chodzi
w Dafa i dlaczego jest prześladowane. Wyciągnijcie na światło dzienne godną pogardy farsę i
wszystkie  podłe uczynki  popełnione przez władzę,  która zmyśla  kłamstwa i  pomówienia,
ujawnijcie naciski zła, powiedzcie ludziom na świecie o tych sprawach i pomóżcie im ujrzeć
to wszystko w sposób przejrzysty - wówczas osiągniecie swój cel. Gdy wyjaśniacie prawdę
mówcie  po  prostu  o  rzeczach  z  tego  poziomu i  nie  posuwajcie  się ani  odrobinę  wyżej.
Odnośnie  firmy,  która  chce  gdzieś  inwestować,  jeżeli  nadarzy  się  okazja,  wszystko  co
możecie powiedzieć to: „Panowie, tylko dzięki waszym inwestycjom, ta grupa złoczyńców z
Chin  ma  pieniądze  na  finansowanie  prześladowań.  Widzicie  jaka  jest  przerażająca,  gdy
ujawnia swoją podłość, czy nie tak? Czy wasza firma nie była narażona na ich wymuszenia?”
Nie wtrącajmy się w to, czy tam zainwestują. Wszystko co możemy zrobić to rozmawiać z
nimi używając zasad z bardzo płytkiego poziomu.

Myślę jednak, że mając przed oczami materialny zysk, jedni są skłonni słuchać, a inni
nie, zatem ta kwestia nie jest czymś na czym powinniśmy się skupiać. Uwaga powinna się
skupić na powiedzeniu ludziom, dlaczego Falun Gong jest prześladowany i jak okropne są te
prześladowania  i  to  wystarczy.  Kiedy  ludzie  wyraźnie  dostrzegą  te  nikczemne  kwestie,
wówczas  zostaną  z  nich  usunięte  trujące  propagandowe  elementy  wytworzone  przez
oszczercze media należące do chińskiego rządu komunistycznego.  Będzie to oznaczać,  że
ocaliliście tych ludzi i że jeden czyn pozwoli im przejść do następnego etapu. W przeciwnym
razie,  gdy  rektyfikacja  Fa  ludzkiego  świata  nadejdzie  i  przyjdzie  ten  potężny  gong…
rektyfikacja Fa ma standardy i w tym momencie definitywnie nie będą  mieć  żadnej innej
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szansy na zrozumienie [prawdy]. Standardy obowiązują od najwyższego miejsca w kosmosie
w dół  aż  do najniższego.  Jaki  ktoś  będzie w tamtym momencie,  taki  będzie  i  wszystko
zostanie  rozstrzygnięte  w  krótkim  czasie.  Ci,  co  powinni  zostać  wyplenieni
zostaną wyplenieni,  a  ci,  którzy  powinni  pozostać  pozostaną,  ci,  którzy  powinni  zostać
podniesieni zostaną wzniesieni, a ci, co powinni zostać strąceni zostaną strąceni. Zakończy się
to w momencie.  To, co ktoś  ma w swoim umyśle  decyduje o tym,  jaka jest  jej  lub jego
sytuacja, zatem w tamtym momencie nie będzie kolejnych szans. Jeżeli ktoś jest oczyszczony
z trucizny tego nikczemnego, łajdackiego gangu, to uda mu się przejść przez ten etap. Zatem
na sam koniec będzie mógł doświadczyć zmian jakie wydarzą się w przyszłości.

Uczeń:  Jestem  małym  uczniem  z  Tajwanu.  W imieniu  małych  uczniów  z  Tajwanu
chciałbym sprezentować Mistrzowi kwiat. (Mistrz się uśmiecha) (Widownia się uśmiecha i
bije brawa) Dziękujemy naszemu wspaniałemu Mistrzowi.

Mistrz:  Dziękuję  wam.  Ten  mały  kwiat  lotosu  jest  naprawdę  pięknie  wykonany.
(Brawa) Jest to rodzaj myśli  i uwagi jaką uczniowie Dafa włożyli w wyjaśnianie prawdy.
Naprawdę ciężko pracowaliście i do ocalania ludzi podeszliście z bardzo wieloma pomysłami.
Dzisiejszych  ludzi  naprawdę  ciężko jest  ocalić.  [Wydaje  się,  że]  będą  was  słuchać  tylko
wtedy, gdy to co mówicie zgadza się z ich koncepcjami i że będą słuchać tylko jeśli będziecie
mówić do nich w sposób w jaki lubią, żeby do nich mówić. Innymi słowy, jeśli chcecie ich
ocalić, to będą stawiać wam warunki, jak macie to zrobić. (Mistrz się śmieje)

Uczeń: Mistrzu, jeden z członków mojej rodziny praktykuje i mówi, że nie jest byle kim.
Nie wysyła prawych myśli, ani nie wyjaśnia prawdy i z rzadka studiuje Fa inne niż Dżuan
Falun. W tej chwili, w okresie rektyfikacji Fa, jesteśmy zajęci wszelkiego rodzaju projektami.
Jeżeli  poświęcę  wiele czasu na pomaganiu mu, to będzie mi ciężko znaleźć  czas na inne
sprawy.

Mistrz: To prawda. Jeżeli jest to nowy student, to powinieneś okazać względem niego
wyrozumiałość. Jeżeli jest wieloletnim studentem, to zdecydowanie jest w błędzie. Odnośnie
tego jak mu pomóc, nie ma na to żadnej specjalnej metody. Przyglądnij mu się i zobacz gdzie
zboczył  z  toru  i  podejmij  działania  zmierzające  w  odpowiednim  kierunku  żeby  mu  to
wskazać. Usuń przeszkody z jego umysłu i znajdź jego przywiązania.

Uczeń: W jaki sposób, tak naprawdę, rozrywamy na strzępy aranżacje starych sił, w
jaki sposób wychodzimy poza samolubstwo i stajemy się prawdziwymi uczniami rektyfikacji
Fa?

Mistrz:  W  przeszłości  kosmos  opierał  się  na  samolubstwie.  Weźmy  człowieka  za
przykład: kiedy dochodziło do decydujących momentów, naprawdę mało obchodzili go inni.
Kiedy zacząłem rektyfikację Fa, pewni bogowie powiedzieli mi: „Tylko ty jeden wtrącasz się
w sprawy innych”.  Wiedziałem, że będzie wam trudno w to uwierzyć,  ponieważ  jesteście
istotami altruistycznymi stworzonymi przez Dafa, które mają swoje role w rektyfikacji Fa i
które  naprawdę  się  oświecają.  Jeżelibym  tego  nie  zrobił,  to  wraz  z  końcem  historii
skończyłoby się wszelkie życie. Kiedy istota troszczy się o innych, kiedy coś robi i w trakcie
tego  procesu  przejawia  tolerancję,  to  jest  tak  dlatego,  że  jej  punkt  wyjściowy  jest
bezinteresowny.

Kiedy kultywujący Dafa odnajdują w sobie samolubność, powinni stopniowo pracować
nad przezwyciężeniem jej.  Uświadomienie  sobie tego oznacza zrobienie  kolejnego kroku
naprzód w kultywacji,  dlatego że osoba niepraktykująca nie uświadamia sobie tego i  nie
zdarza  jej  się  myśleć  o  tym  czy  jest  samolubna,  czy  nie.  Tylko  kultywujący  stosuje
egzaminowanie siebie i patrzenie do wewnątrz.

Uczeń: Uczniowie Dafa z Fushun przesyłają ci pozdrowienia. (Mistrz: Dziękuję.) 
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Jestem z natury powolny. Zazwyczaj jestem powolny kiedy pracuję i często jestem za to
krytykowany. Czy podczas pracy muszę zmienić mój sposób bycia?

Mistrz: W rzeczy samej są ludzie, którzy są powolni z natury. Wiem, że ja jestem z
natury  szybki  i  wszystko  robię  bardzo,  bardzo  szybko.  Jeśli  powiesz,  że  coś  musi  być
zrobione, to zanim inni będą gotowi do wyjścia, ja już będę na zewnątrz. (Mistrz chichocze)
(Brawa) Ujmę to w inny sposób, rozwinąłem w sobie to szybkie tempo i śpieszę się, śpieszę
we wszystkim  co  robię.  Oczywiście,  nie  twierdzę,  że  czyjaś  powolna  natura  nie  jest  w
porządku. Niektórzy ludzie po prostu popadli w nawyk robienia czegokolwiek w taki sposób.
Ale myślę, że w kwestii ocalania ludzi, lepiej będzie móc trochę przyspieszyć.  (Mistrz się
uśmiecha) (Widownia się śmieje i bije brawa).  Ale nie chodzi o to, żebyś  zmieniał swoją
osobowość.

Takie są właśnie istoty w kosmosie. Każdy jest inny: jedni są powolni, podczas gdy inni
są  szybcy,  a jeszcze inni zwykli  być  niecierpliwi,  podczas gdy inni są  zrównoważeni.  W
przypadku niektórych, jest tak, że po prostu są powolni we wszystkim co robią i nie można
nazwać tego przywiązaniem. Powinniście jednak śpieszyć się w kwestii ocalania ludzi i z tym
co uczniowie Dafa powinni robić. Nie uważam, żeby miało to cokolwiek wspólnego z waszą
osobowością.  Powinniście  wiedzieć  co  to  znaczy  „śpieszyć  się”  bez  względu  na  to,  jak
jesteście z natury powolni.

Uczeń: Jestem nowym uczniem. Jestem bardzo przejęty tym, by dobrze kroczyć ścieżką
rektyfikacji  Fa,  ale nie jestem pewien, czy nie jest  to rodzaj  przywiązania? Jak mogę  to
sprawdzić?

Mistrz:  Jesteś  studentem,  który  niedawno  otrzymał  Fa,  więc  nie  przejmuj  się
przesadnie.  W wielu  kwestiach  nie  można wymagać  od  ciebie  spełnienia  takich  samych
wymagań jak od wieloletnich studentów. Rzeczywiście jest trochę nowych studentów, którzy
radzą sobie bardzo dobrze. Są naprawdę wspaniali. Czasami naprawdę myślę, że ci niedawno
przybyli mają wspaniałą jakość oświecenia. Kultywacja składa się z udoskonalania się krok
po kroku i  nierealne jest  oczekiwać  tego,  że od razu wzniesiesz  się na  wysoki  poziom i
będziesz jak wieloletni student, gdyż oni także doszli tam, gdzie są, poprzez kultywowanie i
udoskonalanie się krok po kroku. Kiedy teraz uzyskałeś Dafa, nie masz się o co martwić. Po
prostu idź przed siebie i systematycznie rób to co musi być  zrobione i co uczniowie Dafa
powinni robić - idź tak daleko jak daleko zaprowadzi cię twoje zrozumienie. Nie ma z tym
żadnego problemu.

Uczeń:  Czy  mógłby  Mistrz  wyjaśnić,  jaki  efekt  na  naszą  pracę  miałaby  dobra
koordynacja  i  współpraca  uczniów  Dafa  oraz  jakie  będą  skutki  jeżeli  nie  zrobimy  tego
dobrze?

Mistrz:  Jeżeli  nie  będziecie  dobrze  współpracować  i  koordynować  działań,  zło  to
wykorzysta i będzie stwarzać problemy. Z wieloma sprawami rektyfikacji Fa, nie jest tak, że
nie ma sposobu na ich realizację. Bez względu na to, jak jest ciężko, istnieje ścieżka, którą
powinniście iść, pomimo że jest dosyć  wąska. Musicie poprawnie kroczyć  tą ścieżką i nie
powiedzie  się,  jeśli  pojawią  się  niedociągnięcia  lub  najdrobniejsze  odchylenia.  Niemniej
jednak, istnieje dla was ścieżka. Innymi słowy,  musicie iść nią  poprawnie. Jeżeli tego nie
zrobicie,  to  zło,  które  obecnie  istnieje,  wykorzysta  to  i  będzie przysparzać  kłopotów.  W
rzeczywistości  to o czym właśnie mówiłem jest kwestią  potwierdzania siebie sprzeczną  z
potwierdzaniem Fa, kiedy pracujecie razem nad czymś - to jest problemem.

Kiedy  wszyscy  nad  czymś  dyskutują  możesz  się  zdenerwować,  gdy  ktoś  wyraża
niezadowolenie  na  temat  twojego  pomysłu,  ale  jeśli  nikt  nie  zgłasza obiekcji  i  wszyscy
mówią: „To całkiem dobry pomysł i tamten też nie jest zły” - ażeby nikt się nie obraził - to
powiedziałbym, że tacy studenci nie są za bardzo odpowiedzialni względem Dafa, albo swojej
własnej  kultywacji.  Nie  ważą  się  stawić  czoła  konfliktowi  i  nie  ważą  się  bezpośrednio
wyrazić  opinii  oraz  nie  ważą  się  przemówić,  kiedy  widzą  problem.  Jest  to  nadmierne
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przywiązanie  do  siebie  samego  i  jest  to  samolubność.  Jeżeli  radziłbyś  sobie  z  jakimś
problemem bez przywiązania do siebie samego i spokojnie wysuwał pomysły odnośnie tego
jak skutecznie się nim uporać, to myślę, że słysząc to, inni nie czuliby się niekomfortowo,
ponieważ robiłbyś to dla Fa. O to właśnie chodzi. 

Kolejną  sprawą  jest to,  że jeśli  czyjaś  propozycja  zostaje odrzucona i  ta osoba jest
zdenerwowana,  to  naprawdę  ma problem.  Zazwyczaj  jedyny  moment,  kiedy dyskusja  na
temat uprawomocniania Dafa zbacza z wyznaczonego toru, jest wtedy gdy zostaje poruszone
czyjeś przywiązanie do siebie samego. Śmiało, przyglądnijcie się temu uważnie - jeśli mi nie
wierzycie to, gdy stąd wyjdziecie i wrócicie do domu, wyczekujcie tego z uwagą. Kiedy coś
omawiacie, zobaczcie kto zmienia temat rozmowy, osoba, która to robi z pewnością ma ten
problem. (Widownia się śmieje i bije brawa) Osoba, która zbacza z tematu jest przywiązana
do siebie  samego lub,  gdy jej  pomysły  są  kwestionowane,  kierowana  ludzkim sposobem
myślenia staje się niezadowolona i nie bierze pod uwagę spraw Dafa. W tym czasie będzie
wykorzystywana  przez  zło  -  kłócąc  się  będzie  coraz  bardziej  i  bardziej  odbiegać  od
pierwotnego  tematu,  a zło  będzie  to  wykorzystywać.  W tym momencie będzie  się  coraz
bardziej denerwować, a im bardziej się zdenerwuje, tym bardziej jej ludzki sposób myślenia
zostanie nasilony przez zło i tym bardziej nie będzie w stanie kultywacji, zatem zło będzie to
jeszcze  bardziej  wykorzystywać.  Jak  myślicie  skąd  bierze  się  złe  zrozumienie  lub
„oświecenie” według ścieżki zła? Czy to nie stąd pochodzą? Zło wykorzystuje przywiązania
danego człowieka i sprawia, że w jego umyśle pojawiają się fałszywe myśli, lecz on uważa je
za prawdziwe i całkiem sensowne. Myśli:  „Nikt z was mnie nie rozumie i w ostatecznym
rozrachunku wasze poziomy kultywacji nie są tak wysokie jak mój i nikt z was nie rozumie
Fa tak dobrze jak ja. (Mistrz chichocze) Tak to się kończy.

Uczeń:  Wysiłki  uczniów  Dafa  w  Nowym  Jorku  bardzo  zmieniły  sytuację  i  wielu
zwykłych ludzi wzruszyło się  tym co zobaczyli  na naszych pokazach antytorturowych. Ale
jeszcze  więcej  ludzi  z  Zachodu  powiedziało  nam,  że  oglądanie  nazbyt  wielu  takich
przerażających obrazów sprawia, że przestają nam współczuć. Czy mógłby Mistrz nas w tej
kwestii oświecić? 

Mistrz: Może mówili, że te prowadzone przez was pokazy na rzecz zwalczania tortur są
nazbyt szokujące, ale ja mogę wam powiedzieć, że wasze akcje mają pozytywny wydźwięk i
energia  jest  prawa  oraz  miłosierna,  zatem  absolutnie  nie  będą  ludzi  szokować  w  żaden
negatywny  sposób.  Zamiast  tego,  dyskomfort  jaki  czują  niektórzy  ludzie  musi  być
spowodowany  złymi  myślami  tych  ludzi.  Czyż  ludzie  nie  wieszają  wszędzie  obrazków
ukrzyżowanego  Jezusa,  z  krwawiącymi  rękami  i  nogami  przekłutymi  gwoździami?  Czy
ludzie nie oglądają tego obrazu od setek, czy tysięcy lat? Zatem problemem nie jest to co jest
prezentowane.  Czy uczniowie Dafa  podczas prześladowań  nie byli  poddawani  podobnym
katorgom? Wy nie staracie się wykorzystać sztuki do zobrazowania działań zła, wy ocalacie
ludzi.  Musi  być  powód,  dlaczego niektórzy ludzie  maja  negatywne  reakcje,  musi  być  to
problem z ich stanem umysłu. Możliwe, że zło kontroluje ich umysły, a jeśli nie, to znaczy, że
coś jest nie tak z ich poglądami. Nawet ludzie, którzy solidaryzują się z uczniami Dafa, mają
poglądy, które wywodzą się ze zwykłego społeczeństwa i pod względem zrozumienia, mogą
czuć z tego powodu dyskomfort. Nie przejmujcie się, chociaż, można to rozwiązać poprzez
odrobinę dokładniejsze wyjaśnienie.

Istota ludzka może w tym świecie uformować różne poglądy. Niektórzy ludzie uważają,
że ostre jedzenie jest  dobre,  niektórzy uważają  kwaśne za dobre,  niektórzy lubią  słodkie
jedzenie,  a  niektórzy  lubią  łagodne.  Wszystko  to  są  wykształcone  przez  daną  osobę
skłonności. Nawet jeśli  na Manhattanie grają  jakąś komedię, to znajdzie się całe mnóstwo
ludzi, którym nie będzie się podobać i będą ją krytykować. Takie są ludzkie istoty. Są ludzie
po  obu  stronach  -  pozytywnej  i  negatywnej  -  ludzie  po  prostu  żyją  w  ramach  zasady
wzajemnego generowania i powstrzymywania. Wszyscy nie mogą być tacy sami. Może jest
więcej ludzi, którzy uważają, że pokazy na rzecz zwalczania tortur są dobre, tylko że tego nie
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powiedzieli. Nie możemy już dłużej chodzić na kompromis i dostosowywać tego do mnóstwa
przeszkód znajdujących się w ich umysłach kosztem ocalania dobrych ludzi. Ocalamy ludzi
tego świata. Niektórzy nie mogą znieść widoku takich rzeczy, ale jest więcej ludzi, którzy
mogą i którzy są poruszeni, przebudzeni i ocaleni. (Brawa)

Jeżeli ktoś uważa, że nie może tego znieść, cóż, pomyślmy o tym. Jeżeli jest bardzo
prawe pole, zło jawnie demaskowane i to co jest pokazywane naprawdę dzieje się w chwili
obecnej, a mimo to jest ktoś, kto nadal podnosi taką kwestię, to czy ta osoba nie ma z czymś
problemu? Z pewnością ma. Pozwólcie mi powiedzieć, że nieważne jak ciężko pracujecie i
jak  wiele  starań  wkładacie  w  wyjaśnianie  prawdy,  zawsze  będą  ludzie  na  tym  świecie,
których nie możecie ocalić. Zawsze będzie jakaś grupa, która nie może zostać ocalona. Nie
możemy się zniechęcać ani gorszyć z ich powodu. Jak moglibyśmy ulec temu i w ten sposób
podążać za wszystkim co ludzie wygadują? Jesteśmy tu po to aby zmieniać ludzi, a nie żeby
być zmieniani przez nich. (Brawa)

Wszystko co dajemy ludziom jest cudowne i ocalamy ludzi. Nie możemy chodzić na
kompromisy, żeby dostosowywać się do tych, którzy nie są już dobrzy i utrudniają ocalanie
ludzi,  doprowadzają  tym  samym  do  tego,  że  dobrzy  ludzie  nie  zostają ocaleni.  Kiedy
oczywiście mówimy o tych, którzy nie są już dobrzy, to niekoniecznie są całkowicie źli i być
może jest to spowodowane ich poglądami. Ale musicie być  opanowani i racjonalni, kiedy
dzieje się coś takiego. Nie dajcie się zwieść tej małej liczbie ludzi i nie pozwólcie by ludzie
mieli na was wpływ. Powinniście być świadomi tego co robicie: ocalacie ludzi, robicie coś
najbardziej  prawego  i  najwspanialszego!  (Brawa)  Nasi  studenci  zadali  sobie  wiele  trudu
przygotowując pokazy ujawniające tortury i przezwyciężyli bardzo wielkie przeciwności. Jest
to nie lada wyczyn. 

Kluczowe  jest  w  istocie  to  abyśmy  my  sami  byli  trzeźwo  myślący.  Powinniśmy
działać  z pełnym przekonaniem, nie trwożnie czy niezdecydowanie. Nie widzicie tego, że
jesteście istotami kroczącymi drogą ku boskości. (Brawa) Różnicie się od zwyczajnych ludzi i
nie możecie ulegać  ich wpływowi.  Wszyscy bogowie was podziwiają  za to co robicie na
Manhattanie, prawdziwie was podziwiają. Czy to bogowie odgrywający pozytywne role, czy
ci odgrywający negatywne role, oni wszyscy was podziwiają. Ludzie tego świata również.
Uniwersalne wartości: co jest dobre a co jest złe, nie zmieniły się.

Uczeń:  Czy w pracy jaką  wykonujemy w rektyfikacji  Fa są  priorytety? Jeżeli  jacyś
studenci chcą wykonywać pracę dla Dafa związaną z konkretną narodowością lub językiem,
powodowaną ich własną narodowością lub językiem ojczystym, czy nie powinni tego na jakiś
czas odłożyć i skupić się na pracy dla Dafa, która aktualnie jest priorytetem?

Mistrz: Nie ma niczego złego w tym, że ktoś chce robić dla Dafa coś, co łączy się z
jego narodowością lub językiem. Mistrz nie może wam dać szczegółowych odpowiedzi na
pytania, ponieważ każdy student działa na rzecz wyjaśnienia prawdy i ocala czujące istoty.
Może ci ludzie mają do zrobienia coś, co muszą zrobić. Ale kiedy konieczne jest żebyście
pracowali nad czymś jako grupa, to uczniowie Dafa muszą dobrze współpracować.

Uczeń: Mam pewne pytanie. Odrobinę wcześniej powiedziałeś, że kiedy zakończą się
prześladowania  wszystko  będzie  ostatecznie  dopięte.  Chciałbym  zapytać,  czy  zwyczajni
ludzie, którzy nadal dają się zwodzić, będą mieć jakiekolwiek szanse?

Mistrz: Istota będzie tym, co zawarte jest w czyjejś głowie i dla istoty, która ma zostać
wyeliminowana, jak i  dla tej,  dla której sprawy dobrze się  zakończą,  koniec nadejdzie w
jednym momencie. Niektórzy ludzie mogą mówić, że wierzą w jakąś partię polityczną lub że
tylko chcą pracować na tej partii. Jeżeli Prawo kosmosu uważa tę partię za dobrą, to zostanie
zachowana, gdy ten błysk chwili nadejdzie; jeżeli Prawo kosmosu uzna tę partię za złą, to
zostanie zmieciona z powierzchni Ziemi, kiedy ten moment nadejdzie. W tym momencie nie
będzie już wyjaśniania faktów i nie będzie już więcej dawania ludziom dodatkowych szans na
dojście do jakiegoś zrozumienia. W tym momencie nie będzie już więcej czegoś takiego, a
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udziałem ludzi będzie to co w sobie zgromadzili i pod tym kątem będą oceniani. Dana osoba
będzie częścią tego, co ma w głowie i wszystko zakończy się w okamgnieniu. 

Uczeń: Często uczestniczymy w lokalnych paradach w USA i jesteśmy dobrze odbierani
przez  wiele  grup.  Czy  mógłby  Mistrz  powiedzieć  nam  jak  moglibyśmy,  podczas
dopasowywania  się  w  największym  stopniu  do  sposobu  życia  zwykłych  ludzi,  pomagać
ludziom  dowiedzieć  się  o  Dafa?  Kiedy  w  jakiejś  kwestii  mamy  różnice  poglądów,  czy
powinniśmy pozostawić  ją do przedyskutowania pomiędzy sobą,  czy zgłosić to Mistrzowi?
(Publiczność się Śmieje)

Mistrz:  Kiedy  doświadczacie  problemów,  ponieważ  jesteście  kultywującymi,
powinniście je wspólnie przedyskutować.  Nie może być  tak,  że jak tylko macie problem,
Mistrz go za was prze-kultywuje.  (Widownia się śmieje i bije brawa) Prawda? Zatem kiedy
doświadczacie problemów powinniście wymyślić, jak do nich podejść i czy przezwyciężycie
te  wyzwania,  czy  rozwiążecie  je  zgadzając  się  na  jakieś  wyjście,  będą  to  okazje  do
ustanowienia  waszej  wszechmocnej  cnoty.  Ten  proces  jest  w  rzeczywistości  procesem
dojrzewania, poruszania się w kierunku przyszłości i jest jednym z kroków jakie stawiacie na
drodze do boskości. (Brawa) Zdecydowanie nie powinniście podawać Mistrzowi szczegółów.
(Widownia się śmieje)

Jak zatem powinniście pomagać  wszystkim istotom poznać  Dafa? Jeśli  wyjaśniliście
fakty i naprawdę pomogliście ludziom zrozumieć prześladowania i dowiedzieć się, że Dafa
jest czymś pozytywnym, to wystarczy. Jeżeli dana osoba uważa, że Falun Gong jest naprawdę
dobre  i  wyraża  pragnienie  dowiedzenia  się  czegoś  więcej  o  Falun  Gong,  to  możecie
wytłumaczyć  jej  na  najniższym  możliwym  poziomie,  że  Falun  Gong  wymaga  od
praktykujących,  żeby  byli  dobrzy,  a  na  koniec  możesz  dodać,  że  usiłujemy  być  coraz
lepszymi ludźmi i osiągnąć duchową doskonałość. To wszystko co możecie powiedzieć i nie
możecie wychodzić poza to. Wystraszycie tę osobę jeżeli zaczniecie opowiadać o kwestiach z
wyższego poziomu. 

Poziomy  myślowe  ludzi  różnią  się.  Na  przykład,  jeżeli  prowadzilibyście  wykłady
uniwersyteckie dla dziecka z pierwszej klasy to odmówiłoby pójścia do szkoły i nie przyszło
by nigdy więcej na lekcje. (Brawa) Osiągnęliście swoje wymiary i poziomy krok po kroku
poprzez kultywację i jeśli chcecie powiedzieć mu wszystko naraz, będzie to tym samym, co
życzenie  natychmiastowego  wzniesienia  go  z  poziomu  zwykłego  człowieka  do  tego,  na
którym wy jesteście. (Mistrz chichocze) Nawet ja, wasz Mistrz, nie robię tego. (Publiczność
się śmieje) Mogę sprawić, że po tym jak istota pozbędzie się wszystkich czynników z niskich
poziomów, osiągnie dowolnie wysoki poziom i mogę stwarzać istoty na dowolnie wysokich
poziomach. Ale jeśli wy chcielibyście sprawić, żeby istota zrozumiała sprawy z tak wysokich
poziomów,  to  w  normalnych  warunkach  nie  będzie  ona  w  stanie  sobie  z  tym  poradzić.
Niektórzy muszą dochodzić do zrozumienia krok po kroku. Dlaczego proszę was żebyście nie
mówili o sprawach z wysokich poziomów? Dlaczego proszę was abyście wyjaśniali fakty w
sposób racjonalny? Dlatego. Zatem gdy pewni studenci nie są do końca racjonalni i podczas
wyjaśnienia faktów od razu mówią o sprawach z bardzo wysokich poziomów i gdy mówią
urzędnikom państwowym nawet o takich a takich bogach i mówią, że ich Mistrz jest taki a
taki (widownia się śmieje) ludzie myślą, że opowiadacie bzdury. (Widownia się śmieje) To nie
jest  sposób  w  jaki  wyjaśnia  się  fakty.  Zrozumienie  kultywującego  jest  krok  po  kroku
dostosowywane poprzez doskonalenie się i ogólnie rzecz biorąc ludziom będzie bardzo trudno
pojąć te sprawy jeżeli zechcecie, aby od razu zrozumieli je na bardzo wysokim poziomie.
Jeżeli  nie będą  mogli  tego zrozumieć  to wywrze to efekt  odwrotny do zamierzonego i w
gruncie rzeczy będzie mieć szkodliwy rezultat.

Uczeń:  Od ponad dwóch lat  w San Diego, w Kalifornii  na Drogę  wkraczają  nowy
studenci i uzyskują Fa, ludzie z przeznaczeniem przychodzą co tydzień by uczyć się praktyki.
Niektórzy spośród tych nowszych studentów są całkiem pojętni i wykwalifikowani jak na to by
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zaangażować  się  w projekty uprawomocniania Fa. Czy powinniśmy pozwolić  im od razu
zająć  się  wykonywaniem trzech rzeczny,  czy  poprosić  ich  tylko  o studiowanie  i  robienie
ćwiczeń, a potem w późniejszym okresie zaangażować ich w projekty uprawomocniające Fa?

Mistrz: Widzę, że macie braki personalne i niecierpliwicie się , żeby nowi studenci się
zaangażowali. Ale myślę, że lepiej nie postępować nazbyt pochopnie. Dlaczego? Ponieważ
gdy wieloletni studenci rozmawiają  o czymś  pomiędzy sobą  i  nie są za bardzo uważni w
kwestii  doboru  słów,  to  wystraszą  tym  nowych  studentów.  [Z  powodu]  waszej  energii,
pomimo że wasze słowa mogą nie być silne, dla nich są silne. I pomimo, że nie podnosicie
głosu, dla nich to brzmi jak grzmoty. (Widownia się śmieje) Oni naprawdę tak to odczuwają.
Zatem powinniście poczekać i nie angażować nowych studentów dopóki nie osiągną pewnego
poziomu zrozumienia oraz wiedzy i dopóki nie będą mieć szansy udoskonalić się stopniowo –
co najmniej do momentu aż nabędą trochę głębszego zrozumienia Dafa. Tym sposobem nie
doprowadzi się  do porzucenia przez nich kultywacji  z powodu braku zrozumienia jakiejś
kwestii.

Uczeń: Odkąd zaczęły się prześladowania byłem powstrzymywany przez kursy w moim
instytucie badawczym i nie miałem czasu na nic innego. Nie miałem za wiele czasu na pracę
dla Dafa i z pewnością nie poświęciłem 100% mojego czasu na pracę dla Dafa. Czy osiągnę
poziom jaki powinienem osiągnąć?

Mistrz:  Jeżeli  twoja praca jest  naprawdę  taka zajmująca, to nie ma problemu. Gdy
dobrze  wykonujesz  pracę  wygospodaruj  czas  na  studiowanie  Fa  i  wykorzystaj  każdą
nadarzającą się okazję na robienie tego, co powinni robić uczniowie Dafa, jak np. wyjaśnienie
faktów. Zawsze są okresy gdy ktoś jest bardziej zajęty i nie tak bardzo zajęty i nie może być
tak, że wszyscy są zajęci w tym samym czasie lub że wszyscy mają wolne w tym samym
czasie. Jedni są zajęci, gdy inni nie są. Jednakże w przypadku kultywujących nic nie jest stałe
na  wieki.  Czy jesteś  zajęty,  czy nie,  rób  to  co  powinieneś,  a  wszystko  zmieni  się  wraz
upływem  czasu.  Zatem  o  to  co  myślę:  nie  używaj  stwierdzenia,  że  jesteś  zajęty,  jako
wymówki dla siebie samego, żeby nic nie robić, albo żeby zaniedbywać studiowanie Fa. Są
też  ci, którzy bardzo się martwią gdy są zapracowani, a to też  na nic się nie zda. Rób co
możesz zgodnie ze swoją sytuacją.

To co teraz powiedziałem odnosi się do wyjaśnienia faktów na Manhattanie. Ci, którzy
mają taką  możliwość  i  którym warunki pozwalają  na przyjście mogą  przyjść,  a ci którym
warunki  nie  pozwalają  na  przyjście  nie  powinni  przychodzić.  Nie  chodzi  o  to  żebyście
wszyscy działali w ten sam sposób. Kiedy wszyscy działają z całego serca wówczas jest to
efektywne.  Mistrz  nigdy  nie  nakazywał  wam coś  robić.  Wszystko  co  robiłem i  robię  to
mówienie wam, co uczniowie Dafa powinni robić i pewni studenci biorą i to robią. Po prostu
róbcie to co uczniowie Dafa powinni robić według waszej sytuacji i umiejętności robienia
tego.  Nie  będzie  to  funkcjonować  jeżeli  będziesz  chciał  coś  zrobić  na  siłę  pomimo,  że
sytuacja nie będzie na to pozwalać. Jeżeli to zrobisz to sprowadzisz problemy zarówno do
swojego życia codziennego, jak i do kultywacji, a to nie jest dobre.

Uczeń:  Uczniowie  z  Turcji  przesyłają  ci  pozdrowienia.  Kiedy mógłbyś  być  skłonny
odwiedzić Turcję? Co myślisz o Turcji?

Mistrz: Główna część populacji każdej jednej nacji przybyła po Dafa, zatem gdy Dafa
jest rozpowszechniane, nie chcę pozostawiać w tyle żadnej z nacji. I dlatego właśnie proszę
was abyście szli wyjaśniać fakty. Uczniowie Dafa w różnych regionach powinni naprawdę
dobrze wykonywać to, co powinno zostać zrobione. Czujące istoty czekają na was.

Odnośnie  tego  kiedy  odwiedzę  Turcję,  to  mogę  powiedzieć  że  zdecydowanie  tam
pojadę kiedy nadarzy się taka okazja. (Brawa) W przyszłości pojadę w każdy zakątek świata
(entuzjastyczne  brawa),  ponieważ  muszę  zadbać  o  każdą  osobę  jaką  ocaliliście,  gdy
wyjaśnialiście prawdę.
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Uczeń:  Widziałem,  jak  pewni  koledzy  praktykujący  po  odegraniu  wiele  razy  roli
policjantów  w  pokazach  na  rzecz  zwalczania  tortur,  przejawiali  potem  większą  naturę
demoniczną. Czy ma to ze sobą jakiś związek? (Publiczność się śmieje)

Mistrz:  Nie,  nie  ma.  To  jest  tylko  w  twojej  głowie. (Mistrz  się  uśmiecha) Nie
zaszkodzi,  jeśli  po  powrocie  do  domu,  postudiują  Fa  i  trochę  naprostują  swój  sposób
myślenia.

Uczeń: Pewni uczniowie Dafa otworzyli niedawno centrum i szkołę artystyczną, która
jest otwarta dla wszystkich. Chciałbym prosić Mistrza o radę jak powinniśmy odegrać naszą
rolę zanim Fa zrektyfikuje ludzki świat, biorąc pod uwagę fakt, że jest bardzo dużo toczących
się projektów Dafa, a finanse są niewielkie.

Mistrz:  Cokolwiek  uczniowie  Dafa  prowadzą,  firmę  czy  szkołę,  myślę  że  są  to
normalne czynności, które wykonujecie jako członkowie społeczeństwa. Są to narzędzia do
zarabiania  pieniędzy i  w tym samym czasie mogą  tworzyć  miejsca pracy dla znajomych
praktykujących.  Ponadto pewni  zwyczajni  ludzie mogą  się  wzbogacić,  gdy w ten sposób
wchodzimy interakcję ze społeczeństwem i mogą na tym skorzystać.

Zapytałeś, w jaki sposób powinieneś sobie radzić z odgrywaniem swojej roli zanim Fa
zrektyfikuje ludzki świat. Możesz to robić zgodnie ze swoimi umiejętnościami. Prowadzenie
szkoły artystycznej różni się od innych profesji. Szkoła artystyczna może uczyć ludzi jak być
dobrym człowiekiem poprzez podążanie za Dżen Szan Ren. A szkoła może brać  udział w
przestawieniach sponsorowanych przez uczniów Dafa,  pomagać  ludziom dostrzec uczniów
Dafa od innej strony oraz kontrast pomiędzy złem tamtej partii politycznej i owego szatana, a
dobrocią  uczniów  Dafa.  Powinno  to  zatem  być  coś  naprawdę  dobrego.  Chińska  gala
noworoczna,  której  patronowało  NTDTV  obiera  za  cel  dotarcie  do  większej  liczby
Chińczyków i  przyciągnięcie  ich  uwagi,  po to  by wyjaśnić  im fakty  i  ocalić  ich.  Jeżeli
przedstawienia byłyby słabe to nikt by ich nie oglądał  i nie osiągnęlibyśmy naszego celu
ocalenia czujących istot.  Dobre przedstawienia będą  służyć  temu celowi lub przynajmniej
posłużą  jako  łącznik.  Jeżeli  szkoła  naprawdę  odniesie  sukces,  to  będzie  mogła
współuczestniczyć w naszych przedstawieniach. Zatem wszystko to jest dobre.

Uczeń:  Pewni studenci  kultywują  już  od dłuższego czasu i zdają  się  rozumieć  wagę
uprawomocnienia Fa jednakże nie są nazbyt pilni. Jak możemy im pomóc?

Mistrz: Nie ma żadnych cudownych środków. Każdy musi sam kultywować solidnie
zanim będzie mógł wznieść się na wyższe poziomy. Jeżeli chodzi o tych, którzy nie są pilni,
przyjrzyj  się  im  żeby  zobaczyć,  gdzie  utknęli  myślowo.  Musi  istnieć  jakiś  powód  ich
nieodpowiedniego  zrozumienia  odnośnie  tego,  co  uczniowie  Dafa  mają  robić  -  spróbuj
dowiedzieć  się,  o  co  w  chwili  obecnej  troszczą  się  najbardziej?  Ponieważ  są  naszymi
studentami  musimy wziąć  za  nich  odpowiedzialność  i  porozmawiać  z  nimi.  Gdyby  byli
zwyczajnymi ludźmi, to nie musielibyśmy się o to martwić. W przypadku zwykłych ludzi w
porządku jest troszczyć się o cokolwiek zechcą. Oni nie chcą kultywować, więc nie będziemy
ich  niepokoić.  Kiedy  jednakże  ktoś  zaczyna  kultywować,  to  osoba  ta  znajdzie  się  w
niebezpieczeństwie,  pośród  prześladowań  zła,  jeżeli  nie  zdoła  dotrzymać  kroku,  zatem
musicie wziąć za niego odpowiedzialność. 

Uczeń: ”Dziewięć komentarzy na temat chińskiej partii”, które zostały wydane przez
gazetę  prowadzoną  przez  uczniów  Dafa,  jest  czymś  wspaniałym,  ale  obawiam  się,  że
zwyczajni ludzie, którzy nas nie rozumieją, powiedzą, że wdajemy się w politykę.

Mistrz:  Tak  się  nie  stanie.  Wszyscy  wiedzą,  że  ta  partia  prześladuje  Falun  Gong.
Wszystko co robimy, to mówienie ludziom dlaczego ta partia prześladuje Falun Gong i w tym
samym czasie mówimy im co ta partia ma zamiar osiągnąć poprzez prześladowania, dlaczego
KPCh prześladuje Falun Gong i  jakie fundamentalne różnice są  pomiędzy Falun Gong a
KPCh.  Zatem  będziemy  mówić  jedynie  o  tym,  czym  jest  partia  polityczna  i  dlaczego
sprzeciwia się Dżen Szan Ren. Ale jeśli chodzi o kultywację, jedną z naszych zasad osobistej
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kultywacji i wyjaśnienia faktów jest to, że nie angażujemy się w te sprawy. Istnieje ważne
połączenie  pomiędzy  ujawnianiem  w  mediach,  jak  KPCh  prześladuje  uczniów  Dafa,  a
ocaleniem wszystkich istot.  Prześladowania Falun Gong są  przeprowadzane w imieniu tej
konkretnej partii politycznej, tej która zatruła wiele osób w trakcie prześladowań. Po to aby
ocalić tych ludzi ważne jest aby pomóc im dostrzec czym jest ta partia.

Strona Minghui nie rozpisywała się na ten temat, ponieważ z perspektywy, która jest
bliższa kultywacji Dafa, nie stanowi to kluczowej kwestii. Informacje medialne są kolejnym
sposobem na ocalanie wszystkich istot.

Jeżeli chodzi o to kto będzie zarządzał Chinami w przyszłości, ktokolwiek zechce to
robić, pozwólcie mu. To nie ma z nami nic wspólnego. Czy jest on dobry czy zły, to ludzka
sprawa,  a  my  jesteśmy  kultywującymi.  Jeżeli  byś  nas  nie  prześladował,  to  my  nie
musielibyśmy cię demaskować. Masz czelność wyrządzać nam te okropne rzeczy, to dlaczego
nie masz odwagi stawić temu czoła?

Uczeń:  Wielu  studentów,  którzy  byli  zaangażowani  w  robienie  programów
telewizyjnych  FGM  nie  robi  ich  już  więcej,  ponieważ  są  zajęci  bieżącymi  wysiłkami
wyjaśniania prawdy na Manhattanie i przygotowaniami do Gali Noworocznej.

Mistrz: Mistrz nie może na ten temat nic powiedzieć, ponieważ są to kwestie, które
sami  musicie  rozpracować.  Wszystkie  są  ważne.  Oglądam  wszystkie  programy  zrobione
przez FGM - każdy jeden program.  (Brawa)  Zatem wszystkie są ważne i nie powinniście
przeoczyć żadnego z nich. W rzeczywistości widzę, że wszyscy jesteście naprawdę zajęci i
każda  osoba pracuje  nad  licznymi  projektami.  Współpracujcie  ze  sobą,  Mistrz  nie  może
powiedzieć niczego szczegółowo.

Uczeń: (Pytanie tłumaczone) Ponieważ wielki firmament był stworzony przez Dafa, to
jak  dzisiaj  może  być  w  tak  niepoprawnym  stanie,  że  aż  potrzebuje  Mistrza  aby  go
skorygował? Uczniowie z Hamilton, Nowa Zelandia przesyłają Mistrzowi pozdrowienia.

Mistrz: Dziękuję wam. (Brawa) Poprzednie cechy kosmosu ustalały cykle przez jakie
przechodził.  Zatem,  jakie  były  to  cechy?  To  były  „formacja  -  stagnacja  -  degeneracja  -
destrukcja - pustka” i tym oto jest stary kosmos. Kosmos jest olbrzymi i kiedy na małą skalę
lub  na  ograniczonym  obszarze  dochodziło  do  degeneracji  i  destrukcji,  ten  obszar  był
wysadzany poprzez eksplozję, a potem następowała pustka. Po tym gdy nastawała pustka,
materia  nadal  tam istniała,  więc bogowie  używali  tej  nieżywej  materii  do stworzenia  od
podstaw  nowej  warstwy  w  kosmosie.  Proces  ten  jest  bardzo  podobny  do  ludzkiego
metabolizmu.  Jeżeli  problem pojawiał  się  na dużym obszarze,  to  ten duży obszar  musiał
zostać wysadzony i potem stwarzane były nowe istoty. Nikt nie uważa, aby jego metabolizm
miał  cokolwiek wspólnego z miłosierdziem. Cóż,  istoty z  wysokich  poziomów patrzą  na
proces  formacji  -  stagnacji  -  degeneracji  -  destrukcji  w sposób w jaki  ludzie postrzegają
metabolizm - nie mają wyobrażenia, czy jest on miłosierny czy nie. Kosmos jest żywy i jeżeli
komórki  w  części  tego  ciała  organicznego  nie  trzymały  normy,  to  ta  część  musiała  być
wypleniona i zastąpiona. Dlatego podobny proces przejawia się u ludzi: narodziny - starzenie
- choroby - śmierć. 

Przyszły  kosmos  pod  tym  względem  będzie  odmienny.  Kiedy  coś  osiągnie  etap
degeneracji, zostanie uzdrowione i odnowione tak, że stanie się na powrót dobre. Zatem różni
się to od poprzedniego kosmosu. (Brawa).

Wszystkie  istoty  będą  pozbawione  egoizmu,  podczas  gdy  istoty  z  przeszłości  były
egoistyczne. (Brawa) Niektóre istoty nie przejmują się innymi, gdyż pożądają tego co chcą i
to w pełni przejawia się w tym świecie. Po to, by udowodnić swoją rację lub by zachować
twarz niektórzy ludzie na tym świecie, są gotowi podjąć wszelkie działania by skrzywdzić
innych i nigdy nie mają dobra innych na względzie. Samolubność niektórych ludzi przejawia
się  w  bardzo nikczemny sposób  -  niektórzy  ludzie  z  rozmysłem  szukają  ludzi  żeby ich
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rozstawiać po kątach i zawsze patrzą na innych z góry. Kto dał im prawo aby tak postępować?
Nikt. Nie powinniście być tacy, nikt kto kultywuje w Dafa nie powinien być taki.

Uczeń:  Dziękujemy Ci  czcigodny Mistrzu za twoje miłosierne wybawienie.  Prosimy
pomóż nam zrozumieć, jak wykorzystać umiejętności, które nabyliśmy w społeczeństwie, do
wyjaśniania faktów. 

Mistrz:  Myślę  że  każdy  uczeń  Dafa  wykorzystuje  swoje  umiejętności  do  ocalania
wszystkich  czujących  istot  i  uprawomocniania  Dafa.  Uczniowie  Dafa  prowadzą  strony
internetowe  i  media  takie  jak  radio  oraz  telewizję  i  wszystko  to  służy  jednemu  celowi
-wyjaśnianiu  faktów.  Pod tym względem chiński  rząd komunistyczny  i  ta  szatańsko zła,
łajdacka  frakcja  do chwili  obecnej  używała  i  używa  finansowego  szantażu na  trzymanie
mediów w garści.  Nikt  nie  relacjonuje  doniesień  na  temat  prześladowań  jakim jesteśmy
poddawani, zatem nie mając innego wyjścia, uczniowie Dafa wspólnie nad tym pracują. Mam
na myśli  to, że wzięliście na siebie robienie tego, a Mistrz nie obejmował jakoś specjalnie
kierownictwa  nad  tymi  sprawami.  Prawdą  jest,  że  Mistrz  popiera  to  co  robicie  lub
powiedziałem wam co czuję, że powinniście zrobić - tyle co mogę powiedzieć. Ale odnośnie
tego co każda osoba powinna robić, Mistrz nie może omawiać za wielu szczegółów. A to
dlatego, że kiedy Mistrz coś powie, inni pomyślą: „Mistrz poprosił go, żeby to zrobił” i ty też
pomyślisz  „Mistrz  poprosił  mnie żebym to zrobił”,  więc nie  robiłbyś  lub nie dbał  o  nic
innego. A kiedy konieczne byłoby zrobienie czegoś innego, to miałbyś wymówkę: „Mistrz
poprosił  mnie  o zrobienie  tego”.  (Mistrz  chichocze) Stworzyłbym  okazję  do powstania  u
ciebie przywiązania, a to nie byłoby dobre. Zatem wiele rzeczy musicie robić na własną rękę.
Powinniście ustanowić swoją własną wszechmocną cnotę i to doprawdy jest wspaniałe. 

Uczeń: Gdy wyjaśniamy fakty, jeżeli jacyś ludzie potwierdzają, że prześladowania są
czymś  złym, ale że Dafa nie jest dla nich, a my w danym momencie nie mamy czasu na
wyjaśnianie spraw jeszcze dokładniej, to co powinniśmy zrobić? Czy powinniśmy uznać, że
podstawowym priorytetem  jest  pomaganie  ludziom  dowiedzieć  się  o  prześladowaniach  i
robienie tego na szeroką skalę?

Mistrz: Nie ma znaczenia, czy Dafa im odpowiada, czy nie. Ale jeżeli mają negatywne
zdanie  na  temat  Dafa,  co  jest  rezultatem  zatrucia  przez  zło,  to  koniecznie  powinniście
wyjaśnić im te sprawy. Ogólnie, jeśli chodzi o wyjaśnianie faktów, oznacza to mówienie o
prześladowaniach - nie ma potrzeby mówić o sprawach związanych z kultywacją Dafa. Nic
nie szkodzi jeżeli ludzie nie chcą  kultywować.  Powinniście im mówić, że jesteśmy grupą
dobrych ludzi i że nasze Dafa naucza ludzi dobra. [Możecie mieć takie nastawienie] „Nie ma
znaczenia, czy jest to dla ciebie, czy nie, nie namawiam cię do nauki Dafa. Tylko staram się
powiedzieć ci, że prześladowania są nikczemne, a to co do tej pory wiedziałeś to w istocie
było jadowitą dezinformacją”. I to wystarczy. Ci, którzy przychodzą uczyć się Fa robią to z
własnej  woli,  nie  dlatego,  że  zostali  do  tego  wciągnięci.  Musicie  to  sobie  definitywnie
zapamiętać: my nie chcemy nikomu niczego narzucać.

Uczeń:  wysyłamy  mnóstwo  e-maili  do  Chin.  Zespół  e-mail’owy  przechodzi  przez
ogromne wyzwania, zarówno ze strony siły roboczej jak i technologicznej. Czy to z powodu
problemów z sinsing ludzie odchodzą z naszego zespołu czy też nas blokują stare siły?

Mistrz: Każdy z was ma swoją ścieżkę. Myślę, że za tym o czym wspomniałeś stoją
dwa powody: po pierwsze, do załatwienia jest bardzo wiele spraw i przez to nie starcza ci rąk
do  pracy,  a  po  drugie,  może  przegapiłeś  coś  w  swojej  osobistej  kultywacji,  więc  zło
wykorzystuje  te  słabe  miejsca,  bo  uczniowie  Dafa  muszą  robić  wszystkie  trzy  rzeczy.
Niektórzy ludzie powiedzieli  „Mistrzu,  w ostatnich latach,  szczególnie  po 20 lipca 1999,
zauważyłem, że moje doskonalenie się poprzez czytanie książki spowolniło. Nie jest tak jak
wcześniej, kiedy miałem owe naprawdę dobre uczucie dokonywania przełomów każdego dnia
i że moje zrozumienie wznosiło się bardzo szybko”. Dlaczego teraz czytając książkę nie czuję
się tak dobrze jak to było w przeszłości? Nie chodzi o to że Fa nie jest już wszechmocne.
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Chodzi  o  to,  że  wymagania  są  wyższe  i  że  uczniowie  Dafa  muszą  dobrze  wykonywać
wszystkie trzy powinności zanim dostrzegą poprawę. (Brawa) 

Pewni ludzie, którzy zaczęli studiowanie Fa we wczesnym okresie [rozpowszechniania]
mawiają, że czytają książkę w domu i że nie będą wychodzić na zewnątrz, żeby robić to co
uczniowie Dafa muszą robić. Myślę, że tym ludziom niewiele brakuje do wyrobienia sobie
niegodziwego zrozumienia i że będą mieć szczęście jeśli nie zaczną błądzić. W ciągu kilku
ostatnich lat uczniowie Dafa pośród prześladowań uprawomocniali Fa i poprzez wyjaśnienie
prawdy ocalali istnienia. Ci ludzie w ogóle się nie udoskonalą bez względu na to jak wiele
razy czytaliby książkę w domu. Jeżeli nie robisz tego, co uczeń Dafa powinien robić, to nie
tylko się  nie udoskonalisz, ale na dodatek będziesz się  jedynie staczać.  „Uczeń  Dafa” …
„uczeń Dafa”, co oznacza być „uczniem Dafa okresu rektyfikacji Fa”? Przede wszystkim jest
to godność i najwspanialsza istota w kosmosie. Jeżeli dbasz tylko o swoje własne ocalenie, to
czy to wystarczy? Jak moglibyśmy nazwać to bycie uczniem Dafa”? Kim jest „uczeń Dafa
okresu rektyfikacji  Fa”?  Czy uprawomocniałeś  Fa?  Przyszedłeś  kiedy Dafa  przynosiło  ci
korzyści, jednakże chowasz się i nie ważysz się zabierać głosu w sprawie Dafa, kiedy stawia
czoła zagrożeniu. Okazujesz się być mniej warty od zwykłego człowieka, więc jaki jest cel
„studiowania Fa w domu”? W wyniku prześladowań  wszystkie istoty zostały zatrute.  Jak
zatem  możesz  czuć  się  komfortowo  przebywając  w  ukryciu?  Dlaczego  uczniowie  Dafa
wyjaśniają  prawdę  i ocalają  istnienia? Ponieważ  taki jest obowiązek ucznia Dafa. Takiego
rodzaju istot, ja, Li Hongdży chcę i uczeń Dafa jest tego typu kultywującym.

Uczeń: Wydaje się, że jako całość koledzy praktykujący, nie przykładają zbytniej uwagi
do przezwyciężania ekonomicznych prześladowań ze strony zła, więc wielu praktykujących od
dawna wykonuje nisko płatną  pracę  i  przez to ma ograniczoną  ilość  czasu i finansów na
uprawomocnianie Fa.

Mistrz:  W rzeczy  samej  taki  problem istnieje,  ale  czasami jest  to  wynik  naszego
własnego działania lub naszych własnych niedociągnięć w kwestii rozważenia wszystkiego co
powoduje taką sytuację. Uczniowie Dafa krocząc prawą ścieżką uprawomocniają Fa i ocalają
wszystkie istnienia, zatem wszystkie aspekty tej ścieżki, wliczając w to kondycję finansową,
powinny iść ze sobą w parze. Jeżeli pod jakimiś względami nie radzisz sobie dobrze wówczas
zło wykorzysta te słabe miejsca. Wszystko, jeżeli tylko będziesz robić to dobrze, zmieni się.

Uczeń:  Czy mógłbyś  powiedzieć  kilka  słów do osób które komponują  muzykę? Nie
radziliśmy sobie tak dobrze jak uczniowie, którzy są artystami.

Mistrz:  Nie  zawracamy  sobie  głowy  porównaniami  miedzy  uczniami  artystami,  a
muzykami i kto lepiej działa. (Publiczność się śmieje) Jest to tylko kwestia samodoskonalenia
się  i  różnic  w poziomach.  Uczniowie  Dafa,  którzy  komponują  muzykę  mają  szczególny
obowiązek  robienia  tego i  na dodatek jest  to  wyjaśnianie  prawdy.  Aby ocalać  wszystkie
istoty,  uczniowie Dafa skomponowali  trochę  utworów wliczając w to te prezentowane na
Gali. Utwory zostały skomponowane przez samych uczniów Dafa i jest to niebywałe. W tym
samym dniu, kiedy wykładałem Fa dla uczniów Dafa, którzy są artystami, wziąłem udział w
spotkaniu uczniów odpowiedzialnych za tworzenie muzyki oraz sztuk teatralnych i nauczałem
tam Fa. Jednakże nie było ono nagrywane. W przyszłości, gdy nadarzy się okazja powiem
więcej na ten temat. (Brawa)

Uczeń: Jest wielu uczniów, którzy nie przykładają wagi do swojego wyglądu, ani do
ogłady, tzn. do tego co ubierają, w jaki sposób mówią i jak się zachowują.

Mistrz:  Pozwólcie że dodatkowo coś omówię. Zazwyczaj różni bogowie mieli różne
poglądy na temat wyglądu istot  ludzkich.  Możliwe, że wiecie,  iż  pewni  ludzie,  którzy w
przeszłości kultywowali Tao, nie przykładali zbytnio uwagi do wyglądu. Chociażby ci taoiści,
którzy kultywowali  w tym świecie,  a szczególnie ci  z mniejszych ścieżek, którzy jeszcze
mniej dbali o wygląd zewnętrzny. Byli bardzo niechlujni i nie dbali o siebie. Niewielka część
z nich nawet celowo kultywowała w brudnym otoczeniu. Dlaczego? Czuli że w przypadku
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kultywującego zbytnie przykładanie wagi do ubioru było przywiązaniem i że lepiej było być
w tej  kwestii  niedbałym.  Jakie  inne  zjawisko  jeszcze  dostrzegli?  Formy  kultywacyjne  z
przeszłości kultywowały duchy pomocnicze, zatem odkryli w swojej kultywacji, że gdy osoba
kultywowała, wraz z upływem czasu wszystko co nosiła na ciele zaczynało mieć energię. Po
tej stronie ci ludzie wyglądali źle, ale widziani oczami dusz pomocniczych, które ukończyły
kultywację po drugiej stronie, wszystkie te rzeczy wyglądały dobrze. Działo się tak ponieważ
materia w tym wymiarze zmienia się wraz z kultywowaniem danej osoby i zyskuje energię.
Wraz ze wzrostem energii,  to co uzyskuje się  po drugiej  stronie jest więc nadnaturalnym
skarbem zrobionym z energii, po tej drugiej stronie całe to błoto i brud na całym ciele osoby
wyglądało jak drogocenne nakrycie ciała,  błyszczące i  migoczące. Ale po tej  stronie -  w
ludzkim świecie - to co było widać, to brud pokrywający ciało i głowę danej osoby, i że była
brudna od czubka głowy po palce u stóp, miała mnóstwo brudu i  błota na ciele.  Ciągła
praktyka  prowadziła  do  tego,  że  błoto  i  brudne  rzeczy  były  wzbogacane  energią
nagromadzoną  poprzez kultywację,  zatem wszystkie rzeczy,  które zabierała ze sobą  dusza
pomocnicza  były  czymś  dobrym.  Oni  to  widzieli,  więc  celowo  powstrzymywali  się  od
oporządzania się.

Przyjrzyjmy  się  teraz  temu  z  innego  punktu  widzenia.  Jak  wiecie,  w zachodnim
społeczeństwie ludzie bardzo dbają o wygląd i ogładę. Ponieważ nie mają tradycji kultywacji,
to nie mają pojęcia o tamtych sprawach. Kultywacja w buddyzmie naucza, że wszystko co
kultywujący posiada, zostało mu dane przez buddę - otrzyma taki status owocu jaki da mu
budda i dostanie to, co ma dostać i nie dostanie tego czego nie ma dostać. To samo tyczy się
bogów z Zachodu. Jednakże Dafa oczywiście różni się od wszystkich wcześniejszych form
kultywacyjnych.

Przed  latami  60-tymi,  jak  może  studenci  z  Zachodu  pamiętają,  mężczyźni  byli
dżentelmeńscy, o nienagannych manierach i kulturze. Kobiety były uprzejme i przykładały
wiele wagi  do dobrego wykształcenia,  sposobu mówienia oraz  znajomości  sztuki.  Ludzie
mogli uważać to za coś dobrego i w sumie bogowie też nie uważali tego za takie złe. Ale
doprowadziło to do tego, że ludzie z łatwością zaczęli mieć na punkcie tego obsesję. Posunęło
się to do tego stopnia, że wartość osoby była oceniana po sposobie wypowiedzi i zachowania.
Opierając się  na tym,  a nie na podstawowym charakterze, osobę  uważano - lub nie -  za
szlachetną.  W  późniejszym  czasie,  ponieważ  wszystkie  istoty  ludzkie  przybyły  tutaj  by
uzyskać Fa, to wszystkie działania i tendencje stojące na drodze do kultywacji musiały zostać
usunięte  i  dlatego  stare  siły  zaangażowały  się  w  to  i  zrobiły  to  za  pomocą  podejścia
zwalczania zła złem. Czy wiecie dlaczego, gdy zaczęły się  lata 60-te, pojawili  się hipisi i
artyści  uliczni,  ludzie  zaczęli  wyglądać  niechlujnie  oraz  postępować  wbrew tradycyjnym
wartościom,  a  jeśli  chodzi  o  ubrania,  to  im  bardziej  odbiegało  od  normy,  tym  było
modniejsze? Zewnętrzna warstwa ubioru była  mniejsza od wewnętrznej  warstwy,  rękawy
zasłaniały  ich dłonie i  wystawały  tylko  końcówki  palców,  pas spodni  został  obniżony,  a
nogawki  zbierały  się  na  stopach  -  zasadniczo,  im  niechlujniej  tym  lepiej.  Mogę  wam
powiedzieć, że zdecydowanie nie był to tylko trend w modzie. Stare siły zrobiły to po to by
usunąć uprzedzenia ludzi co do wyglądu, używając zła do zwalczania zła. W istocie to nie ma
niczego złego w ubieraniu się schludnie, ale nic nie powinno stawać się obsesją. Kiedy coś
staje się obsesją, to ludzki umysł ulega dewiacji i doprowadza takich ludzi do popadania w
skrajności. 

Przed  rewolucją  kulturalną  w  Chinach,  Chińczycy,  mając  za  sobą  pięć  tysięcy  lat
cywilizacji, byli dosyć schludni, czyści i kulturalni. Wiecie, że Japończycy zawsze byli czyści
i  schludni,  prawda?  Kilka  wieków  temu,  kiedy  nie  było  takiego  rozwoju  jak  dzisiaj,
Japończyk kąpałby się w drewnianej beczce, w wodzie podgrzanej w wielkim garnku. Robili
tak nawet w okresach, które były bardzo zacofane gospodarczo. I wiecie co? W taki sam
sposób zachowywali się ludzie z dynastii Tang. To nie tak, że ludzie w dawnych czasach nie
byli czyści. To współcześni ludzie nie wiedzą jak żyło się w przeszłości. Ludzie z różnych
dynastii i okresów byli tacy sami, nie zmieniali się. Jedyna różnica była w sposobie ubierania
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się. Współcześni ludzie przedstawiają starożytnych jako zacofanych, ale to w sumie wynika z
rozumowania  opartego  na  teorii  ewolucji.  Rewolucja  kulturalna  zwalczała  „Cztery  Stare
Rzeczy” (1) i uważała czystość i schludność za „mentalność burżuazyjną”. Kobiecie obcięliby
warkocze, a jeśli  znaleźliby jakąś  idącą  ulicą  na szpilkach, to zdjęliby jej  buty i  odrąbali
obcasy, a gdybyś miał na sobie ładne ubranie to pocięliby je nożyczkami. Ta partia polityczna
głosiła w Chinach hasło „niech twoje ręce pokryją się odciskami, tarzaj się dopóty, dopóki nie
pokryjesz się  błotem i żyj  z „rewolucyjnymi robakami” na całym ciele”.  (Publiczność  się
śmieje) Trzeba było jedynie kilku lat by całkowicie zrujnować chińską cywilizację.

Wiem, że pewni studenci rasy kaukaskiej krzywią  się na widok wyglądu niektórych
chińskich  studentów.  [Ten  rodzaj  wyglądu]  jest  następstwem  przebywania  w  tamtym
społeczeństwie i  z czasem przyzwyczaili  się  oni do tego i  stało się to nawykiem i nie są
świadomi  niepoprawności  swoich  czynów  i  zachowania.  Oczywiście  nic  nie  powinno
posuwać się  do  skrajności,  zatem  tak  jak  tylko  jest  to  możliwe  trzymaj  się  ludzkich
obyczajów  i  zachowuj  jak  normalna  pełna  godności  osoba.  Nie  możesz  być nazbyt
niechlujny, luzacki, niedbały w kwestii manier, lub nazbyt bezpośredni.

W rzeczywistości z perspektywy kultywacji, chociaż nie ma znaczenia czy przykładasz
wagę do tego jak wyglądasz, czy nie i chociaż nie wpłynie to na twoją kultywację, kluczowe
jest to, że nie wolno ci w żaden sposób przywiązywać się do tego. Chińczyk powiedziałby:
„Ja po prostu lubię się nie wyróżniać. Im mniej będę się wyróżniać tym lepiej. O wiele łatwiej
jest być niechlujnym i niedbałym.” Powiedziałbym, że nie jest to dobre. Uczeń Dafa powinien
być wzorem do naśladowania dla innych i wyglądać jak pełna godności istota ludzka. Kiedy
nauczałem  Fa  i  prowadziłem  wykłady  w  Chinach  kontynentalnych,  zawsze  byłem
odpowiednio  ubrany i  miało  to  na celu  dawać  wam przykład.  (Brawa) A  to  dlatego,  że
niektórzy ludzie czują, że czyny przemawiają głośniej niż słowa. Bez względu na to czy ci
ludzie mają rację czy nie, niektórzy praktykujący po prostu chcą naśladować to co robi Mistrz
- „Będę się ubierać tak jak Mistrz”. (Widownia się śmieje) Zatem, skoro ja przykładam uwagę
do wyglądu,  to  wy też  powinniście.  Rewolucja  Kulturalna w rzeczy samej  przeokropnie
zdewastowała chińską kulturę, zniszczyła pięć tysięcy lat cywilizacji w przeciągu kilku lat.
Zatem Chińczycy powinni zwracać większą uwagę na swój wygląd i zachowanie, studenci z
Zachodu powinni powstrzymywać się od oceniania ludzi po wyglądzie, a azjatyccy studenci,
jako całość, powinni bardziej uważać na to jak się zachowują.  (Widownia bije brawo) Nikt
nie powinien popadać w skrajności.

Uczeń:  Jak  powinniśmy  postrzegać  kwestie,  które  w  okresie  rektyfikacji  Fa  miały
negatywny wpływ na zwykłych ludzi? 

Mistrz:  Tak,  mogliście  bardzo  dobrze  wyjaśniać  fakty,  ale  jeśli  ludzie  uznają,  że
nieprzyjemnie jest na was patrzeć i was słuchać, gdy używacie prostackiego języka, to nie
uznają,  że jesteście  wiarygodni.  Jeżeli  nie  będziecie  dobrze sobie  radzić  z  wyjaśnianiem
prawdy, to możecie osiągnąć negatywny skutek. Musicie brać to wszystko pod uwagę.

Uczeń:  Jako kultywujący, jak powinniśmy postrzegać  incydent, który wydarzył się  w
Argentynie?

Mistrz:  W  tej  kwestii  uważam,  że  jeżeli  ktokolwiek  prześladuje  uczniów  Dafa,
powinniśmy  pociągnąć  go  do  odpowiedzialności.  Wyjaśnimy  fakty,  jeżeli  będzie  to
potrzebne, a jeżeli ktoś jest poszkodowany, to w razie konieczności pójdziemy z tym do sądu.
Na wszystko są precedensy i możecie robić wszystko co tylko konieczne.

Uczeń: Jeżeli podczas wykonywania ćwiczeń mój umysł nie jest czysty lub spokojny, to
czy mogę oczyścić  się w taki sposób jak robimy to podczas pięciu minut przed wysłaniem
prawych myśli?

Mistrz: Możesz wysyłać prawe myśli kiedy tylko twój umysł nie jest czysty i spokojny
lub gdy twój umysł poddawany jest interferencjom. Jeśli chcesz dokonać poprawy lub wysłać
prawe myśli,  to nie musisz kurczowo trzymać  się wyznaczonego czasu. Możesz robić to o
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każdej porze i możesz kończyć,  kiedy czujesz, że twój umysł jest czysty a twoje myśli  są
silne.

Uczeń:  Czy wymagania odnośnie wykonywania trzech rzeczy,  które robią  uczniowie
Dafa, są takie same względem dzieci jak i dorosłych uczniów?

Mistrz:  Nie,  są  odmienne.  Mali  uczniowie  różnią  się  pod  względem  swoich
umiejętności,  zdolności  komunikacyjnych  i  pod  względem  skupiania  na  sobie  uwagi
społeczeństwa. Zatem wymagania nie mogą być takie same. Dzieci i dorośli nie są tacy sami -
dzieci są dziećmi. Wielokrotnie już o tym mówiłem.

Uczeń:  Przemawiasz już  od prawie trzech godzin.  Mistrz tak ciężko pracuje.  Wielu
uczniów chciałoby aby Mistrz napił się odrobiny wody. (Brawa)

Mistrz: Nie ma sprawy. Myślę, że ponieważ nadal jest tak wiele kartek z pytaniami, nie
będę zajmować się tymi, które już kiedyś były poruszane.

Uczeń: Pewni studenci mówią, że możemy trochę zmniejszyć nacisk na chodzenie pod
konsulaty i ambasady, bo teraz ważniejszy jest Manhattan.

Mistrz: Wszystko jest ważne, nie można pomijać żadnego miejsca. (Brawa)

Uczeń:  Jesteśmy  małżeństwem,  gdzie  oboje  jesteśmy  uczniami  i  mamy
dziesięcioletniego syna.  Od trzech lat  uczęszcza do  Szkoły  Minghui,  jednak nadal  często
konfliktuje się z innymi, kłamie i przejawia złe zachowanie. 

Mistrz: Dziecko, cóż, czasami może nadal mieć cechy dziecka i ludzie, z którymi się
styka, również będą odgrywać w tym swoją rolę. Ludzkość jest wielką kadzią dziegciu i jeśli
byłby tam ktokolwiek kto nie został  umazany owym dziegciem, to byłby bogiem. Nawet
uczniowie Dafa, którzy kultywują muszą często się oczyszczać i tym bardziej dzieje się tak w
przypadku dziecka.

Ponadto,  jeżeli  rodzice  mają  problemy  z  pewnymi  kwestiami,  dziecko  będzie  je
odzwierciedlać. Będą one celowo ukazywać się uczniom Dafa i rodzicom. Nie skupiajcie się
na tym przesadnie. Przecież ono jest dzieckiem.

Uczeń:  Język  koreański  zwykł  zawierać  wiele  chińskich  znaków,  ale  od  momentu
nadejścia  czasów  współczesnych,  używany  jest  zazwyczaj  tylko  koreański  i  do  pewnego
stopnia stoi to na drodze szerokiego rozpowszechniania Falun Gong. Proszę cię rzuć na to
odrobinę światła.

Mistrz: Pamiętam, że w przeszłości cały region Azji i nie odnoszę się tutaj do krajów
bliskowschodnich  czy  Indii,  używali  chińskich  znaków  lub  przynajmniej  używali  ich
częściowo, dlatego że było tam wielu Chińczyków. Chińczycy robili tam interesy, a nawet
stawali się urzędnikami we władzach, zatem było też wiele chińskich szkół. W przeszłości
chiński był powszechnie używany w regionie Azji, czy to w biznesie, czy przy kontaktach
kulturalnych.  Ułatwiało  to  wiele  spraw.  Jednak  stare  siły  były  po  prostu  skupione  na
utrudnianiu ludziom na całym świecie otrzymania Fa i w tym samym czasie tworzyły dla
mnie  przeciwności  losu  w  rektyfikacji  Fa.  Zatem  nakłoniły  partię,  aby  zrobiła  coś
potwornego.

Stare siły myślały: ”Jeżeli chiński jest używany [w tych wszystkich krajach] to ludziom
będzie za łatwo uzyskać  Fa i  za łatwo będzie Ci rozpowszechniać  Falun Gong na całym
świecie.”  Wówczas  starym  siłom  trudno  byłoby  mieć  wszystko  pod  kontrolą  kiedy
przyszedłby czas na zrobienie tego co mają  zrobić. W celu zrealizowania tego co chciały
zrobić,  wykorzystały  ludzkie  pojęcie  narodowości,  aby ludzie  propagowali  swoją  kulturę
narodową,  tworzyli  znaki  [do  zapisu  języka]  których  bogowie  nie  uznawali  za  słowa.
Pewnego razu na konferencji krajów komunistycznych ówczesnego Związku Radzieckiego,
KPCh  oświadczyła  otwarcie:  „Nas  Chińczyków  jest  bardzo,  bardzo  wielu  w  Azji
Południowej,  ogromna  ilość.  Wystarczy  tylko  nasz  jeden  okrzyk  bojowy,  a  te  miejsca
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zamienią się w narody należące do naszej partii politycznej.” Wiecie, w tej konferencji brało
udział wielu dziennikarzy i szybko przekazali te nowiny całemu światu. Konferencja jeszcze
dobrze się nie zakończyła, jak cały region Azji południowej rozpoczął kampanię przeciwko
językowi chińskiemu. Czy wiedzieliście jak rozpoczęło się „odrzucenie chińskiego”? Stąd się
to wzięło. Szczególnie w Azji Południowej zmuszano do zamknięcia szkoły prowadzonych
przez Chińczyków.  Chińczycy  musieli  przyjąć  lokalne imiona i  nazwiska,  zakazane było
używanie  języka  chińskiego.  Co  więcej,  w  wielu  krajach  przegłosowano  nowe  prawo  i
poprawiono  konstytucje,  w której  zakazano używania  języka  chińskiego.  Przysporzyło  to
zatem ludziom żyjącym obecnie w pewnych regionach wielu wielkich problemów w kwestii
studiowania Fa i czerpania z Fa.

Oczywiście stare siły nie mogły przewidzieć  wszechmocy Dafa.  Ludzie, nie tylko z
Azji,  ale  wszędzie  na  świecie  potrafią  przetłumaczyć  Wielkie  Prawo  na  różne  języki,  a
wewnętrzne znaczenie Wielkiego Prawa pozostaje niezmienione bez względu na to w jakim
jest języku. Ale dla pierwszej grupy uczniów Dafa, którzy dołączali w okresie rektyfikacji Fa
przeszkody  były  ogromne.  Zakłócenia  względem  tych,  którzy  na  początku  uzyskali  Fa,
pozostają całkiem intensywne.

Uczeń: Literatura, którą uczniowie dystrybuują w Hongkongu zawiera pewne opowieści
z tematem „cicho recytuj  „Dafa hao”,  a twoje problemy zdrowotne zostaną  wyleczone”.
Spowodowało to,  że pewni turyści  z Chin kontynentalnych błędnie uważają,  że wciskamy
ludziom  ideę,  że  jeśli  mają  problemy  zdrowotne,  to  nie  muszą  brać  leków  i  zostaną
uzdrowieni jedynie poprzez mówienie do samego siebie, że Dafa jest wspaniałe.

Mistrz: Mówienie „Dafa hao” jest skuteczne nie tylko w przypadku zwykłych ludzi, ale
również w przypadku uczniów Dafa, gdyż  oczyszcza to ich umysły ze złych rzeczy. Kiedy
każda komórka w twoim ciele mówi, że Dafa jest wspaniałe, to odkryjesz że całe twoje ciało
czuje  pogłos  tego. (Brawa) Twój  umysł  przywołuje  Fa,  więc ma to  taką  moc.  Uważam
jednak, że najlepiej jest z sensem wyjaśnić  prawdę.  Nie musicie tego robić poza Chinami
kontynentalnymi,  ani  w ten sposób wyjaśniać  faktów.  Otoczenie jest  bardziej  przyjazne i
możecie wyjaśniać sprawy bazując na faktach. W Chinach kontynentalnych środowisko jest
odmienne,  stopień  w  jakim ludzie  zostali  zatruci  oszczerczą  propagandą  różni  się  i  tym
samym mają  różne spojrzenie na Falun Gong, dla ludzi z Chin kontynentalnych liczy się
określony kontekst kulturowy i zrozumienie kwestii  czigong, zatem można to robić  w ten
sposób pośród większej liczby ludności w Chinach kontynentalnych. Ale nie trzeba robić tego
w taki sposób na obszarach miejskich lub jeśli jesteście poza Chinami kontynentalnymi. Nie
trzeba też robić tego w taki sposób w Hongkongu. Po prostu w otwarty i poważny sposób
mówcie im o faktach i to wystarczy.

Uczeń:  Gdy rozpowszechnialiśmy Fa i  wyjaśnialiśmy prawdę  pewni  zwykli  ludzie z
Zachodu wzruszali się i przynosili nam ciastka, owoce i inne rzeczy. Chcielibyśmy zapytać czy
wypada nam je przyjmować? Rozmawialiśmy na ten temat parę razy i studenci mają różne
opinie.

Mistrz: Zależy od sytuacji. Jeżeli ludzie dają wam coś ze szczerej życzliwości, a wy
odmawiacie przyjęcia tego, to jest to nieuprzejme. Te rzeczy nie są nazbyt drogie, zatem w
porządku  jest  je  z  podziękowaniem  przyjąć.  Ale  musicie  każdy  przypadek  rozpatrzyć  z
osobna. Jeżeli ktoś chce wam dać ogromną ilość jedzenia, to naprawdę nieprzyzwoite będzie
akceptowanie tego. Podchodźcie do każdego przypadku z osobna, w zamian za to możecie
dać  im pieniądze.  Jednakże niektórzy ludzie naprawdę  robią  to z  życzliwości.  Widzą,  że
jesteście zziębnięci i przynoszą wam kawę albo trochę jedzenia, więc możecie śmiało im za to
podziękować.  W porządku jest też  jeśli  chcecie im za to zapłacić.  Jeżeli  nie chcą  przyjąć
zapłaty, to po prostu bardzo im podziękujcie. Radźcie sobie z tym bazując na danej sytuacji.
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Uczeń: są obecnie pewne media zwykłych ludzi i producenci telewizyjni, którzy chcą
robić programy o Dafa i chcą trochę naszych materiałów filmowych. Chcielibyśmy zapytać
Mistrza jak powinniśmy do tego podchodzić?

Mistrz: To zależy od tego jakiego rodzaju programy chcą robić. Jeżeli chcą nakręcić
nasze parady i pokazy przeciwko torturom, to spokojnie mogą  to robić,  gdyż  w pierwszej
kolejności  są  to  wydarzenia  publiczne.  Ale  jeżeli  chcą  robić  programy  o  szczególnych
aspektach  naszego  życia,  o  tym  jak  studiujecie  Fa  i  kultywujecie,  to  sugerowałbym  im
odmawiać. Dlaczego odmawiać? Bo nie wiecie o co im chodzi i jak daleko się posuną. Poza
tym,  studiowanie  Fa  i  kultywowanie  są  bardzo  poważnymi  kwestiami  i  niepoważne jest
umieszczenie ich między komentarzami zwykłych ludzi. Dlatego powinniście im odmawiać, a
poza tym ludziom jest bardzo trudno prawdziwie nas zrozumieć. 

Trochę  wcześniej  mówiłem  o  tym  jak  kultywujący  z  przeszłości  byli  niechlujni  i
bałaganiarscy.  Chciałbym jeszcze raz  podkreślić  żebyście  nie  przywiązywali  się  do tego.
Niektórzy z was myślą: ”Och, te niechlujne i brudne rzeczy mogą zmienić się w coś dobrego.
To ja też będę brudasem.” (Widownia się śmieje) Chcę wam coś wyjaśnić: tak jest wtedy, gdy
wszystko otrzymuje duch pomocniczy! Zatem nie powinniście tego naśladować. Nawet jeżeli
te rzeczy naprawdę mogą przemienić się w coś dobrego i duch główny może to otrzymać, nie
jest to sposób w jaki my kultywujemy w Dafa.

Uczeń: (Tłumaczone pytanie) Nie radziłem sobie dobrze z wyjaśnianiem faktów mojej
rodzinie i  przez to nie  wyjaśniłem im zrozumiale tego co robię  w uprawomocnianiu Fa.
Chciałbym żeby zrozumieli,  że Falun Dafa jest  dobre  i  że nie  robię  niczego szczególnie
nieodpowiedniego. Chciałbym zapytać Mistrza jak powinniśmy wyjaśniać naszym rodzinom
to co robimy? Chciałbym w imieniu studentów z hiszpańskojęzycznych krajów pozdrowić
Mistrza!

Mistrz:  Dziękuję!  (Brawa) Społeczeństwo  zachodnie  jest  w  sumie  niezbyt
zaznajomione z typem kultywacji  jaki praktykują  Chińczycy.  Kiedy zacząłem nauczać  Fa,
myślałem: „Jak wysoki poziom zrozumienia będą oni w stanie osiągnąć? I jak przyjmie to
publika?” Chociaż  różnice kulturowe w istocie spowodowały,  że obce im były [chińskie]
sposoby wyrażania myśli i idea człowieka stającego się bogiem, to dobroć i życzliwość jaką
przejawiają kultywujący i pozytywna energia jaką emanuje Dafa mogą skłonić każdego by
uważał je za dobre. Tak jak z wyjaśnianiem prawdy, powinieneś stopniowo mówić swojej
rodzinie o kultywowaniu Dafa. Na początku powinieneś im powiedzieć o co chodzi w Dafa i
potem powoli  powiedzieć  im, że się  tego uczysz.  W istocie to nie uważam, żeby było  to
trudne do wyjaśnienia - bo w wielu przypadkach, są to po prostu twoje ludzkie wątpliwości. 

Porozmawiaj z nimi otwarcie i bezpośrednio, ale uważaj, żeby nie mówić na nazbyt
wysokim poziomie. Może i są twoją rodziną, ale jeśli powiesz: „Nie ukrywam niczego, więc
powiem im wszystko co wiem”…  (Widownia się  śmieje)  Mistrz nie mówi wam żebyście
kłamali. Mówię, że nie powinniście mówić o sprawach z wysokich poziomów, w przeciwnym
razie ich wystraszycie. Ponieważ zrozumienie Fa dokonuje się krok po kroku, jeśli od razu
będziesz mówić o czymś z wysokiego poziomu to się zniechęcą. Możesz powiedzieć, że: „Ta
praktyka jest naprawdę  dobra i wspaniała dla zdrowia. Dobrze wpływa na umysł i ciało i
podnosi  ludzkie  standardy  moralne.  Ta  książka  jest  wspaniała.  Chciałbyś  ją  przeczytać?
Chciałbyś się na ten temat dowiedzieć czegoś więcej?” Po prostu opowiadaj o tym zaczynając
od najbardziej podstawowego poziomu i pozwól im, by sami odkryli więcej na własną rękę i
sami czytali.  Ponieważ  Dżuan Falun  zaczyna się  od prawdy z poziomu najniższych istot,
ludzkiego poziomu, ludzie potrafią zrozumieć Fa czytając  Dżuan Falun. Jeżeli zaczniesz o
tym mówić na niskim poziomie, to członkowie twojej rodziny, którzy nie wiedzą o nim za
wiele, nie będą mu przeciwni. Jeżeli będziesz mówić o sprawach z wysokich poziomów i na
samym początku wspomnisz o buddach i większych wszechświatach, to będą się zastanawiać,
czy z tobą jest wszystko w porządku. (Widownia się śmieje) Jest tak dlatego, żę oni naprawdę
nie potrafią zaakceptować tego co mówisz. Poza tym religie z Zachodu nauczają, że jest jeden
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Bóg;  według  ich  zrozumienia  w kosmosie  jest  jeden  Bóg.  Zatem bardzo trudno  jest  im
zaakceptować tego typu rzeczy. Zrozumienie musi przyjść stopniowo.

Uczeń:  Witaj  Mistrzu!  Chciałbym zapytać,  czy w przyszłości  chińskie znaki  zostaną
ujednolicone według tradycyjnego stylu. Dziękuję.

Mistrz: W istocie myślałem o tym. Tradycyjny styl  jakiego używają  dziś ludzie jest
sam w sobie w rzeczywistości czymś, co wyewoluowało z najbardziej starożytnych znaków i
przeszedł przez narastające zmiany aż stał się tym czym jest teraz. Ludzie w obecnym cyklu
ludzkiej  cywilizacji  zaczęli  od  używania  inskrypcji  na  kościach  i  muszlach.  Od  tego
rozwinęło  się  w  większe  i  mniejsze  pismo  pieczęciowe,  a  potem  były  oficjalne  pisma
pieczęciowe, po którym nastąpiło pismo sklasyfikowane. Nie było żadnych znaczących zmian
po piśmie sklasyfikowanym. Następnie oczywiście ostatnimi czasy wyłoniły się różnorodne
formy pisma dekoracyjnego,  takie  jak  styl  pogrubiony,  czcionka w stylu  Song,  itd.  Jeśli
chodzi o to, czy pismo tradycyjne kłóci się z uproszczonym, to wszystko jest w porządku o ile
uczniowie Dafa potrafią  je przeczytać  i  zrozumieć  Fa. Nie martwcie się tym, gdyż  jest to
sprawa  ludzi  z  przyszłości.  Nawet  jeśli  [to  co  opisałeś]  jest  czymś  co  Mistrz  zrobi  w
przyszłości, nie ma to nic wspólnego z uczniami Dafa. Po osiągnięciu Doskonałości, po co
miałbyś  się  martwić  tym co dzieje się  w ludzkim świecie? Nie miałoby to uzasadnienia.
Przestań kłopotać się takimi sprawami. Jeśli  będziesz o tym za dużo myśleć,  stanie się to
twoim kolejnym przywiązaniem. Pozostaw przyszłości to, co należy do przyszłości.

Uczeń: Jak mamy wyważyć robienie wszystkiego w prawy sposób z dostosowywaniem
się najlepiej jak to tylko możliwe do społeczeństwa? Co myślisz o braniu pożyczek na rozwój
mediów? Co jeśli chodzi o piramidy finansowe, coś co wzbudziło wiele kontrowersji wśród
kolegów praktykujących tak w Chinach, jak i poza Chinami? 

Mistrz: Uczniowie Dafa nie mogą czynić zła. Systemy piramidalne nie są już używane
w zachodnim społeczeństwie. Bezprawne jest oszukiwanie ludzi. Jest to zdzieranie z ludzi
warstwa po warstwie, a ci na końcu są wyzyskiwani najbardziej.

[Pytasz o] zaangażowanie się  uczniów Dafa w piramidy finansowe? Czy prawe jest
mieć obsesję by zarabiać  pieniądze kosztem innych? Nie, nie jest. Jeżeli tak robisz, to nie
prowadzisz poprawnego biznesu. Gdy produkt przechodzi z rąk do rąk, to z każdym zyskiem
wiąże się strata, jednakże ty co robisz? Łamiesz sobie głowę nad tym jak zdzierać pieniądze z
ludzi. Nie możesz tak robić! Powiedziałem wam o tym dawno temu. Nie możecie wchodzić w
piramidy  finansowe,  a  ktokolwiek  tak  postępuje  nie  ma  racji.  Pośród  uczniów  Dafa  w
Chinach, ktokolwiek wchodzi w system piramid finansowych niszczy formę kultywacji jaką
uczniowie Dafa praktykują. Będą oni musieli później ponieść wszystkie tego konsekwencje.
(Brawa)

Jeśli chodzi o omówienie kwestii pożyczek na rozwój mediów, to nie jestem za tym.
Dlatego, że jeśli chodzi o uczniów Dafa, jeżeli poprosisz ich o wykonanie pracy w mediach
lub  napisanie  artykułu,  pracę  na  pierwszym  froncie,  mogą  ją  zrobić.  Jednak  z  powodu
pewnego  niedostosowania  jeśli  chodzi  o  nawiązywanie  stosunków  ze  zwykłymi  ludźmi
naprawdę trudno ci jest prowadzić jakiś rodzaj biznesu lub ubiegać się o reklamy. Jak zatem
chciałbyś  spłacić pożyczki, jeżeli je weźmiesz? Ciężko jest ci pozyskać reklamy, jednakże
chcesz wziąć pożyczkę, gdy nie potrafisz zdobyć reklam dla mediów? Jeśli miałbyś ją spłacić,
to  musiałbyś  pokryć  ją  dochodem  z  reklam  i  zyskiem  gazety.  Nie  popieram  twojego
zaciągania pożyczek - nigdy nie zaciągaj długów. 

Uczeń: Mistrz od zawsze powtarza nam żeby wkładać więcej wysiłków w pomaganie
studentom  z  Chin  kontynentalnych,  często  wykonuję  rozmowy  telefoniczne  do  kolegów
praktykujących w Chinach, którzy zostają w domu żeby kultywować. Jednak oni nadal nie
robią kroku naprzód. Naprawdę martwię się o nich, szczególnie odkąd rektyfikacja Fa weszła
w fazę końcową. Czy mogę zapytać Mistrza, co powinienem zrobić żeby im pomóc? 
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Mistrz:  Pomaganie  kolegom  praktykującym  jest  czymś,  co  należy  robić  i  nie  ma
niczego złego w tym, że nie chce się nikogo pozostawić w tyle. Jednak jeśli naprawdę nie
potrafią  wystąpić  naprzód, cóż, zrobiłeś co mogłeś.  Możesz próbować  dojść  do tego jakie
mają  przeszkody mentalne i gdzie mają  blokady. Kiedy ustalisz jakie są ich przeszkody i
blokady,  to  prawdopodobnie  będzie je  można usunąć.  Ale  myślę,  że większość  ludzi  po
prostu  się  boi.  W  przypadku  boga,  czy  kultywującego  strach  uważany  jest  za  główne
przywiązanie  i  naprawdę  bez  usunięcia  tego nie  powiedzie się.  Zatem rób  co możesz  w
zależności od ich sytuacji,  chociaż jeśli  naprawdę odmawiają,  to nic nie dasz rady zrobić.
Niektórzy  ludzie  faktycznie  rozczarują  cię  niewykorzystaniem  swojego  potencjału  i
niespełnianiem oczekiwań.  Czegoś  takiego nie było  u praktykujących  z przeszłości,  gdyż
pomyśleliby tylko: „Kto by się tobą przejmował. Jeśli nie potrafisz tego zrobić albo spełnić
oczekiwań, to już po tobie. Po prostu wróć do domu i koniec, nie będzie tak, że będę sobie tu
dla ciebie wypruwać żyły, żeby cię ocalić.” Tylko uczniowie Dafa zrobiliby to co my robimy.
(Brawa)

Uczeń: W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, widzieliśmy, że wiele ludzi ze średniego lub
niskiego szczebla społeczeństwa z Nowego Jorku przyjmowało nasze ulotki, podczas gdy 70%
ludzi z głównej części  społeczeństwa nie dostało naszych materiałów informacyjnych. Jak
mamy się przez to przebić? Jeżeli ubierzemy się bardziej elegancko, tak jak dzisiaj, to czy to
zrobi jakąś różnicę?

Mistrz:  Nie  to  jest  problemem.  Problemem  jest  to,  co  wcześniej  wyjaśniałem:
Chińczycy, którzy pracują w firmach, zostali zatruci przez oszczerczą propagandę nikczemnej
podłej grupy, która prześladuje Dafa i to owi ludzie, którzy nie znają prawdy, pomagają złu
rozprzestrzeniać jad. Są główną przyczyną [problemu]. Od tego musisz zacząć, jeśli chcesz
rozwiązać ten problem. Amerykanie uważają tych ludzi za godnych zaufania, ponieważ  są
kolegami i dlatego słuchają ich nie wiedząc, że ci ludzie również są ofiarami.

Uczeń:  W wielu  krajach  azjatyckich  sąsiadujących  z  Chinami  dochodziło  do wielu
zakłóceń.  Chciałbym zapytać szacownego Mistrza, czy uczniowie z Zachodu mogą  się tam
udać, żeby poprawić sytuację?

Mistrz:  Zasadniczo  jest  to  rola studentów z  tamtych  krajów.  Jednak  garstka  ludzi
władzy  naprawdę  boi  się  chińskiego  reżimu  komunistycznego,  zatem  niektóre  rządy
zachowywały  się  naprawdę  kiepsko.  Jeżeli  jesteście  zajęci  czymś  innym,  nie  musicie
zajmować  się  tą  kwestią  w  tej  chwili.  Ale  jeśli  macie  czas,  to  możecie  spróbować,  czy
możecie  coś  zdziałać.  Wszystko  co  mogę  powiedzieć  to  tyle,  że  możecie  spróbować  i
zobaczyć jak wam idzie. Patrząc na zachowanie tych krajów, potraktujcie to jak osobę, której
nie udaje się sprostać oczekiwaniom.

Uczeń: Uczniowie Dafa z Australii przesyłają Mistrzowi pozdrowienia.
Mistrz: Dziękuję. (Brawa)

Uczeń:  Czy mogę  zapytać  Mistrza jak  powinniśmy wyważyć  wyjaśnianie prawdy w
różnych krajach i w najbliższych okolicach.

Mistrz:  Wszyscy  są  ważni.  Powinniście  działać  tam,  gdzie są  najlepiej  sprzyjające
warunki.

Uczeń: Pozdrowienia dla Mistrza od wszystkich uczniów Dafa z Singapuru. Uczniowie
Dafa z Indonezji  poprosili  mnie również  aby przekazać  Mistrzowi pozdrowienia od nich,
kiedy Cię zobaczę.

Mistrz: Dziękuję. (Brawa)

Uczeń:  Mistrzu,  czy  konflikty  między  ludźmi  są  tym  samym  co  konflikty  między
kultywującymi?  Dlaczego wydaje  mi  się,  ze  konflikty  pomiędzy kultywującymi  są  zawsze
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trudne do rozwiązania? Na zewnątrz dogadują się, gdy w rzeczywistości jedno z drugiego nie
jest  zadowolone.  Co  powinniśmy zrobić,  jeżeli  trwa  to  od  dłuższego  czasu?  (Widownia
chichocze)

Mistrz:  Co powinniście zrobić?  (Widownia chichocze)  Doprawdy,  co powinniście z
tym zrobić? Jesteście kultywującymi, więc jak możecie być tacy? Jednakże wiem i powiem
wam to samo jeszcze raz: chociaż pewne problemy z pewnymi ludźmi mogą wydawać się
skandaliczne, to w rzeczywistości kultywowali bardzo dobrze w pewnych kwestiach, których
nie okazują. Nie możesz porównywać ich ze zwykłymi ludźmi, a tym bardziej nie powinieneś
uważać,  że konflikty  między  nimi  są  prostymi  konfliktami.  Są  to  okazje  aby  mogli  się
udoskonalać. 

Gdybyście  byli  jedną  wielką  zgraną  grupą,  wszystko  byłoby  zrównoważone  i  w
najlepszym porządku, nikt nie denerwowałby nikogo i wszyscy uszczęśliwialiby innych, to
byłoby to złe, (publiczność się śmieje) naprawdę byłoby takie, gdyż wówczas nie moglibyście
kultywować.  Jeśli  nie wyszłaby na powierzchnię  niczyja  wzajemna niechęć  lub wrogość,
wynikające  ze  sprzeczności  interesów  lub  różnicy  poglądów  i  nie  pomagalibyście  sobie
nawzajem udoskonalać się, to nie byłaby to grupa kultywujących. Co najbardziej odróżnia nas
od zwykłych ludzi, to że gdy wzrastają konflikty i napięcia jesteśmy w stanie popatrzeć sami
w siebie.  (Brawa)  Zdecydowanie nie jest tak, że u nas nie pojawiają  się  konflikty.  Kiedy
pojawiają się pewne nasze aspekty, których nie wykultywowaliśmy dobrze, to będą tarcia i
będą waśnie oraz różnice opinii. Wówczas zobaczcie w czym tkwi problem. Każda osoba
powinna popatrzeć sama w siebie: „Czy z czymś poszło mi kiepsko i dlatego ludzie się ze
mną nie zgadzają?” Druga strona też powinna coś przemyśleć: „Czy był jakiś problem z tym
w jaki sposób przedstawiłem sprawę i czy to sprawiło, że ludzie tego nie zaakceptowali?”
Jeżeli każdy potrafi popatrzeć sam w siebie, to jest to kultywacja. Jeśli nie jesteście w stanie
popatrzeć sami w siebie, to nie kultywujecie, przynajmniej w tej jednej kwestii. 

Istnieją sprawy, w których konflikty trwają przez całkiem długi czas, ale prędzej czy
później będą musieli przyjrzeć się gdzie leży problem. Lepiej jest się ich pozbyć wcześniej
niż później. Nikt nie powinien oczekiwać, że osiągnie Doskonałość, kiedy nadal uwikłany jest
w konflikty i przywiązania. (Brawa)

Uczeń: Buddyzm wywodzi się z Indii, ale później zniknął z tamtego regionu. Obecnie w
Indiach jest wiele różnych kultur i języków, i to utrudnia rozprzestrzenianie się tam Dafa. Czy
jest tak z powodu aranżacji  starych sił? Szacowny Mistrzu udziel nam proszę  wskazówek
odnośnie tej kwestii. 

Mistrz: Pod tym względem jest tak samo jak w Chinach. Chiny to bardzo wielki obszar
i dialekty wielu regionów są niezrozumiałe dla ludzi z innych regionów. Ale wszyscy mówią
po mandaryńsku,  w języku narodowym,  więc ludzie mogą  zrozumieć  jeden drugiego.  W
Indiach w istocie jest tak samo. Indie również mają język urzędowy i wielu Hindusów mówi
po angielsku. Brytyjczycy byli  tam przez całkiem długi okres czasu, więc wiele starszych
osób mówi po angielsku. Indie mają dużą populację i pokaźny obszar lądu, więc wiążą się z
tym  różnice  językowe.  Nie  uważam,  aby  to  powstrzymywało  ich  od  otrzymania  Fa.  Z
pewnością powstrzymują ich stare siły. Uczniowie Dafa w Chinach byli w stanie rozwiązać
ten problem i ci w Indiach też mogą.

Ludzie  w  Indiach  bardzo  się  zmienili  po  przyjęciu  innych  religii  i  wierzeń.  W
przeszłości Hindusi byli ludźmi o wrodzonej prostocie; rasa indyjska została stworzona przez
buddę.

Istoty ludzkie na Ziemi zostały stworzone przez różnych bogów. To tak jakby stopy
pewnych bogów z kosmosu zostały osadzone tutaj,  w Trzech Sferach - są  stopy buddów,
stopy tao i stopy wszelkiego rodzaju bogów. U spodu ich stóp są - cząsteczki na najniższym
poziomie  -  Trzy  Sfery  i  Ziemia,  na  której  są  różni  ludzie  tego  świata,  różni  ludzie
odpowiadają różnym boskim systemom. Siakjamuni często mówił, że stopy były brudne. W
rzeczywistości miał na myśli  to, że ten ludzki świat jest na najniższym poziomie. Innymi
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słowy, kiedy bóg stwarzał kogoś, to ten ktoś stawał się częścią systemu boskiego i dlatego też
bogowie  opiekowali  się  ludźmi.  Jednak  później,  ponieważ  zaczęła  się  rektyfikacja  Fa,
bogowie,  którzy  stworzyli  człowieka  porzucili  Trzy  Sfery  i  ludzkość;  bogowie,  którzy
stworzyli  człowieka,  wszyscy  oddzielili  się  od  Trzech  Sfer,  tak  że  człowiek  został
odizolowany. Zewnętrzna strona ludzkiej formy, zwana również ludzką powłoką, przyjmuje
również wygląd różnych grup etnicznych, ale nie ma już żadnych więzi z bogami w górze.
Innymi  słowy nie posiada już  więzi z bogami, którzy wcześniej stworzyli  człowieka. Czy
bogowie z wysokich poziomów w kosmosie nie zeszli na dół jeden po drugim przybierając
ludzką formę aby otrzymać Fa? Ujmując to w inny sposób, obecnie większość ludzkich ciał
jest używana przez istoty, które zstąpiły z wyższych sfer, by tutaj stać się istotami ludzkimi.
Ta odzież została zrobiona przez istoty, które przybyły z wyższych sfer. Kiedy przybywają do
tego ludzkiego świata nie można już więcej nazywać  ich bogami, ponieważ  w przeszłości
istoty,  które zeszły na dół do ludzkiego świata nie mogły już  nigdy powrócić;  kiedy ktoś
trafiał do tej sfery stawał się istotą tej sfery. Innymi słowy, stawał się człowiekiem, z jedną
różnicą polegającą na tym, że przybył z wysokich poziomów. Cóż, w tym momencie dyskusji
mówię  o  tym,  że  poprzedni  bogowie,  którzy  nie  mogli  być  ocaleni  w  czasie
rozpowszechniania mojego Wielkiego Prawa, zakładając, że nie są na tyle źli żeby musieli
zostać  wyplenieni,  na zawsze pozostaną  tutaj jako istoty ludzkie.  I  mówimy tutaj  o tych,
którzy  nie  zgrzeszyli  przeciwko  Dafa  i  nie  są  całkowicie  źli.  Będą  istotami  ludzkimi  w
kolejnym okresie, kiedy prawdziwie nastanie ludzkość przyszłości.

Współczesna ludzkość  nie miała stanowić  stałego poziomu w kosmosie.  Trzy Sfery
zostały stworzone dla rektyfikacji Fa i bez względu na to jak długa jest ich historia tutejsze
istoty zostały stworzone na rzecz rektyfikacji Fa i istnieją wraz z tą rektyfikacją. Bogowie
ukierunkowali ludzkość poprzez kształtowanie jej kultury, zachowań i sposobów myślenia,
jak  również  jej  biologicznego  wyglądu.  Ten  proces  był częścią  historii,  miał  ułatwić
rektyfikację Fa, odbył się dla rektyfikacji Fa i ze względu na rektyfikację Fa zmieniały się
różne ludzkie dynastie. Innymi słowy istoty ludzkie nie są tak naprawdę istotami, które należą
do tego poziomu kosmosu. Ten poziom istot,  które są  ludźmi i  to społeczeństwo zostały
stworzone w konkretnym celu. Jeżeli podczas tej rektyfikacji Fa istoty ludzkie zachowają się
dobrze, to ludzkość zostanie pobłogosławiona. Ponieważ Wielkie Prawo rozprzestrzenia się
tutaj, prawdziwa historia istot - ludzi - z tego poziomu naprawdę rozpocznie się w przyszłości
i  Wielkie  Prawo  zaprowadzi  sposób  życia  istot  ludzkich  dla  tego  przyszłego  poziomu.
Ujmując to w inny sposób, w przyszłości człowiek będzie prawdziwie istnieć, a ten poziom
stanie  się  częścią  składową  kosmosu,  ten  poziom na  zawsze  będzie  pewnym  poziomem
kosmosu. (Brawa) Zatem w przyszłości ludzie, którzy nie zgrzeszą przeciwko Dafa, ale i nie
kultywują Dafa, na zawsze będą tutaj istotami ludzkimi. 

Współczesny ludzki świat jest doprawdy straszny i wcześniej nikt nie ośmielił się tutaj
przychodzić. Kiedy tu docierali, wkraczali w iluzję i mając wyczyszczony umysł bez względu
na to z jak wysokiego poziomu ktoś był bogiem, nie wiedział nic, kiedy tutaj docierał. Ludzie
po zanurzeniu się w odwrócone zasady tego świata i prowadzeni przez ludzką samolubność
oraz qing z tego świata są w stanie zrobić wszystko. Wszystko co istota może tutaj robić to
schodzić  drogą  w dół  ku zatraceniu  i  trudno jest  jej  samej  się z  tego wyplątać.  Na tym
ludzkim poziomie qing manifestuje się tak jak woda; jest mniejsze od cząsteczki wody, którą
ludzie potrafią  dostrzec i wysoce gęste.  Jest bogiem, ale jest bezkształtne i jest nazywane
„qing”. Jest to bóg, który został stworzony, kiedy tworzono Trzy Sfery i po prostu odgrywa
taką rolę jaką odgrywa. Tutaj każda istota, która składa się z cząsteczek z Trzech Sfer, jest w
nim zanurzona. Patrząc na to z poziomu mikrokosmicznego molekuły w ludzkim ciele są
dużymi  kulkami,  a  pomiędzy  nimi  są  przerwy.  Zatem  ponieważ  istoty  ludzkie  są  tutaj
zatopione,  a  przestrzenie  pomiędzy  molekułami  w  ludzkim  ciele  -  nawet  przestrzenie
wewnątrz molekuł - są zanurzone w qing, jest tak jakby były zanurzone w wodzie. Kto może
powiedzieć,  że nie dotyczy go qing? Jeżeli ktoś potrafi wyrwać  się z qing, wówczas taka
osoba  jest  bogiem.  (Brawa)  Twój  stan  szczęścia,  nieszczęścia,  twoje  lubienie  czegoś,
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nielubienie czegoś,  twój  stan gniewu - każda twoja emocjonalna reakcja  -  twoje lubienie
pewnych obiektów materialnych,  lubienie określonej  pracy,  twoja chęć  zjedzenia jakiegoś
jedzenia… wszystko to pochodzi z qing.

Ludzkie zewnętrzne ciało - pomimo tego, że istota zjawiła się z wysokich poziomów -
powierzchnia  ciała  istoty  ludzkiej  jest  zbudowana  z różnych  składników  odżywczych
pochodzących z tego wymiaru,  ale w tym samym czasie to, co na zewnątrz widzicie jest
dosyć skomplikowane. Istoty ludzkie posiadają Prawdziwe Ciało. (Oczywiście to Fa powinno
być  nauczane w przyszłości,  gdyż  jest  to  Fa,  które jest  wewnątrz  Trzech Sfer).  Budowa
ludzkiego ciała jest złożona. Kiedy ktoś się rodzi, bogowie z niższej sfery odpowiedzialni za
reinkarnację ludzkich istot muszą dać takiej osobie ludzką powłokę. W tym czasie ta ludzka
powłoka jest mało rozwinięta;  jej  manifestacja w tamtym wymiarze jest dosyć  niewielka.
Zaczynając od momentu, w którym jest embrionem, materia z tego wymiaru, którą dają mu
rodzice - to co ludzie nazywają „pożywieniem” - nieustannie go wypełnia i powiększa. Ten
proces  wypełniania  i  powiększania go  jest  procesem wzrostu.  Wypełnia  się  i  powiększa,
ponieważ  jest  bezustannie  ucieleśniany  przez  materię  z  tego  wymiaru,  która  bezustannie
wypełnia  i  powiększa prawdziwą  powłokę.  Tak  samo jest  z  procesem wzrostu osoby po
narodzinach:  jakiekolwiek  ludzkie  jedzenie  jesz,  twoje  ciało  urośnie  i  ten  wzrost  to  w
rzeczywistości  wypełnianie  się  twojej  prawdziwej  powłoki  i  powiększanie  poprzez
formowanie się komórek w rezultacie przyjmowania pożywienia po narodzinach. Następnie
kiedy osoba umiera zazwyczaj jego prawdziwa powłoka zostaje oddzielona i zabrana. Jest ona
bardziej mikrokosmiczna niż materia w najbardziej zewnętrznej powierzchni, zatem bogowie
mogą z łatwością ją zabrać. Jak tylko prawdziwa powłoka zostaje zabrana zewnętrzne ciało
zaczyna się psuć i gnić. Ponieważ składało się z ziemskiej materii tego wymiaru, musi wrócić
do ziemi, zatem musi tutaj się rozłożyć. 

Mówię o Fa w Trzech Sferach. (Mistrz się uśmiecha) (Widownia chichocze, bije brawa)
Wasza ludzka zewnętrzność  lubi  o tym słuchać,  ale w kultywacji  na wyższym poziomie
niczemu to  nie  służy.  Innymi  słowy,  jak  powiedziałem odrobinę  wcześniej,  istoty,  które
przybyły z wyższych wymiarów w istocie noszą teraz takie samo ubranie - tę ludzką powłokę,
to znaczy, to wierzchnie ludzkie ciało. Ponieważ zewnętrzny wygląd ludzki został wcześniej
stworzony  przez  bogów,  w  przeszłości  zawsze  mieli  połączenie  z  tymi  bogami,  więc
zasadniczo  mieli  wygląd  tych  bogów.  W  większości  byli  identyczni,  z  tylko  drobnymi
różnicami. Każda osoba posiadała swój własny wygląd, ale ogólnie miała podstawowy boski
wygląd.  Zatem  różni  bogowie  stworzyli  różne  istoty  ludzkie,  ale  z  powodu  rozpoczęcia
okresu rektyfikacji Fa, opuścili oni ludzkość. Niektórzy ludzie mówią więc, że są z takiej a
takiej grupy narodowej, ale z punktu widzenia bogów, w rzeczywistości nie należą do żadnej
grupy narodowej. To tylko ich ciała na zewnątrz nadal mają wygląd tamtej grupy narodowej;
prawdziwi  oni  nie  są  tego  częścią.  Mogli  równie  dobrze  reinkarnować w  innej  grupie
etnicznej, wiele istot pochodzi z Niebios.

Kiedy bogowie stwarzali człowieka, nie robili tego w Niebiosach, robili to na Ziemi.
Dlatego do stworzenia człowieka użyli materii z Ziemi. Faktycznie zostało powiedziane w
Starym Testamencie, że Jahwe stworzył człowieka z gliny. W rzeczywistości, molekuły są
rodzajem cząstek, które są na zewnątrz najniższego poziomu kosmosu. Ujmując to w inny
sposób, ta warstwa cząsteczek widziana oczami bogów jest ziemią, gliną. [Widzą to w taki
sposób] ponieważ ich materia jest najlepszą materią w kosmosie i im bardziej w dół kosmosu
schodzi  się,  im  niżej  coś  się znajduje,  tym  większe  i  grubsze  [ordynarniejsze]  stają  się
cząsteczki, co oznacza, że rzeczy są gorsze i z ich punktu widzenia są brudniejsze. Zatem
niebo i Ziemia widziane ich oczami są odmienne od tego jak istoty ludzkie je postrzegają.
Kiedy ludzie mówią,  że ktoś odszedł do nieba, to w rzeczywistości tylko poszedł wyżej i
przemieścił się dalej w warstwie molekuł. Nadal nie opuścił tego wymiaru molekuł, zatem tak
naprawdę  nie  jest  w  niebie.  Niebiosa  do  których  odnoszą  się bogowie  składają  się  z
mikrokosmicznych cząsteczek - to są prawdziwe Niebiosa.
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Naukowcy  pytają:  „Gdzie  można  znaleźć  bogów?  Oglądamy  niebiosa  naszymi
teleskopami - gdzie są bogowie? To nie są prawdziwe Niebiosa, tylko ludzie myślą, że to są
Niebiosa. To nie są prawdziwe „niebiosa” o których mówią istoty w kosmosie. A „Ziemia”
jaką znamy nie obejmuje w pełni prawdziwej idei Ziemi. Istoty ludzkie patrzą na Ziemię i
myślą: „Och, ta Ziemia jest naszą Ziemią. Stoimy na Ziemi. Ziemia jest okrągła.” Bogowie
mawiają, że nie jest okrągła. [Ludzie mogą uważać] „Jak to nie jest okrągła? My potrafimy
widzieć ją wyraźniej niż bogowie”. Jednakże pomyślcie o tym, bogowie uważają molekuły za
brud leżący na Ziemi,  a czy materia z  tego wymiaru nie jest  stworzona z molekuł? Czy
powietrze, które nasze oczy potrafią widzieć, nie jest zrobione z molekuł? W powietrzu są
substancje, które tak jak powietrze, w liczbie setek milionów, są rozprowadzone po całych
Trzech Sferach. Chodzi o to, ze oczy nie potrafią zobaczyć molekuł i mniejszych cząsteczek,
chociaż  wszystko  w  tym  wymiarze  jest  nimi  całkowicie  wypełnione.  Ludzkość  jest
zagrzebana pod stertą molekuł i małych cząsteczek. Zewnętrzne formy w ludzkim świecie są
innymi formami zrobionymi z powierzchniowej materii składającej się z molekuł. Niektóre
formy były stworzone przez bogów, niektóre przez człowieka. Te zrobione przez człowieka to
rzeczy. takie jak ten budynek. Te zrobione przez bogów to: woda, skały, gleba, powietrze,
metal,  rośliny,  zwierzęta  i  istoty ludzkie,  jak również  gwiazdy na niebie i  Ziemia.  Istoty
ludzkie postrzegają świat jedynie od wewnątrz wymiaru zrobionego z cząsteczek tej warstwy
i postrzegają kosmos z wewnątrz tego bardzo wąskiego wymiaru. Niebo i Ziemia, które są w
ludzkich wyobrażeniach, nie są  prawdziwym niebem i Ziemią.  Ziemia,  tak jak powietrze,
składa się z molekuł, zatem wszystko to widziane oczami bogów jest ziemią. [Patrząc na to z]
mikrokosmicznego  poziomu,  ten  wymiar  zrobiony  z  cząsteczek  z  tego  poziomu  w
rzeczywistości  jest ziemią,  podczas gdy sfera składająca się  z bardziej mikrokosmicznych
cząstek stanowi prawdziwe Niebiosa.

Przed momentem powiedziałem, że Hindusi zostali stworzeni przez buddę. Sposób w
jaki mówią i ubierają się jest bardzo podobny do buddy. W przeszłości podobieństwo było
jeszcze większe. W nowoczesnym społeczeństwie sprawy się trochę zagmatwały z powodu
problemu z rasami. Arabowie i Chińczycy są blisko Indii, więc ostatnimi czasy duża część
Hindusów ma mieszaną rasę. W przeszłości rasę hinduską cechowała duża czystość. Możecie
oglądnąć to co opisywałem w narodowym tańcu indyjskim. Ich gesty dłoni i ruchy bardzo
przypominają mudry i pozy buddy. Stwierdzam, że są bardzo, bardzo podobne. (Brawa)

Uczeń:  W Rosji  miało miejsce ostatnio kilka incydentów z atakami terrorystycznymi
wymierzonymi  w  turystów,  więc  wiele  osób  nie  chce  słuchać  o  podobnych  krwawych
prześladowaniach w Chinach kontynentalnych.

Mistrz:  To również jest forma interferencji.  Nieważne - wyjaśniajcie prawdę tak jak
zazwyczaj. [Zło] ma zamiar wam przeszkadzać. Nie pozwólcie, żeby wam przeszkadzało i po
prostu kontynuujcie robienie tego,  co robilibyście normalnie.  Obecnie jest ciężko, ale nie
potrwa to długo.

Uczeń:  Odnośnie korekty  chińskich znaków,  to czy  będzie to dotyczyć  tylko książek
Dafa? Ponieważ praca w mediach..

Mistrz: Jeśli chodzi o artykuły, które napisaliście dla zwykłych ludzi, to nie zmieniajcie
w nich znaków. Jeżeli zwykli ludzie nie mogliby ich zrozumieć, byłby to problem, prawda?
Nie mieszajmy teraz tych kwestii w zwyczajne sprawy.

Uczeń: Mam złą karmę myślową. Przez cały czas nie uznaję jej i próbuję się jej pozbyć.
Ale minął już długi okres czasu, a ja nadal się jej nie pozbyłem. Jestem w stanie powiedzieć,
że to nie jest mną. 

Mistrz:  Jeżeli  jest  to  coś  naprawdę  złego,  to  wyeliminuj  to.  Czasami  istnieje  inne
podejście,  które  ma  dobry  rezultat  i  niekoniecznie  jest  to  jakiś  ekstremalny  sposób  na
poradzenie sobie z tym. Możesz mieć następującą myśl:  „Podczas rektyfikacji Fa kosmosu
mogę  stworzyć  sensowne  aranżacje  dla  tych  z  was,  którzy  nie  przeszkadzają  mojemu
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uprawomocnianiu Fa. Mogę sprawić, że staniecie się istotami w przyszłości. Ci z was, którzy
szukają życzliwego rozwiązania powinni mnie opuścić i czekać w pobliżu. Jeżeli naprawdę
nie potraficie mnie opuścić, to nie bierzcie udziału w przeszkadzaniu mi. W przyszłości będę
w  stanie  osiągnąć  Doskonałość  i  zaoferuję  wam  życzliwe  rozwiązanie.  Ci,  którzy
są całkowicie źli, którzy nadal mi przeszkadzają, nie mogą pozostać i będą musieli zgodnie ze
standardami zostać  wyeliminowani. Nawet jeśli  was nie wyeliminuję,  Prawo kosmosu nie
pozwoli wam przetrwać”. Jeżeli będziesz mieć tę myśl, będzie to niesamowicie miłosierne dla
istot  z  najbardziej  niskiego  poziomu  i  ułatwi  to  wyeliminowanie  tych,  które  nadal
przeszkadzają.

Rektyfikacja Fa kosmosu posiada standardy. Jeżeli zrobisz to w taki sposób to nikt nie
będzie  mieć  podstaw  by  rzucić  ci  wyzwanie.  Zasady  są  jasne,  ale  ci,  którzy
mają być wyeliminowani,  zostaną  wyeliminowani.  I  tak,  jeśli  chodzi  o  wiele  rzeczy  z
niskiego poziomu, możecie je całkowicie wyeliminować - z punktu widzenia zasad nie ma z
tym żadnego problemu. Ale kiedy poradzicie sobie z nimi tak jak wam właśnie opisałem,
żadna istota nie wypowie ani słowa sprzeciwu. Ci, którzy kontynuują  wyrządzanie zła nie
będą mieć żadnego usprawiedliwienia i wszystko co ma zostać  zrobione, będzie zrobione.
(Brawa)

Uczeń: Przy tłumaczeniu Twoich wykładów Fa niektórzy studenci uważają, ze powinno
to  się  robić  słowo  w  słowo  zgodnie  z  tekstem  oryginalnym,  a  niektórzy  uważają,  że
tłumaczenie powinno być dopasowane do reguł danego języka obcego.

Mistrz: Myślę, że tłumaczenie słowo w słowo, za wyjątkiem kilku języków azjatyckich,
gdzie może się to sprawdzić, może nie być takie łatwe do zrobienia; jest tak szczególnie z
językami  z  Zachodu.  W porządku  jest  jeśli  przetłumaczycie  najbardziej  powierzchowne
myśli, używając słów o podobnym znaczeniu. Zrobienie tłumaczenia zgodnego tak bardzo jak
to tylko możliwe z oryginalnym znaczeniem jest w pełni wystarczające. Te kwestie często
pojawiają  się  przy  tłumaczeniach.  Tłumaczenie  powinno  być  bardzo  zbliżone  do
powierzchownego znaczenia i to wystarczy.

Inną kwestią jest to, że niektórzy ludzie czuli, iż lepiej jest zrobić tłumaczenie w języku
potocznym. Weźmy angielski za przykład. Jedna książka została przetłumaczona w pełni w
stylu języka mówionego. Pewni ludzie mówią, że ludziom łatwiej jest zrozumieć ten rodzaj
tłumaczenia.  Oczywiście  nie  ma  niczego  złego  w  takim postępowaniu,  ale  myślę,  że  w
rzeczywistości  najlepiej  jest  użyć  standardowej  budowy i  stylu,  oraz  zrobić  tłumaczenie
zgodne  tak  bardzo,  jak  to  tylko  możliwe  z  oryginalnym  znaczeniem.  Nauczyciele
angielskiego mogą  nie być  w stanie akceptować  gwary,  która jest nazbyt  specyficzna dla
jednego  tylko  regionu.  Jeżeli  używacie  standardowej  budowy i  stylu,  to  każdy może  to
studiować  i  każdy może to  czytać.  Nie  martwcie  się,  że  ludzie  nie  będą  w  stanie  tego
zrozumieć.  Czyż  nie  mamy  już  bardzo  wielu  angielskojęzycznych  studentów?  Czy  oni
wszyscy tego nie zrozumieli? To nie stanowi problemu.

Macie konferencję  Fa,  a ja zabieram cały czas - to nie jest dobre, prawda?  (Brawa
oznaczające, że wszystko jest w porządku) Jest wiele pozdrowień.

Uczeń: Pozdrowienia dla Mistrza od wszystkich uczniów z Hiszpanii, Austrii, Węgier,
Portugalii, Wietnamu, Indonezji, Nowej Zelandii, Francji, Japonii, Holandii, Belgii, Niemiec,
Włoch, Wielkiej Brytanii, Australii, Łotwy, Irlandii, Singapuru, Okręgu Nowy Jork, Szkocji,
Laosu, Iranu, Rosji, Indii, Czech i Południowej Afryki!

Mistrz: Dziękuję wszystkim. (Brawa) Oto kilka z Chin kontynentalnych.

Uczeń:  Pozdrowienia  dla  Mistrza  od  wszystkich  uczniów  z  Guangdong,  Jiangmen,
Henan, Zhengzhou, Xuzhou, Pingdingshan, Xi-An, Hainan, Wenchang, Tangshan, Jiamusi,
Heze z Shandong, z Harbin, Hunan, Huaihua, Shandong, Gaotang, Pingxiang z Hebei,  z
Xinxiang,  Sanheyanjiao,  Tianjin,  Uniwersytetu  w  Pekinie,  Uniwersytetu  w  Tsinghua,  z
Chińskiej Akademi Nauk, z Jinan w Shandong, z Shijiazhuang, Laiyang z Hunan, z Nanchang,
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Hongdu,  Zhejiang,  Fuyang,  Ningbo,  Qiqihar,  Hubei,  Hong Kong,  Shanghai,  Guangzhou,
Liaoning,  Shanhaiguan,  Shandong,  Guangxi,  Shenyang, Hefei,  Dandong,  Yanji,  Dalian,
Zhanjiang,  Guizhou,  Chongqing,  Chengdu,  Wuhan,  Jinzhou,  Yunnan,  Macau,  Zhuhai,
Lanzhou, Hebei i Jilin!

Mistrz:  Dziękuję  wam wszystkim.  (Brawa) Ponieważ  jest wiele kartek z pytaniami,
jeśli  zacząłbym  je  wszystkie  czytać,  to  zająłbym  cały  czas  przeznaczony  na  dzisiejszą
konferencję  Fa. (Aplauz  oznaczający,  że  uczniowie  chcieliby  aby  Mistrz  kontynuował)
Przeczytam tyle ile zdołam. (Brawa)

Uczeń: Chcielibyśmy utworzyć fundację charytatywną dla sierot po uczniach Dafa. Czy
Mistrz mógłby udzielić nam w tym kierunku jakichś wskazówek?

Mistrz:  To byłaby dobra rzecz i możecie to zrobić. Myślałem o czymś takim. Po tym
jak  pewni  uczniowie  Dafa  zostali  zabici  w  wyniku  prześladowań,  ich  dzieci  stały  się
bezdomne i  przebywają w  sierocińcach.  Nie  mogę  nic  z  tym  zrobić,  więc  myślałem,  że
moglibyśmy zebrać ich imiona i potem wymyślić jak uwolnić je z Chin. (Brawa) Moglibyśmy
je wychować i otworzyć dla nich szkołę(y). (Brawa)

Uczeń: Mam pytanie: Skąd mam wiedzieć, który projekt jest bardziej istotny i na którym
mam się bardziej skupić, żeby dobrze go wykonać?

Mistrz:  To  ty  masz  się tego  domyślić.  (Widownia  się  śmieje)  Jest  to  nazbyt
szczegółowe. Nie pytaj Mistrza o to, dobrze?

Uczeń: Pewien student parę lat temu cierpiał na psychozy i musiał iść do szpitala, ale
przez  ostatnie  kilka  lat  nie  miał  już  problemów.  Obecnie  bierze  udział  w  pracy  przy
uprawomocnianiu  Fa.  Czy  powinniśmy  mu  doradzić,  aby  publicznie  pokazywał się  tak
niewiele, jak to tylko możliwe, starał się nie wyróżniać i wykonywał pracę za kulisami?

Mistrz: To dobra sugestia. Jeżeli jacyś studenci nie potrafią się dobrze zachowywać lub
przed nauczeniem się Fa cierpieli na psychozy, wówczas w porządku jest aby kultywowali w
domu. W przeszłości,  kiedy rozpowszechniałem Fa, zawsze mówiłem, że ci,  którzy mieli
psychozy nie mają wstępu na seminaria. Kiedy podejmą się praktyki, zajmę się nimi i jeśli
będą  studiować  w domu, tak samo ich ocalę.  Ale nie mieli  wstępu na wykłady.  Musimy
chronić to środowisko kultywacyjne uczniów Dafa i zapobiegać interferencjom i dlatego nie
pozwalałem nieuleczalnie chorym pacjentom lub tym, którzy mieli psychozy brać udziału w
wykładach. Studenci, którzy mieli psychozy mogą wykonywać jakieś drugoplanowe prace i w
porządku jest jeśli robią niewiele lub nic w kwestii wyjaśniania prawdy.

Mistrz:  Dafa  wymaga,  aby  studenci  nie  siedzieli  bezczynnie,  przyglądali  się i
ignorowali sprawy takie jak morderstwa i podpalenia. W Chinach kontynentalnych studenci
tracą obecnie życie. Naprawdę nie mogę siedzieć bezczynnie w domu i czekać. Chcę iść na
plac Tiananmen i mówić ludziom „Falun Dafa jest dobre” i że Dafa ocaliło mi życie.

Mistrz:  Tam nadal  panuje  zło.  Podczas  gdy  ty  nie  potrafisz  siedzieć  bezczynnie  i
przyglądać się, jak studenci w Chinach kontynentalnych są prześladowani, ja nie chcę, aby
ciebie  też  prześladowano.  Pracuj  ciężej  nad  wyjaśnianiem  faktów,  aby  zatrzymać
prześladowania.  Jako twój  Mistrz,  muszę  w pierwszej  kolejności  wziąć  pod uwagę  twoje
bezpieczeństwo. (Brawa)

Uczeń:  Kiedy  tworzymy  sztukę,  jak  powinniśmy wyważyć  i  poprawnie  potraktować
tworzenie sztuki jaką dzisiejsi ludzie potrafią zaakceptować i sztuki jaką ludzie powinni mieć
w przyszłości? Czy my dajemy podwaliny pod nowy rodzaj sztuki?

Mistrz: Powinniście dokładać  wszelkich starań,  aby wydarzenia kulturalne tworzone
przez uczniów Dafa były lepsze i bardziej prawe. To co obrazuje praca artystyczna, jest tylko
kwestią jej tematyki, podczas gdy kunszt i jakość tworzonej pracy jest często kluczem, który
określa czy publiczność się na to otworzy.
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Uczeń: Mam skłonność do popadania w przygnębienie. Myślę, że najbardziej bolesną
sprawą w  moim  życiu  jest  samotność,  gdyż  nie  mam  rodziny.  Ciężko  jest  mi  pozbyć
się kłębiących się nade mną chmur samotności. Jak powinienem patrzeć na ten problem? Czy
jest  to  spowodowane  karmą  z  mojej  przeszłości,  czy  są  to  pewne  czynniki,  których
powinienem się pozbyć w kultywacji?

Mistrz: Jeżeli jest to karma lub interferencja, wówczas wyeliminuj to. Jako istota żywa,
dlaczego nie masz już tej ekscytacji jaką miałeś, gdy początkowo otrzymałeś Dafa, dumy z
otrzymania tego Dafa i uczucia, że masz coś czego inni nie mogą mieć? Czy nie jesteś już
pilny?  Czy to  jest  to?  Czy nawet  jeśli  byłbyś  nazbyt  zajęty  wyjaśnianiem prawdy żeby
zastanawiać się nad swoimi uczuciami, byłoby tak z powodu robienia czegoś dla Dafa lub
pracowania nad ocalaniem czujących istot. Dlaczego czujesz się samotny? Jeżeli pójdziesz
działać na rzecz ocalania czujących istot i będziesz robić to co uczeń Dafa powinien robić, to
z  pewnością nie będziesz  się  tak czuć.  Gdybyś  studiował  Fa i  pilnie kultywował,  to czy
mógłbyś się tak czuć? Tylko gdy nie jest się pilnym ma się czas wolny na myślenie o tych
zwykłych ludzkich uczuciach, prawda? (Brawa)

Uczeń: Kolega kultywujący udziela mi ostatnio wsparcia finansowego, co umożliwia mi
pobyt w Nowym Jorku i wykonywanie większej ilości pracy dla Dafa. Nie do końca uważam
za  słuszne  akceptowanie  pomocy  ze  strony  innych.  Mistrzu,  czy  moje  zrozumienie  jest
poprawne?

Mistrz: Tak, myślę że odkąd uczniowie Dafa dają z siebie wszystko i ty też dajesz z
siebie wszystko i wyjaśniasz prawdę, jeśli polegasz na datkach pieniężnych od innych ludzi,
to czy nie robisz tych rzeczy pod takim warunkiem? Jeżeli inni nie zapewniliby ci utrzymania,
to  czy wtedy byś  tego  nie  robił?  Jeżeli  bierzemy od innych  to  czy nie  mamy poczucia
zadłużenia? Czy czujemy się z tym dobrze? Oczywiście są pewne szczególne okoliczności i
nie możemy tej kwestii  sztywno traktować.  Zrozumiałe jest, że gdy studenci, którzy mają
swoje biznesy dają więcej i wspierają pewne projekty za pośrednictwem studentów. Jednak
nie uważam by było to w porządku w normalnych warunkach. Nawet jeżeli służy to czemuś
takiemu jak wyjaśnianie prawdy, nie uważam, aby było to prawe. Jeżeli możesz zostać tu
przez dłużej, to znajdź pracę i działaj [na rzecz Dafa] w wolnym czasie - to też się sprawdza.
W każdym  razie,  ostatecznie,  musisz  samemu rozwiązać  swoją  sytuacją  finansową.  Nie
możesz polegać na tym, że ktoś inny będzie cię utrzymywać - to stanowiłoby problem. 

Mówię  o  tym  w  świetle  zasad  Fa.  W  rzeczywistości  obserwujący  cię bogowie
przyglądają ci się, więc nie powinieneś brać pożyczek od ludzi. Jeżeli warunki naprawdę nie
pozwalają ci na wiele, to wykonuj inne powinności ucznia Dafa w domu. Miałem na myśli to,
że ci, którym warunki na to pozwalają mogą tu zostać żeby wyjaśniać prawdę. Jeżeli twoje
warunki ci na to nie pozwalają, to wróć do domu rodzinnego i tam wyjaśniaj prawdę, co jest
tym samym.

Uczeń: Czy możesz proszę powiedzieć o pewnych członkach tej podłej zamorskiej kliki
Jianga zatruwającej umysły Chińczyków poza Chinami?

Mistrz: Te sprawy nie są warte tego by o nich dyskutować na naszej konferencji Fa.
Istota  jest  odpowiedzialna za konsekwencje obranej  przez siebie ścieżki.  Ścieżka, jaką  ci
ludzie obrali,  to był  ich własny wybór. Nawet jeśli  z twoją  pomocą  zrozumieją wszystko,
nadal  będą  musieli  spłacić  długi.  Osoba  musi  zapłacić  za  to,  co  zrobiła.  Absolutnie
niedozwolone jest  by tego nie zrobiła.  Jednakże pomyślcie,  jak wielu ludziom wyrządzili
krzywdę  rozprzestrzeniając truciznę.  Ten grzech jest tak wielki  jak góry i nieba, więc nie
mogą  go spłacić, gdyż  otruli umysły nazbyt wielu istot. Zatem jeśli media wyrządzają  złe
uczynki, ich grzechy są ogromne; odnoszę się do tego, co szkodzi Dafa.

Uczeń:  Jak uczniowie w Polsce mogą  pomóc uczniom w Chinach kontynentalnych?
Pozdrowienia dla szacownego Mistrza od uczniów Dafa z Polski!
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Mistrz: Dziękuję! (Brawa) Odnośnie uczniów Dafa z Polski, myślę że nieważne gdzie
jesteście, możecie wyjaśniać prawdę i jeśli macie czas możecie to robić również w innych
regionach.  Wszystko  to  jest  w porządku i  pomaga uczniom w Chinach kontynentalnych.
Obecnie uczniowie spoza Chin kontynentalnych przyczynili  się do polepszenia w pewnym
stopniu  sytuacji  [w  Chinach]  i  efektywnie  powstrzymują  [tam]  zło.  Ponadto  pomagają
tamtejszym studentom uświadomić sobie, że powinni wystąpić naprzód i jak jest to ważne.
Jest wiele rzeczy tego rodzaju jakie możecie robić, a jeśli macie inne pomysły, to też są w
porządku. 

Jednakże jeśli chodzi o wysyłanie im pieniędzy, nie róbcie tego. Te pieniądze mogą do
nich nie trafić, a poza tym oni też są kultywującymi. Jeżeli będzie sporo pieniędzy, to ich
ludzkie  myśli  przybiorą  na  sile  i  w  rezultacie  doprowadzą  do  powstania  przywiązań.
Przebywają w złym środowisku, naprawdę tak jest w pewnych regionach. Jednak tak długo
jak dobrze się prowadzą, Mistrz będzie się troszczyć o nich wszystkich. Oni muszą kroczyć
swoimi  własnymi  ścieżkami.  Mistrz  weźmie  wszystko  pod  rozwagę;  te  sprawy  nie  są
podstawowymi problemami.

Uczeń:  Kiedy  pewni  studenci  otrzymali  Fa,  tak  naprawdę  nie  zrozumieli  spraw
związanych  z  Fa  i  nie  byli  względem siebie  wymagający.  Na  skutek  tego ich  szkodliwe
zachowanie wpłynęło na nowszych studentów przebywających w ich towarzystwie i sprawiło,
że ci studenci stracili swoje pragnienie kultywowania. Czy ci ludzie mogą zostać ocaleni? Czy
ci studenci, którzy mieli na nich wpływ, mogą wynagrodzić szkody, jakie wyrządzili?

Mistrz: Kiedy student sprawia, że inni nie mogą zostać ocaleni, to stanowi to bardzo
ważny  problem.  Jako  kultywujący,  możesz  tylko  ocalać  czujące  istoty,  nie  możesz  ich
rujnować.  W ludzkim świecie masz zdolność  kultywować  do poziomu boga i  w ludzkim
świecie  jesteś  zdolny  zrujnować  innych.  Są  to  sprawy  równej  wagi,  zatem  nie  możesz
przeoczyć wagi tego. Odnośnie tego co byłeś winien zanim zacząłeś kultywować, te sprawy
zostały przesegregowane i są osobnymi kwestiami. Zatem to co robisz podczas kultywacji jest
po prostu ogromne. Jeżeli naprawdę zrujnujesz kogoś, sprawisz, że będzie nie do ocalenia, lub
nawet niezdolny przejść do przyszłości, wówczas uniemożliwi ci to zostanie bogiem. Jest to
tak ważne. Zatem dobrze, dobrze sobie uświadom, że nie robisz czegoś takiego.

Oczywiście  można  patrzeć  odmiennie  na  to  czy  coś  zostało  zrobione  celowo  czy
nieumyślnie, jednak czy nie jesteśmy tutaj dla czujących istot? Kiedy twój negatywny wpływ
powoduje poważne szkody, co dzieje się z twoimi prawymi myślami o ocalaniu czujących
istot? Jak możesz nie zastanowić się nad tym jak inni mogą się czuć? Czyż nie kultywujesz,
by stać  się prawą  oświeconą  istotą  prawego Fa, istotą,  która stawia interesy innych przed
swoimi własnymi i która najpierw myśli o innych? Kiedy napotykasz na konflikt z innymi,
ma to  wpływ  na  nowych  studentów,  więc  dlaczego  zrobiłeś  to  w  towarzystwie  nowych
studentów? Czy nie skupiałeś się na sobie i zapominałeś o innych? Oczywiście, może było to
niechcący, ale czyż nie odepchnąłeś skutecznie nowych studentów?

W wielu kwestiach powinieneś być bardziej rozsądny i powinieneś wynagrodzić to, z
czym wcześniej nie poradziłeś sobie dobrze. Nie myśl tylko: „To nowy student, przyszedł bo
rozpowszechniamy Fa i jeśli nie chce praktykować to może sobie odejść.” Nie patrz na to w
taki  sposób.  Wiesz,  że  twoje  wysiłki  rozpowszechniania  Fa  jedynie  dostarczają  okazji,
podczas gdy to czy zostanie on zaakceptowany zależy od Mistrza. Tak naprawdę to Mistrz go
sprowadza,  więc  jeśli  go  odstraszysz,  nie  będzie  to  błahostką.  Poza  tym,  kiedy  ktoś
nauczył się  Dafa,  jest  studentem  i  wiele  spraw  jest  dla  niego  załatwianych.  Kiedy
załatwionych zostanie wiele spraw, jednakże przestanie praktykować, to czy masz chociażby
blade pojęcie o spowodowanych tego konsekwencjach?

Uczeń:  Jeżeli  nie  wydarzyłyby  się  prześladowania  starych  sił,  to  jak  wyglądałyby
ścieżki kultywacji, które pierwotnie dla nas zaaranżowałeś?
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Mistrz: Wydarzyło się to co się wydarzyło i sytuacja uległa zmianie, po co zatem o to
pytać?

Uczeń:  Z  prawymi  myślami  i  prawymi  czynami,  czy  będziemy  w  stanie  zakończyć
prześladowania zanim Fa zrektyfikuje ludzki świat?

Mistrz: Uczniowie Dafa, prawdą jest, że we wspieraniu rektyfikacji Fa wasze prawe
myśli  i  prawe  czyny  już  sprawiły,  że  prześladowania  mają się  ku  końcowi.  (Brawa)
Pomyślcie  o  tym,  złe istoty  obecnie  trochę  osłabły.  Jeżeli  nie  bylibyście  silni,  jeżeli  nie
działalibyście dobrze, dlaczego miałyby sobie was odpuścić? Jeśli jacyś uczniowie wpadają w
ich ręce nikczemni ludzie nie mają  już  więcej odwagi prześladować  ich nazbyt  dotkliwie.
Dlaczego? Czy nie jest tak dlatego, że boją się, że później uczniowie Dafa postawią ich przed
wymiarem sprawiedliwości? Czy nie jest tak dlatego, że bez względu na to gdzie ci źli ludzie,
którzy  prześladowali  uczniów  Dafa  spróbują uciec,  w  końcu  zostaną  wytropieni?  Jeżeli
podczas  tych  prześladowań  uczniowie  Dafa  zostaliby  zmuszeni  do  milczenia  i  cichutko
poznikali, to czy zło byłoby wystraszone? Nie zastanawialiby się dwa razy [nad czynieniem
zła]. To co robicie potrafi dzisiaj szokować i zastraszać zło, potrafi bardzo redukować zło i
powstrzymywać  je,  potrafi  przerażać  zło  i  zapobiegać  jego  wzmacnianiu  się  w  celu
przeprowadzania prześladowań, potrafi też ostatecznie doprowadzić by wszystko to, co miało
się  zdarzyć  z  tymi  nikczemnymi  prześladowaniami,  żeby  się  skończyły.  Oto  co  czynią
uczniowie  Dafa  w tym  czasie  poprzedzającym  rektyfikację Fa  ludzkiego  świata  i  jest  to
wspaniałe.

Uczeń: Pewni studenci nie uczestniczą w grupowym studiowaniu ani ćwiczeniach. Czy
ci studenci są zagrożeni? Jak możemy im pomóc pozbyć się ich strachu?

Mistrz:  Myślę,  że  w  przypadku  nowych  studentów  nie  powinniście  być  nazbyt
popędliwi.  W porządku jest  jeśli  dadzą sobie trochę  czasu.  Jednak powinniście próbować
najlepiej  jak  potraficie doradzić  im aby brali  udział  w grupowym studiowaniu,  ponieważ
środowisko  grupowego  studiowania  jest  niezastąpione  do  tego  byście  pomagali  sobie
nawzajem udoskonalać  się  - jest niezbędne. Dlaczego, sięgając pamięcią  wstecz, prosiłem
ludzi aby je organizowali? Ponieważ forma kultywacji, jaką przyjmuje to Fa dyktuje, by było
to robione w taki sposób. Dlaczego w przeszłości, żeby kultywować ludzie musieli opuścić
świecki świat? Wiedzieli, że istniał pewien problem: kiedy wracali do świeckiego świata i
wchodzili w interakcje ze zwykłymi ludźmi, stawali się tacy jak zwykli ludzie i nie potrafili
być pilni. Co więcej, kultywowali swoje duchy pomocnicze. Dlatego opuszczali świecki świat
i zbierali się razem. Kultywujący mogli pomagać sobie nawzajem udoskonalać się i widzieć
jak mają się w porównaniu z innymi, zawsze mieli jakieś kwestie do podzielenia się, które
były charakterystyczne dla kultywujących i formowali środowisko kultywujących.

Bez tego środowiska, … pomyślcie o tym, tak samo jest z dzisiejszymi uczniami Dafa:
kiedy wracasz do zwykłego społeczeństwa, jesteś  w środowisku zwykłego społeczeństwa.
Jeżeli nie chwytasz każdego dnia [by kultywować], to dzisiaj może będziesz chciał poczytać i
poczytasz troszkę,  ale jutro możliwe, że się  rozleniwisz i  przeczytasz  mniej… zatem bez
takiego środowiska ciężko jest pozostać pilnym. Mimo wszystko to ludzka istota kultywuje.
Zatem przez ludzkie lenistwo i wszelkiego rodzaju przeszkody wpływające na ludzi w tym
świecie,  bardzo  trudno  jest  wam  samym  dostrzec  gdzie macie  niedociągnięcia.  W
szczególności,  jeżeli  na  dodatek nie jesteście  pilni,  nie czytacie  książki  za wiele lub nie
rozumiecie bardzo dobrze Fa, to w ogóle nie będziecie w stanie dostrzec waszych przywiązań.
Dlatego musicie uczestniczyć w grupowym studiowaniu Fa i ćwiczeniach.

Właśnie  teraz  jesteśmy w momencie  kiedy mają  miejsce  prześladowania,  zatem są
wszelkiego  rodzaju  powody,  dlaczego  studenci  nie  mogą,  lub  nie  mogą  za  często,  robić
ćwiczeń  w grupie.  W przyszłości  zdecydowanie będziecie mieć  grupowe ćwiczenia.  Poza
Chinami kontynentalnymi wielu wieloletnich studentów jest zajętych działaniami związanymi
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z uprawomocnianiem Fa.  Ale z myślą  o  nowych  studentach,  wieloletni  studenci  powinni
tworzyć środowisko, w którym tamci mogliby studiować Fa i razem robić ćwiczenia.

Uczeń:  (Pytanie  tłumaczone)  Jestem wieloletnim studentem.  Szacowny  Mistrzu,  czy
mógłbyś proszę powiedzieć  coś, żeby bardziej zachęcić  studentów z Zachodu do zrobienia
kroku  naprzód?  Wiele  projektów  Dafa  potrzebuje  obecnie  studentów  mówiących  po
angielsku.

Mistrz: Prawdą jest, że powinni być bardziej pilni. Myślałem, że [chiński] The Epoch
Times, gazeta prowadzona przez uczniów Dafa, ma całkiem duży wpływ na społeczeństwo
chińskie.  W rzeczywistości,  gazeta The Epoch Times jest obecnie największym środkiem
masowego przekazu na świecie; swym zasięgiem obejmuje wiele państw, wliczając w to całe
Stany Zjednoczone. Widziałem je nawet w małych miasteczkach w USA. Obejmuje bardzo
duży obszar, a na dodatek jest jej wersja internetowa. Jednak, chodzi tu o to, że dociera ona
tylko  do  Chińczyków.  Poza  Chinami  kontynentalnymi,  prawdziwy  główny  nurt
społeczeństwa,  główna  część  społeczeństwa..  na  przykład,  USA  są  społeczeństwem
mówiącym po angielsku i w tym języku mówi większość ludzi. Zatem jak moglibyśmy nie
mieć  publikacji  wyjaśniających  im  prawdę?  Są  ograniczenia  jeśli  chodzi  o  poleganie  na
wyjaśnianiu prawdy jedynie poprzez przekaz ustny. Nawet jeżeli byłoby to wykonalne, nadal
powinniśmy próbować tak bardzo jak tylko możemy dodać inne sposoby, by pomóc ludziom
łatwiej dostrzec prawdę. Czy to nie byłoby lepsze? Zatem myślałem, że jeśli kiedyś angielska
wersja The Epoch Times, którą  prowadzicie, naprawdę  nabierze rozpędu, będzie to czymś
najwspanialszym. Prawdę mówiąc, to samo tyczy się innych krajów. (Brawa)

Wiele środków masowego przekazu w głównym nurcie społeczeństwa ma powiązania
biznesowe z  Chinami  i  niektórzy  menedżerowie  oraz  edytorzy  zostali  nawet  przekupieni
przez chińską bandę nikczemnych gangsterów. W obecnym czasie i okresie mają miejsce tak
dotkliwe  prześladowania  -  coś  tak  znaczącego  ma  miejsce  -  jednakże  społeczność
międzynarodowa przymyka na to oko. Czyż nie jest to dziwne? Czy jest to akceptowalne? To
przestępstwo! Owa banda gangsterów jest po prostu tak zła. Jeżeli uczniowie Dafa istnieliby
wśród lokalnych mediów, to mogłoby to rozwiązać te problemy. Jeżeli jednak owe media
[które  prowadzimy]  mają  osiągnąć  dobry  efekt,  muszą  sprostać wyzwaniom  zasobów
ludzkich i  materialnych,  co oznacza że muszą  powiększyć  ilość  osób. Z tej  perspektywy,
liczba studentów z Zachodu, który są w to obecnie zaangażowani rzeczywiście nie zaspokaja
zapotrzebowania. Martwią się o to również zaangażowani w to studenci.

Wszystko  oczywiście  stopniowo  będzie  się  poprawiać.  Będą  nowi  studenci,  którzy
się w to zaangażują;  będą  nowi studenci, którzy z czasem zrozumieją Fa i  zaangażują się.
Wszystko się poprawi. Uprzednio sytuacja z gazetą po chińsku też była podobna. Zaczynali
od niedoboru rąk do pracy aż po większą liczbę ludzi, od braku wiedzy po zaznajomienie się z
tematem, od niedojrzałości do ostatecznego stania się doświadczonymi. Myślę zatem, że jeśli
chodzi o nowych studentów, którzy potrafią kultywować zgodnie z Fa, możecie zaangażować
ich bardziej w te kwestię. Jeśli jednak nie będą potrafili zrozumieć spraw na podstawie Fa, to
naprawdę  nie powinniście ich angażować, ponieważ nie będą rozumieć wielu kwestii i nie
pojmą nawet tego, że jesteśmy tymi, którzy muszą działać na rzecz uprawomocniania Fa. Jest
to kolejny sposób na ocalanie czujących istot, zatem jeżeli go nie wykonamy, to kto to zrobi?

Kiedy  nowy  student  nie  rozumie  tych  kwestii,  może  to  nawet  wpłynąć  na  niego
negatywnie lub doprowadzić do upadku. Zatem powinniście rozważyć ten aspekt. Pozwólcie
im  dowiedzieć  się,  że  to  co  robimy  ocala  czujące  istnienia,  wyjaśnia  fakty  i  ujawnia
prześladowania. Myślę, że każdy wieloletni student też był kiedyś nowym studentem. Ci nowi
studenci stopniowo, jak wy, dojrzeją.

Uczeń: Kiedy przechodziłem przez problemy lub próby, za każdym razem znajdowałem
nieczyste przywiązania, które pochodziły z egoizmu. Kultywuję od tak dawna, ale nadal nie
usunąłem tego do końca, podczas gdy rektyfikacja Fa zbliża się ku końcowi…
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Mistrz: Nie przejmuj się tym. Usuwanie tych rzeczy następuje warstwa po warstwie i
dlatego  pojawiają się  na  powierzchni.  Jeżeli  chodzi  o  pewne sprawy,  jeśli  naprawdę  nie
potrafisz sobie z nimi poradzić, Mistrz je dla ciebie załatwi.

Zwyczajne społeczeństwo jest  po prostu jedną wielką  kadzią  dziegciu i  z chwilą,  w
której  tracisz czujność,  zostajesz nim skażony.  Zatem musicie bez przerwy kultywować  i
opierać  się zanieczyszczeniom.  Jak  tylko  stracicie  czujność,  dopadnie  was.  Jesteście
kultywującymi i Mistrz pozwolił wam zatrzymać to, co umożliwia wam kultywowanie pośród
zwykłych ludzi. To jeden z powodów [stojących za tym co opisałeś] - jest tak, że w swojej
kultywacji,  możesz  dopasować  się  tak  bardzo  jak  to  tylko  możliwe  do  sposobu  życia
zwykłych  ludzi.  Jednakże  kiedy  nie  jesteś  pilny,  te  twoje  ludzkie  aspekty  zostaną
wykorzystane. Ale jako kultywujący jesteś zdolny bezustannie się oczyszczać i bezustannie
pozbywać się złych rzeczy poprzez kultywację. Jednakże, nadal możesz mieć niektóre. Nie
myśl, że poniosłeś porażkę w dobrym kultywowaniu, tym bardziej nie powinieneś pozwolić
żeby stało się to ciężarem. Gdyż wówczas stałoby się przywiązaniem. Kiedy jest [coś złego],
po prostu to usuń. Kultywuj w godny i śmiały sposób oraz nie pozwalaj tamtym kwestiom
wpływać  na  twoje  czyny.  Kiedy  się  pojawią  w  twoich  myślach,  wyeliminuj  je  w
odpowiednim czasie.

Uczeń: Jako że czas rektyfikacji Fa gwałtownie posuwa się do przodu, [niepokoję się
tym, że] nadal jest naprawdę trudno wyjaśnić prawdę mojej rodzinie. Jest mi ciężko znaleźć
sposób w jaki miałbym wyjaśnić im prawdę.

Mistrz:  Pewnym  studentom  naprawdę  trudno  jest  wyjaśnić  prawdę  ich  rodzinom.
Myślę,  że  w  większości  jest  tak  dlatego,  że  postrzegacie  ich  jak  członków  rodziny  i
traktujecie inaczej niż  ludzi w zewnętrznym świecie.  Powinniście pamiętać,  że oni też  są
czującymi istotami w ludzkim świecie, zamiast myśleć o nich w pierwszej kolejności jak o
swojej rodzinie. Powinniście też dowiedzieć się, jakie kwestie pozostają nierozwiązane w ich
umysłach. Kiedy rozpracujecie te kwestie wszystko może zostać rozwiązane. W normalnych
warunkach kiedy wyjaśniacie prawdę nie myślcie, że ludzie od razu zaczną się uczyć Fa i że
rezultaty będą lepsze.

Uczeń: Chociaż mam świadomość tego, że wszyscy jesteśmy wielkimi szczęściarzami,
czasami robię się przygnębiony. Czy mógłbyś mi powiedzieć, czy dzieje się tak z powodu tej
części mnie,  która  nie  została  w  pełni  wykultywowana,  czy  jest  to  rezultat  eliminowania
karmy to znaczy, karmy?

Mistrz:  Faktycznie,  normalne  jest  się smucić.  Nowsi  studenci  uformowali  wiele
poglądów w ludzkim świecie i przez nie postrzegają rzeczy w różny sposób. Możesz uznać
jedną rzecz za dobrą,  a inną  za złą  i  tak dalej -  ludzie mają  takie uczucia.  Są  to reakcje
ludzkich poglądów. Wszystkie twoje poglądy nie mogą  zostać  usunięte od razu jak tylko
zaczynasz kultywację,  zatem reakcje bazujące na poglądach będą  pobudzać  twoje emocje,
wprowadzać cię w zły lub dobry nastrój.

Są to rzeczy, które mają miejsce w twojej kultywacji. Stopniowo twoje zrozumienie Fa
stanie się coraz wyraźniejsze, twoje prawe myśli  będą coraz silniejsze, twoje spojrzenie na
czujące istoty stanie się coraz bardziej współczujące i miłosierne i będzie inaczej. 

Uczeń: Teraz kiedy pojawił się nowy Dżuan Falun, co powinniśmy zrobić z tymi, które
mają niepoprawne [chińskie] znaki, to znaczy, ze starym Dżuan Falun? Czy powinniśmy ich
nadal używać?

Mistrz: To jest Książka, to jest Fa i dla tylko kilku wyrazów...  czy nie możecie po
prostu  poprawić  znaków?  Mam  rację?  Nie  możecie  brać  i  robić  czegoś,  czego  nie  ma
potrzeby, prawda? 
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Uczeń:  Licząca  5000  lat  chińska  kultura  jest  [połączeniem]  kultury  różnych  ciał
kosmicznych w kosmosie. Czy zatem kultury z Zachodu są również kulturami ciał kosmicznych
sprzed wiek wieków? Czy są powiązane z rozpowszechnianiem Dafa?

Mistrz: Zachodni bogowie stworzyli ludzi z Zachodu. Czy to Azjaci czy inne grupy
etniczne, wszyscy zostali  stworzeni przez odmiennych bogów, zatem zdecydowanie noszą
cechy tamtych systemów. Co do kultury, powinieneś był powiedzieć, że bogowie stworzyli
kulturę ludzkich istot dla ludzi, zamiast mówić, że te kultury są niebiańskimi kulturami. Jeżeli
powiesz, że drapacze chmur na Manhattanie są takie same jak te w niebiosach, nie będzie to
prawdą,  ponieważ  dokonała  tego  współczesna  nauka,  a  współczesna  nauka  została  tu
sprowadzona  przez  obcych.  Owszem,  kultury  różnych  chińskich  dynastii  podtrzymywały
cechy charakterystyczne królestw niebiańskich, co doprowadziło do uformowania połączeń
karmicznych.  Jednakże bogowie decydowali  o tym co było  pozostawiane w tym ludzkim
świecie  z  dokładnym  celem  w  zamyśle,  ponieważ  historia  ludzka  kładła  podstawy  pod
rektyfikację Fa. Kultura zachodnia jest powierzchowną kulturą, która była tworzona dla ludzi,
gdy żyli i czekali na rektyfikację Fa.

Uczeń: Odkryłem, że bardzo trudno jest mi powrócić do Zhen Shan Ren. Mistrzu, czy
mógłbyś proszę powiedzieć mi co oznacza prawdziwie usunąć przywiązania na podstawowym
poziomie?

Mistrz:  Jesteś  nowym studentem,  zatem nie denerwuj  się.  Stopniowo uzmysłowisz
sobie i zrozumiesz wiele spraw podczas kultywacji. Najlepszym podejściem jest często czytać
książkę(i)  -  musisz  w  kółko  czytać  książkę(i).  To  co  mówi  ci  Mistrz  jest  dla  ciebie
zdecydowanie najlepsze.

Widziałeś, że w zaledwie kilka lat rozpowszechniania Fa w Chinach kontynentalnych,
100  milionów  ludzi  przyszło  się go  uczyć.  Odkąd  opuściłem  Chiny  nie  nauczałem
bezpośrednio ćwiczeń ani Fa i rozpowszechniają to uczniowie, organizują dziewięciodniowe
seminaria [wyświetlają wykłady] i mówią światu o tym Fa. Pomimo że stare siły kontrolują
pewne sprawy, nie były w stanie tego zablokować  i wielu ludzi nadal przychodzi się tego
uczyć.  Dlaczego tak jest? Ponieważ  to Fa potrafi  prawdziwie prowadzić  kultywację  ludzi,
potrafi naprawdę pomagać ludziom udoskonalać się i naprawdę  zmienia stan istoty. Zło w
Chinach kontynentalnych dokonuje bardzo dotkliwych prześladowań i presja zła odczuwana
przez uczniów Dafa w społeczeństwie międzynarodowym jest równie wielka. Dlaczego zatem
byli  w stanie wytrzymać  to zło i  przejść  przez to? Dlatego,  że poznali  to Fa i  naprawdę
udoskonalili  się  dzięki  temu Fa oraz poprzez swoją kultywację.  Oczywiście nierealne jest
chcieć  od  razu  osiągnąć  bardzo  wysoki  poziom zrozumienia.  Jednak  stopniowo poprzez
studiowanie Fa zrozumiesz wszystko. 

Odnośnie tego jak funkcjonują przywiązania: jeśli Mistrz powiedziałby ci dzisiaj żebyś
pozbył się tego,  czy  tamtego  przywiązania,  to  byłoby  to  czymś  wymuszonym  i  żadne
pragnienie pozbycia się przywiązania nie pochodziłoby z twojego serca. Wraz z upływem
czasu, kiedy nie mógłbyś  już  znieść  wielu rzeczy,  które powiedział ci  Mistrz, stałbyś  się
rozgoryczony i myślałbyś:  „Dlaczego powinienem to zrobić?” Jednak kiedy uświadamiasz
sobie jakąś zasadę Fa i rozumiesz efekt, jaki zrobienie tego może mieć na twoją egzystencję,
tylko wtedy prawdziwie się udoskonalasz i tylko wtedy naprawdę jesteś w stanie to zrobić.
Brak zewnętrznego ograniczenia wywodzi się z twojej własnej woli lub ze strony twojego
prawdziwego udoskonalenia. Ograniczenia i przymusy nigdy nie zmienią kogoś ani go nie
udoskonalą. Kiedy znikają ograniczenia osoba powróci do tego jaka była wcześniej, zatem
coś takiego nie działa. 

Uczeń: Odkąd w 1999 rozpoczęły się represje, pewni studenci, którzy wyszli z obozów
pracy, zaczęli praktykować buddyzm. Prawda jest taka, że wszyscy się boją.

Mistrz: Myślę, że jeżeli przytłacza ich strach, to bez względu na to gdzie się udadzą nie
będą  prawdziwie  kultywować,  nie  będą  w  stanie  osiągnąć  Doskonałości.  Kiedy  pójdą  w
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stronę  buddyzmu zobaczą  czym to  jest.  W porównaniu  do  studentów,  którzy  dobrze się
prowadzili, ci, oczywiście, radzili sobie kiepsko. Przyszli kiedy Dafa przynosiło im korzyści,
ale kiedy Dafa było  prześladowane,  uciekli.  Zebrali  korzyści,  ale kiedy my opieramy się
prześladowaniom,  oni  nie  przemawiają  w  obronie  Dafa,  nie chcą  uprawomocniać  Fa.  W
oczach  bogów  takie  istoty  są  najgorsze.  Odnośnie  tego  co  im  powiedzieć  w  aspekcie
kultywacji, wszystko co możecie zrobić to zasugerować, żeby robili to co dla nich dobre; nie
ma jakiejś wyjątkowej metody. To, czego dana osoba chce, to jego sprawa.

Uczeń: Środkowy Wschód jest ciągle nękany wojną i tamtejsi ludzie nie mają szansy na
uzyskanie Fa. Czy mógłbyś powiedzieć nam jak uczniowie Dafa powinni w tamtym regionie
rozpowszechniać Fa?

Mistrz: Doprawdy jest to trudne. Wszystko to jest sprawką starych sił.
Rząd  USA  wie,  że  prześladowania  studentów  Dafa  są  bardzo  surowe.  Stany

Zjednoczone opierają  się  na wolności  wyznania i  opowiadają się za przestrzeganiem praw
człowieka.  Pierwsi  imigranci  w  USA  byli  purytanami, którzy  przybyli  na  tę  ziemię  za
wolnością  wyznania.  Prześladowania  uczniów  Dafa  bezpośrednio  łączą  się  z  najbardziej
fundamentalnymi interesami USA i ich podstawowymi zasadami, ale dlaczego rząd USA nie
zaangażował się w to? Próbując zrozumieć ich sytuację, powiedziałbym, że jest tak dlatego,
że stare siły wywołują zamęt  na Środkowym Wschodzie,  co wiąże ręce USA i zapobiega
skupieniu ich energii na Chinach i zrobieniu czegoś z prześladowaniami uczniów Dafa. 

Jeżeli  USA nie byłyby teraz uwikłane w sprawę  z terroryzmem, to wierzę,  że rząd
Stanów  Zjednoczonych  definitywnie  nie  tolerowałby  takiego  zła,  będącego  tak
nieokiełznanym w dzisiejszym świecie. Jest tak dlatego, że rola USA w tym świecie polega
na podtrzymywaniu porządku - właściwie to jest taką wewnętrzną policją. Dlaczego bogowie
uczynili  ich  tak  wpływowymi  i  bogatymi?  Bogowie  chcieli,  aby odgrywali  taką  rolę  na
świecie. Chiny są główną sceną w tej sztuce ludzkości, są miejscem, gdzie odgrywana jest
główna sztuka. Ale niektórzy naprawdę muszą utrzymywać porządek w teatrze - nie można
pozwolić,  aby  zapanował  w  nim  chaos,  prawda?  Zatem  prawda  jest  taka,  że  bogowie
faktycznie  chcieli  by  Stany  to  robiły.  KPCh  zawsze  krytykuje  USA  za  to,  że  są
„międzynarodową policją”. Cóż, one są międzynarodową policją, a bogowie chcą by nią były.
Jeżeli  rząd USA naprawdę  nie wypełni  tych  obowiązków i  nie będzie odgrywać  tej  roli,
wówczas bogowie sprawią, że nie będą tak silni czy bogaci. Nie chodzi o to, że Amerykanie
mają być wyjątkowi, ale że bogowie zaaranżowali to w ten sposób. (Mistrz się śmieje)

Uczeń:  Ja  i  pewni  uczniowie Dafa z  mojego otoczenia  od niedawna mamy dzieci.
Wydaje się  jakbyśmy na wyjaśnianie faktów nie mieli  już  tak wiele czasu jak wcześniej  i
jesteśmy tym trochę zakłopotani.

Mistrz:  Nie uważam tego za problem. Wielu uczniów Dafa ma dzieci. Jeżeli dziecko
jest bardzo małe, w porządku jest poświęcać więcej czasu na opiekę nad nim. Kiedy masz
czas możesz wykonywać pracę związaną z wyjaśnianiem faktów, a kiedy nie masz za wiele
czasu  możesz  robić  odrobinę  -  jako  wsparcie,  co  też  jest  w  porządku.  Kiedy  dziecko
podrośnie i będziesz mieć wolne ręce, wówczas możesz robić więcej i to jest w porządku.

Uczeń:  (Pytanie  tłumaczone)  Kiedy  prowadzimy  pokazy  przeciwko  torturom,  wielu
zwykłych ludzi przechodzi wielokrotnie tego samego dnia i już wzięli od nas nasze materiały
wyjaśniające prawdę, jednak pewni chińscy koledzy kultywujący ciągle do nich podchodzą i
wciskają im w ręce materiały.

Mistrz:  Prawdopodobnie byli to inni studenci i nie wiedzieli, że ci ludzie już wzięli
materiały, więc znowu dawali im te same materiały. Powinniście być uważni odnośnie tych
kwestii. Wraz z upływem czasu, kiedy pewni ludzie zaznajomią się z wami i poznają prawdę,
jeżeli  wepchniecie im w ręce te same materiały jakie daliście im wcześniej,  to w istocie
będzie to marnowaniem zasobów. Nie traktujcie tego tak jak robią to zwykli  ludzie kiedy
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rozprowadzają materiały,  że  kończysz  pracę  gdy  materiały  są rozdane.  Ocalacie  czujące
istoty. W przeciwnym razie po co jesteście tutaj [w Nowym Jorku]?

Uczeń: Atlanta i Senat stanu Georgia są zmuszani do otwarcia chińskich konsulatów.
Czy dzieje się tak ponieważ nasze wyjaśnianie prawdy nie było wystarczająco silne lub czy
jest to spowodowane interferencjami starych sił?

Mistrz:  Oni mogą budować cokolwiek zechcą wybudować, nie ma to znaczenia. Czy
założą konsulat czy nie, nie ma to nic wspólnego z nami. Kto wie czyim konsulatem to będzie
w przyszłości.  (Widownia się śmieje)  Doprawdy,  nie interesujemy się  zwykłymi  ludzkimi
sprawami. My po prostu jesteśmy kultywującymi. Zobaczcie, jak teraz mają się Chiny. KPCh
naprawdę tym razem siedzi na wulkanie, chwiejąc się na krawędzi. Na powierzchni wygląda
pretensjonalnie  i  ambitnie,  ale nie ma już  dla  niej  ratunku.  Jej  okrycie  na zewnątrz  jest
czarujące, ale wewnątrz jest cała zgniła.

Uczeń: Na chwilę obecną, jaką fazę osiągnęła rektyfikacja Fa w Nowym Jorku?
Mistrz:  Nie  ma  faz.  Po  prostu  wyjaśniajcie  prawdę,  pomagajcie  ludziom  poprzez

rozmowę zrozumieć [fakty] i pomagajcie światu poznać prawdę. Chciałbyś  się dowiedzieć,
jaki jest obecny całościowy stan. W czasie kiedy zaczęliście takie wyjaśnianie prawdy, wielu
ludzi żyjących w Nowym Jorku w istocie zrozumiało prawdę. W sumie, więcej niż połowa.
Szybko pojmują sprawy. Jednak ci, którzy jedynie pracują w Nowym Jorku i nie mieszkają
tutaj zaliczają się tylko do niewielkiej ich części. Taki jest stan rzeczy.

Uczeń:  Z  powodów  bezpieczeństwa,  chcemy  trzymać  w  tajemnicy  pewne  sprawy.
Jednak posuwanie się z tym nazbyt daleko przeszkadza dzieleniu się i komunikacji pomiędzy
studentami i hamuje ludzkie zaangażowanie. W jaki sposób możemy to lepiej robić?

Mistrz: Kultywujący, jak wiecie, muszą myśleć o innych bez względu na to co robią, a
co więcej  powinni  myśleć  o  Dafa.  Zatem nie wpadajcie  w przygnębienie  kiedy ktoś  nie
ujawnia wam czegoś. Niektórych projektów nie można omawiać na dużych spotkaniach, nie
mogą  być  znane  wszystkim.  Kiedy  większa  liczba  ludzi  wie  o  takim  projekcie,  ludzie
zmniejszają  czujność.  Jedna  osoba  o  tym  mówi,  druga  osoba  o  tym  mówi  i  zanim  się
obejrzysz tajni agenci chińskiej bandy gangsterów też o tym wiedzą. Monitorują i podsłuchują
swoimi sposobami to, co wymyka się wam spod kontroli. Czy macie wyłączone telefony czy
włączone, oni potrafią  ich użyć  do podsłuchiwania was. Zatem dla celów bezpieczeństwa
wiele rzeczy, które robicie w celu ocalania czujących istnień nie może być znane szerszemu
gronu  zanim  je  wykonacie.  Musicie  mieć  jasność  odnośnie  tej  kwestii:  musicie  być
wyrozumiali względem studentów [kiedy nie wdrażają was w pewne sprawy]. Oni nie starają
się ukryć czegoś przed wami - starają się być dyskretni. Powiedzmy na przykład, że chcesz
otworzyć wystawę sztuki w celu wyjaśnienia prawdy i zanim wszystko się rozkręci, konsul
wykona telefon w celu zastraszenia galerii, powie: „Jeżeli pozwolisz im użyć galerii, to lepiej
uważaj: tam będzie bomba”. Żadne zagranie poniżej pasa nie jest poniżej ich godności. Zatem
w pewnych kwestiach nie możemy mieć  zaangażowanych za wielu osób. Jako uczniowie
Dafa musicie być wyrozumiali względem każdego studenta.

Uczeń: Pewni studenci wykonali kawał dobrej roboty i poświęcili wiele dla Dafa, ale
podczas  pracy  często  puszczały  im  nerwy.  Czy  ktoś  taki  może  dokultywować  do
Doskonałości?

Mistrz: Nie wydaje mi się, żeby wpłynęło to na coś  tak ważnego jak Doskonałość.
Dlaczego stracił cierpliwość? Oczywiście, jeżeli jest to kwestia popadania w złość, to można
wysnuć  wniosek,  że ten  ktoś  słabo  kultywował.  Jednak  denerwowanie  się  naprawdę  ma
straszne skutki. Wpływ jaki wywiera na nowszych studentów jest nazbyt wielki, jest wręcz
wystarczający aby ludzi odstraszyć.  Wy wszyscy nadal kultywujecie - mimo wszystko, to
kultywują  ludzie,  a  nie  bogowie  -  zatem  [wściekając  się]  będziecie  doprowadzać  do
nieporozumień i powodować dezorganizację. Możecie mieć różnicę opinii lub denerwować
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się  odnośnie  wszystkiego  czego  chcecie,  ale  nadal  musicie  przedyskutować  sprawy  w
spokojny sposób. Czy nie jest tak, że nasi uczniowie Dafa mają  nie oddawać  ciosów lub
obrazy, nawet w obliczu zła? Czyż  nie macie znosić tego cierpliwie? Cierpliwie wyjaśniać
prawdę? Gdy zatem puszczają wam nerwy, to czemu ma to służyć? O co kultywujący miałby
się denerwować? Czy zatem nie powinno być tego mniej, gdy jesteś z innymi kultywującymi?
Bez względu na to kim jesteś, jesteś kultywującym. Jak możesz ciągle się wściekać na moich
uczniów? Czy zgodziłem się na takie zachowanie względem moich uczniów?

Uczeń:  Z  powodu  moich  silnych  przywiązań,  w  czasie  konferencji  Fa  zrobiłem
Mistrzowi pośpiesznie kilka zdjęć i nie wyszły one nazbyt dobrze. Zdałem sobie sprawę, że
robienie tego jest wyrazem braku szacunku do Mistrza.

Mistrz: Cóż, jest to powód dla którego mówię wam, żeby nie robić zdjęć. Chwilkę po
tym jak niektórzy studenci mnie zauważą, „pstryk, pstryk, pstryk”, zaczynają robić zdjęcia.
Nie martwię się tym za bardzo i osobiście nie martwi mnie to czy zdjęcie wyjdzie dobrze. Ale
po tym jak zrobisz zdjęcie, nie będziesz z tego zadowolony. Po prostu od tej pory miej to na
uwadze. W przypadku jaki właśnie opisałem, kiedy ciężko sobie z tym poradzić, po prostu
oddaj mi wszystkie zdjęcia i ja się nimi zajmę.

Uczeń: (Mistrz: To jest długie) U Chińczyków i ludzi z Zachodu ujawniają się różnice
w sposobie  dystrybucji  materiałów wyjaśniających  prawdę.  Na przykład,  nasi  studenci  z
Zachodu niewzruszenie trzymają ulotki w dłoniach i cicho stoją z boku, czekając aż ludzie je
wezmą. Jednak bardzo niewiele osób przejmuje inicjatywę żeby podejść i je wziąć. Podczas
gdy  [chińscy  studenci]  szczególnie  ci  z  Tajwanu,  zawsze  uprzejmie  i  z  entuzjazmem je
wręczają  i  zazwyczaj  potrafią  rozdać  ich wiele. Ale często są  proszeni przez studentów z
Zachodu żeby tego nie robili, szczególnie gdy wyjaśniamy prawdę na pokazach przeciwko
torturom.  Z  wielu  powodów  mamy  nadzieję,  że  studenci  z  Zachodu  mogą  się  bardziej
zaangażować w wyjaśnianie prawdy i że przestaną czekać na ludzi [aż ci podejdą].

Mistrz: W moim odczuciu studenci z Zachodu z pewnością mają taki punkt widzenia -
czują,  że  ponieważ  kultywujemy Dżen Szan Ren,  to  powinniśmy być  mili  i  pokazywać
ludziom  Szan  uczniów  Dafa.  Z  pewnością  to  mają  na  myśli,  zatem  nie  podchodzą
bezpośrednio do ludzi i wolą czekać aż oni podejdą i sami wezmą ulotkę. Nie uważam, aby
było coś  złego w takim podejściu,  ale mimo wszystko ocalanie ludzi jest naprawdę  pilną
sprawą.  Uczniowie  Dafa  porzucili  domowy  komfort,  poświęcili  swoje  kariery  i
przezwyciężają  wszelkiego rodzaju wyzwania,  a na dodatek ich finanse są  kruche. Zatem
przyjechanie tutaj,  by wyjaśniać  prawdę  i  ocalać  ludzi naprawdę  nie było  dla nich łatwe.
Zatem  ponieważ  tutaj  chodzi  o  ocalanie  ludzi,  dobrze  jest  być  odrobinę bardziej
zaangażowanym. Jednakże musicie być uprzejmi. 

Być zarówno odrobinę bardziej uprzejmym i odrobinę bardziej zaangażowanym. W taki
sposób ludzie nie będą się zrażać i będziemy również w stanie dać im materiały - myślę że to
byłoby lepsze. Jeżeli czekasz na ludzi aż podejdą, żeby je wziąć, w tym czasie możliwe że
twoje myśli są ukierunkowane na ocalenie tych ludzi i mówisz im [w myślach], żeby podeszli
i  wzięli  je, to kiedy ich ludzka strona staje się silna, wiedząca strona nie będzie w stanie
przejąć pałeczki. Na przykład ludzie na Manhattanie są wszyscy naprawdę zajęci. Ich umysły
mogą  być  zajęte myślami o zarabianiu pieniędzy, pójściem na spotkanie lub domknięciem
jakiejś  transakcji  i  dlatego pośpiesznie przechodzą  obok. Zatem kiedy myślą  o czymś,  ta
myśl, którą wysyłasz sprawia, że ich wiedząca strona chce podejść i wziąć twoje materiały,
ale ich ludzka strona jest nadal silna i dlatego mogą utracić tą szansę. Moim zdaniem byłoby
zatem  wspaniale  jeżeli  moglibyśmy  zwrócić  się  do  nich  uprzejmie  i  być  bardziej
zaangażowanymi.

Wiem, że takie podejście jest trudne dla naszych studentów z Zachodu. Oni zawsze
czują się źle w kwestii zaczepiania ludzi, aktywnego zaczepiania. Jednak to nie jest tak. W
myślach powinniście mieć to, że ocalacie ludzi i że sprawy potoczą się dobrze. (Brawa)
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Uczeń: Wyjaśniając prawdę pracownikom na Manhattanie w drapaczach chmur nadal
doświadczamy mnóstwa przeszkód. Jak możemy sobie lepiej radzić w przebijaniu się przez
poziomy nad poziomami przeszkód i punktów kontrolnych jakie przygotowały stare siły i tym
samym przynieść istotom z tych budynków ocalenie? Czy mógłby Mistrz…

Mistrz: Tak, w rzeczy samej, kiedy idziemy do tych budynków, aby wyjaśniać prawdę,
naprawdę trudno jest się tam dostać, ponieważ tam każdy jest zajęty. W czasie, gdy każdy
pracuje,  jeżeli  wejdziemy  tam,  żeby  wyjaśniać  prawdę,  ich  szefowie  będą  z  pewnością
zdenerwowani i potem będą o nas źle myśleć. Oczywiście nie chodzi o to, że zawsze tak to
wygląda. Kiedy warunki nam na to pozwalają, możemy to robić. Jeśli chodzi o pracowników
w tych firmach, są zazwyczaj trzy pory w ciągu dnia kiedy możecie wejść z nimi w kontakt.
Jedna,  kiedy  idą  do  pracy,  druga  kiedy  wychodzą  z  pracy  i  ostatnia  kiedy jedzą  lunch.
Większość z nich schodzi na dół po lunch. Zatem do wyboru są te trzy pory, aby w tym czasie
uczynić wysiłek dotarcia do nich, być może rezultat będzie lepszy.

Uczeń:  Jestem  uczniem  Dafa  z  Pekinu.  Przed  przylotem  do  Stanów  moi  koledzy
praktykujący  powiedzieli  mi  abym na  pewno  przekazał  ich  wyrazy uznania  dla  Mistrza.
(Mistrz:  Dziękuję.  Moje  podziękowania  dla  studentów  z  Pekinu)  (Brawa)  Chociaż  oni
wszyscy czują, że Mistrz jest ciągle u ich boku, nie potrafią nie tęsknić wielce za Mistrzem -
łzy płyną im na samo wspomnienie Mistrza. W trakcie ubiegłych dwóch dni dołączyłem do
aktywności zorganizowanych przez zamorskich uczniów Dafa i odkryłem, że bardzo mnie to
wzrusza.  Chociaż  my [w Pekinie]  jesteśmy w paszczy zła  niektórzy  koledzy praktykujący
popadli  w pewien tryb,  gdzie z powodu trwających od tak dawna prześladowań  działają
rutynowo. Nie tak jak zamorscy uczniowie Dafa, którzy są tak pilni i podtrzymują poczucie
pośpiechu. Tutaj można prawdziwie poczuć, że tempo wydarzeń jest bardzo szybkie i każdy
uczeń Dafa pracuje bardzo ciężko. Potrafię wyczuć różnicę pomiędzy nami, a uczniami zza
oceanu. Z pewnością zabiorę ze sobą i podzielę się z kolegami praktykującymi w Chinach,
tym czego na własnej skórze doświadczyłem tu na Manhattanie, jak również wspaniałością
konferencji  Fa w Nowym Jorku. My naprawdę  musimy dotrzymywać  kroku i być  bardziej
pilni. Czy mógłby Mistrz przestać się martwić: osiągniemy to, definitywnie osiągniemy. 

Mistrz: Wierzę ci.  (Brawa) W istocie zło w Chinach kontynentalnych zostało całkiem
nieźle wystraszone przez tamtejszych uczniów Dafa i uczniów na całym świecie działających
tak jak opisałeś,  którzy czynią  wiele starań.  Zrobiono wiele w kwestii  powstrzymywania
prześladowań i ogromne ilości zła zostały w trakcie tego zniszczone. Zatem kiedy sytuacja
wygląda jak wygląda, jeśli nadal mamy studentów, którzy nie występują naprzód i nie robią
tego z powodu strachu kryjącego się  w sercu, to naprawdę  tracą  swoje szanse. Niektórzy
ludzie mówią: „Wiemy, że Mistrz jest dobry i wiemy, że Dafa jest dobre. Studiujemy [Fa] w
domu i  po  kryjomu  robimy w nim ćwiczenia.”  Jednak  faktem jest,  że  Dafa  było  i  jest
rozpowszechniane i jest dawane abyś mógł ocalać czujące istoty, do was należy ustanawianie
jeszcze  większej  cnoty  i  odpowiedzialność  za  wszystkie  istoty.  Czy  nie  powiedziałem
wcześniej, że: życia z przyszłości działają na rzecz innych, nie samych siebie? Ten proces jest
dokładnie jednym z tych,  w którym takie cechy są  w was wykuwane,  więc nie możecie
myśleć  tylko o sobie. Czego się boicie? Wydaje się, że po prostu wszystkiego. Tak, kiedy
mają miejsce  tak  okrutne  prześladowania,  też  nie  chcę  żeby studenci  cierpieli  z  powodu
trwających prześladowań. Jednak obecna sytuacja stopniowo ulega zmianie i oznacza to, że
powinniśmy  postępować  jeszcze  lepiej.  W  przypadku  studentów,  którzy  cały czas
postępowali  bardzo dobrze,  czy w rzeczywistości  nie udało im się  przejść  przez ciężkie,
okrutne prześladowania?

Zatem mam nadzieję, że studenci w Chinach kontynentalnych naprawdę potrafią uczyć
się  od  studentów  spoza  Chin  i  naśladować  ich.  Po  to,  by  zmniejszyć  niegodziwe
prześladowania,  przyglądnijcie  się temu,  co  oni  robią.  Oni  tak  ciężko pracują.  Niektórzy
ledwo sypiają  dzień  po dniu, każda osoba robi  wiele rzeczy i  dźwigają  na barkach wiele
projektów. I nie mówię jedynie o kilku - większość z nich jest taka i naprawdę ciężko pracują.
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Kiedy w takim układzie porównujemy te sprawy,  pomimo,  że w ich  środowisku nie ma
napięć  i  jest  spokojne,  w  przypadku  uczniów  Dafa,  nadal  chodzi  o  pilność.  Jeżeli  pod
wpływem bardzo trudnych okoliczności nie udało ci się czegoś zrobić lub nie wykonałeś tego
dobrze, może to naprawdę był rezultat okoliczności. Jednakże obecnie sprawy się zmieniły i
powinieneś zrobić krok naprzód i dobrze działać.

Kiedy uprzednio nacisk wywierało bardzo wiele zła, Trzy Sfery były nim nasycone i
wypełniało powietrze. Biorąc oddech wypełniałeś nim cały swój brzuch - tak wiele tego było.
Zło było wszędzie i każda jedna mała rzecz była zdominowana przez zło. Trawa mogła cię
przewrócić,  a gałęzie drzewa wychłostać  po twarzy.  Kiedy szedłeś  obok ściany to mogła
uderzyć  cię w głowę.  Wszystko wydawało ci  się naturalne, ale nie było - było  to tak złe.
Obecnie owe zło zostało wyczyszczone i nasze środowiska są coraz spokojniejsze i dogodne.
W wielu obszarach zło odlatuje widząc uczniów Dafa. Ono nie waży się nawet odwiedzać
tych obszarów, ponieważ tamtejsi uczniowie Dafa radzili sobie bardzo dobrze. Zatem, tutaj na
Manhattanie, gdzie jest tak wielu uczniów Dafa, dlaczego zło miałoby śmiałość tu przybyć?
Dzieje się tak dlatego, że elementy starych sił - jak przy zamiataniu śmieci - sprowadzają tu
zło,  wmiatają  je  tutaj  i  gromadzą  je  tu,  aby uczniowie Dafa  i  mnogość  bogów mogli  je
wyeliminować. W przeciwnym razie zło absolutnie nie miałoby śmiałości obecnie tu przybyć.

Teraz  gdy  patrzymy  na  Chiny  kontynentalne,  na  obecny  wygląd  tamtejszego
środowiska, jeżeli jacyś studenci nadal nie potrafią zrobić kroku naprzód, to naprawdę są o
krok od utracenia swojej szansy. Oczywiście wielu studentów wykonało kawał dobrej roboty i
ciągle działają.To jest naprawdę wspaniałe.

Uczeń: Ludzie  mają  różne  zrozumienie  na  temat  wysyłania  prawych  myśli  przed
konsulatami. Niektórzy ludzie uważają,  że jeśli  będziemy wysyłać  prawe myśli  po każdym
ćwiczeniu, to zło nie będzie nawet mieć szansy na złapanie oddechu. Czy takie myślenie jest
wbrew Shan.

Mistrz:  Zło,  które  prześladuje uczniów Dafa  po prostu musi  zostać  wyczyszczone.
Odnośnie specyficznych kwestii, zostawię je wam do rozpracowania.

Następnie uczeń zapytał: Niektórzy ludzie mają takie zrozumienie, że robienie tego w
ten sposób [jaki opisałem] jest używaniem ludzkiego myślenia. Wysyłanie prawych myśli jest
czymś podniosłym, a zasady Fa mówią, że można coś uzyskać tylko wtedy gdy jesteśmy wolni
od  pożądania  tego,  że  powinniśmy  pozwolić  działać  naturalnemu  biegowi.  Tylko  gdy
wysyłamy prawe myśli po zrobieniu ćwiczeń stojących i ponownie po ćwiczeniu siedzącym nie
będzie to mieć wpływu na naszą własną kultywację. Czy mógłbyś powiedzieć nam czy jest
jakiś problem w przerywaniu ćwiczenia i robieniu tego w trakcie kilku godzin? 

Mistrz:  Nie  rozwijajcie  przywiązania.  Podążajcie  za  wymaganiami,  jakie  zaleciłem
odnośnie wykonywania przez was ćwiczeń. Odnośnie wysyłania prawych myśli, możecie je
wysyłać  oprócz  godzin  wyznaczonych  na  wysyłanie  zbiorowe,  o  każdej  porze  jaką
wybierzecie. Myślę, że robienie ćwiczeń jest robieniem ćwiczeń, więc róbcie je normalnie.
Jeśli chodzi o wysyłanie prawych myśli, możecie robić to o każdej porze, w każdym miejscu.
Zatem możecie je wysyłać dopóki się nie znużycie, możecie je wysyłać i powinno to być w
porządku. Wszystko co poświęcicie szybko zostanie uzupełnione. Nie chodzi o to, żeby robić
ćwiczenia dla samego robienia ćwiczeń - ćwiczenia wzmacniają wasze mechanizmy i są to
mechanizmy  automatyczne,  które  naprawdę  wznoszą  was  i  uzupełniają  waszą  energię.
Dwadzieścia  cztery  godziny  na  dobę  jesteście  oczyszczani  przez  gong  i  Fa,  zatem  bez
względu na to jak wiele energii  wyślecie,  kiedy wysyłacie  prawe myśli,  nic nie zostanie
utracone. A odnośnie waszych nadnaturalnych umiejętności, to same powrócą. Inne rzeczy,
które się wykształcają podobnie będą na szybko uzupełniane, dzieje się tak dlatego, że wasz
standard  jest  na takiej  wysokości.  Tak jak powiedziałem: twój  gong jest  tak wysoki,  jak
wysoko  jest  twój  sinsing,  gdyż  tu  znajduje  się jego  miara.  Kiedy ta  miara  jest  na takiej
wysokości, gong nie może zrobić nic innego jak tylko się wznieść do danego punktu i różne
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rzeczy są tym samym szybko uzupełniane. Wznoszenie gong jest w istocie naprawdę łatwe.
To  wznoszenie  sinsing  jest  trudne.  Dlatego  właśnie  tak  trudno  jest  rozbudować  gong.
(Brawa)

Przeczytałem  wszystkie  pytania  zadane  na  kartkach.  (Brawa)  Nasi  uczniowie  Dafa
naprawdę  bardzo  ciężko  pracowali  przez  ostatnie  kilka  lat  uprawomocniania  Dafa,
wyjaśniania prawdy i ocalania czujących istot; w przypadku wielu uczniów Dafa było to tak
wiele, że czują się naprawdę  zmęczeni i w trakcie tych działań  wiele osób przeszło przez
różnego rodzaju wyzwania.  Nie można rzec niczego innego jak to, że uczniowie Dafa są
niebywali.  Właściwie,  chociaż  to  ja  mówię  wam,  że  jesteście  niebywali,  to  ja  tylko
powtarzam słowa jakich używają bogowie. To oni mówią, że jesteście niebywali. Gdybym to
tylko ja mówił, że jesteście niebywali, cóż, jestem waszym Mistrzem, więc oczywiste jest, że
jestem odrobinę stronniczy względem moich uczniów. Przekonanie takie musi mieć większa
ilość istnień i dlatego bez względu na to jakie odnosi się wrażenie, całościowo sprawy mają
się coraz  lepiej  dla  naszych  uczniów,  pomimo  że  możecie  napotykać  na  kłopoty  i
niepowodzenia podczas uprawomocniania Fa.

Rektyfikacja Fa kosmosu z pewnością będzie sukcesem. Nawet te rzeczy zaaranżowane
przez stare siły nie ważą się doprowadzić do jej niepowodzenia. Jedyne co, to ich plany kłócą
się z rektyfikacją Fa i szkodzą wielu sprawom rektyfikacji Fa, dlatego też czynniki starych sił
muszą zostać całkowicie wyeliminowane. Uczniowie Dafa nie będą zawsze uprawomocniać
Fa  tutaj  w  ludzkim  świecie,  gdyż  czas  kiedy  Fa  zrektyfikuje  ludzki  świat  definitywnie
nadejdzie. Wkrótce rektyfikacja Fa czyniona przez Dafa w kosmosie zbliży się ku końcowi.
Ludzie wiedzą  teraz, że kosmos rozrasta się i  oddziela od Drogi Mlecznej. Innymi słowy,
wszystko to nie jest czymś o czym tylko ja mówię i nie jest czymś o czym mogą wiedzieć
jedynie uczniowie Dafa: nawet istoty ludzkie stopniowo dowiadują się o tym.

Wszystko  w  co  człowiek  nie  wierzy,  ukaże  mu  się  przed  oczami.  Wszystkie
nierozwiązane tajemnice z przeszłości odsłonią się tutaj w ludzkim świecie, a gdy to nastąpi
będzie  to  czas  Fa  rektyfikującego  ludzki  świat.  Biorąc  pod  uwagę  wszystko  co  zrobili
uczniowie Dafa, okazaliście się warci wszystkiego co Dafa dało wam, aby was wykuć. Mogę
powiedzieć,  że  uprawomocnianie  Fa  przez  uczniów  Dafa,  całościowo,  osiągnęło  to  co
powinno i że uczniowie wypełnili  swoje obowiązki.  (Brawa)  I chociaż  nadal pozostaje do
odbycia reszta podróży i pewne sprawy do załatwienia, myślę, że nie powinno to stanowić
problemu,  gdyż  najbardziej  męczący  czas  minął  i  najbardziej  zły  okres  się zakończył.
(Brawa) Droga jaka jest przed nami powinna stawać się tylko szersza, w tym samym czasie
wszystko powinno stawać się coraz bardziej jasne i wy staniecie się coraz bardziej dojrzali.
Będąc kultywującymi, powinniście ucieleśniać jeszcze wspanialszą postawę i ducha ucznia
Dafa.  W  nadchodzącym  czasie  uczniowie  Dafa  otrzymają rekompensatę  za  wszystko  co
poświęcili w trakcie całego procesu rektyfikacji Fa. Nawet jeśli chodzi o prześladowania i
poniesione  przez  ludzkość  straty,  w  nadchodzącym  czasie  ludzkość  również  otrzyma
zadośćuczynienie.  (Brawa)  Dafa  stworzy  przyszłość  dla  ludzkości  i  jeśli  ktoś  potrafi
zachować się w poprawny sposób podczas tego okresu, kiedy Dafa jest rozpowszechniane a
uczniowie  Dafa  są  w  ciężkim  położeniu  z  powodu  prześladowań,  to  taki  ktoś  zostanie
pobłogosławiony. Takie osoby zrobiły to co człowiek powinien zrobić, zatem w przyszłości
ustanowione zostanie dla nich prawdziwe prawe środowisko dla ludzkiego życia.

Na długo przed tym wszystko się zmieni, ale jako uczniowie Dafa, nie możecie w żaden
sposób ustawać przed osiągnięciem Doskonałości. Powinniście robić to co musicie, tak jak
dotychczas. Jeżeli chociażby jedna myśl,  pomysł będzie ekstremalny i nie rozważysz jego
konsekwencji, lub nie pomyślisz o dobru Dafa, to powiem ci, że nie kroczyłeś dobrze swoją
ścieżką.  Ponieważ  twoja ścieżka pozostanie dla przyszłości,  musi  się wam powieść  w jej
tworzeniu. Cel twojej kultywacji wykracza poza własną Doskonałość, gdyż  ocalasz czujące
istnienia i pomagasz istotom z przyszłości stworzyć ową przyszłość. Wielka jest ciążąca na
tobie odpowiedzialność, ale zapłata jaka na ciebie oczekuje jest przeogromna. To co później
zyskasz dalece wykracza poza to co poświęcasz, tak bardzo jak to tylko możliwe. Mam zatem
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nadzieję,  że pod żadnym względem nie będziesz ustawać.  Bez względu na to czy ludzie
wydadzą  wyrok na Dafa czy nie, czy pojawią  się  nowe sytuacje czy nie, bez względu na
wszystko,  uczniowie  Dafa  powinni  nadal  ocalać  czujące  istnienia,  które  potrzeba  ocalić.
Kontynuuj robienie tego co powinieneś robić przez cały czas aż do osiągnięcia Doskonałości!
(Długie, entuzjastyczne brawa)

Przypisy:
1) Cztery  stare  rzeczy  – slogan z okresu  rewolucji  kulturalnej,  określający cztery

przeżytki burżuazyjnego społeczeństwa: stare idee (旧思想, jiù sīxiǎng), starą kulturę (旧
文化 ,  jiù wénhuà), stare zwyczaje (旧风俗 ,  jiù fēngsú) i stare nawyki (旧习惯 ,  jiù
xíguàn),  które należało  wykorzenić.  W ramach  walki  z  „czterema starymi  rzeczami”
niszczono m.in. zabytki sztuki i architektury, sklepy z antykami, prywatne księgozbiory
czy stare meble.

(ostatnia aktualizacja: 2017-03-14)
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