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Pracujecie pilnie. (Aplauz)

Jako kultywujący, a szczególnie jako uczniowie okresu rektyfikacji Fa, dźwigacie na
sobie ogromną odpowiedzialność, mając wielką misję, która powierzona została wam przez
historię. Wasze wysiłki są wspaniałe i ja – wasz Mistrz – mogę to powiedzieć w obecności
wszystkich istot wszechświata. Innymi słowy, zyskaliście ich podziw. Chociaż rzeczy, które
wykonujecie w tym świecie wyglądają jak zwykłe ludzkie rzeczy, faktem jest, że podstawa
uczniów Dafa oraz cel tego, co robicie jest całkowicie odmienny. Ponieważ ludzki świat jest
po prostu złudny, zwykłym ludziom zaabsorbowanym tym, co jawi się jako prawdziwe i
namacalne, trudno jest odróżnić dobro od fałszu. Dlatego, czy zwykli ludzie rozumieją to, czy
nie, uczniowie Dafa używają zaledwie zwykłych ludzkich form, by ocalać istoty. Dla was
kultywujących – dokładnie z powodu tej ułudy, która istnieje w społeczeństwie ludzkim –
przebywanie w tym środowisku pozwala na kultywację i ci, którzy odnoszą sukces w swojej
kultywacji są wyjątkowi.
Większość uczniów poczyniła ogólnie bardzo dobre wysiłki w dawaniu świadectwa
Fa. Oczywiście, są również tacy, którzy nie mogą się tym poszczycić, lecz przyszli oni
konkretnie, by czynić złe rzeczy; stare moce od początku aranżowały, że będą oni tak
postępować. Dlatego, bez względu, jak zachowują się będąc wśród uczniów Dafa na co dzień,
tylko w momentach krytycznych będziecie mogli zobaczyć ich prawdziwą twarz. Nieważne
jak ładnie mówią, czy jak dobrze zachowują się w obecności innych, jedynie w chwilach
krytycznych pokazują jakimi są naprawdę.
Przeszliście przez wiele trudnych okresów pełnych prób i utrapień. Patrząc na sytuację
teraz, nic nie wygląda na takie, jakie było kiedyś. Kiedy rozpoczęło się to po raz pierwszy po
20 lipca 1999 roku, furia zła była tak intensywna i sposób, w jaki ustawili swoje zastępy zła –
wydawało się, jak gdyby naprawdę postawili uczniów Dafa w śmiertelnej sytuacji. Lecz teraz
widzicie, czyż nie, że historia nie została stworzona dla tych podłych istot, lecz by wykuwać
uczniów Dafa oraz dla ocalania istot podczas tego końcowego okresu. (Aplauz).
Rozpoczynając swoją historię całe wieki temu, ludzkość przeszła przez wiele, wiele różnych
okresów cywilizacyjnych. Ludzkim istotom zostało wpojone wiele, wiele rzeczy
pochodzących ze wszystkich rodzajów kultur historycznych, poczynając od czasów
starożytnych, aż do dzisiejszych. Jak postrzegają to zwykli ludzie, wszystko, co przydarzyło
się ludzkim istotom ostatnich okresów historycznych i kultur, oraz wszystko, co wydarzyło
się wieki temu, z życiem na ziemi, tworzy ludzką historię i proces rozwoju życia. Tak jak
widzą to naukowcy, jest to procesem ewolucji życia. Cóż, prawda jest taka, że żadne z tych
stwierdzeń nie jest właściwe. Całe Trzy Sfery, włączając wszystkie istoty społeczeństwa
ludzkiego, zostały skonstruowane, uformowane, pojawiły się, narodziły się i zostały
stworzone, by istoty mogły zostać zbawione podczas końcowego okresu oczyszczania
(rektyfikacji) Fa wszechświata. Innymi słowy, Trzy Sfery zostały skonstruowane właśnie w
tym celu, w celu ocalenia istot we wszechświecie.
Podczas czasów jeszcze bardziej odległych, w tym wymiarze, w którym istnieje
ludzkość, w tym środowisku, gdzie jest ludzkość, i w tej materialnej płaszczyźnie zbudowanej
z molekuł, ludzkość po prostu nie istniała. Dzięki badaniom współcześni ludzie odkryli życie
istot pozaziemskich. Tak, w przeszłości były to te istoty, które zostały rozproszone w tym
planie utworzonym z molekuł i kiedy człowiek jeszcze nie istniał. Dlaczego Bogowie
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stworzyli później człowieka? Ponieważ wszechświat musiał być zrekonstruowany, czujące
istoty musiały być ocalone i Trzy Sfery potrzebowały takiego środowiska jak to – takiego,
które stałoby się miejscem w którym ogniskowałaby się rekonstrukcja całego wszechświata i
takiego, w którym Wielkie Prawo (Da Fa) mogłoby być nauczane, i w tym szczególnym
środowisku istoty wszystkich wymiarów mogłyby słuchać Fa. To dla podniosłego celu
ocalenia wszystkich czujących istot we wszechświecie, stworzono Trzy Sfery, a zwłaszcza
ludzkość w Trzech Sferach. Zatem wszystko, co wydarzyło się w każdym z poszczególnych
okresów w historii, włącznie z ostatnią historią ludzkości, miało na celu stworzenie kultury
dla człowieka, tak, by mógł zrozumieć Fa. Nie miało to absolutnie na celu aby ludzkość sobie
po prostu żyła, a tym bardziej nie było to dla rozwoju ludzkości, czy tworzenia jakichś
dobrych warunków do życia ludzi w społeczeństwie. Człowiek może pragnąć dobrych rzeczy
i może na nie pracować, ale pojawienie się Trzech Sfer i ludzkości absolutnie nie miało tego
na celu.
W takim przypadku, pomyślcie: te rzeczy, które miały miejsce w dziejach historii,
także te naprawdę duże wydarzenia, czy nie wydarzyły się one z pewnego powodu? Czyż nie
dawały podstaw dla funkcjonowania dzisiejszego społeczeństwa? Przypuśćmy, że gdyby
Śakjamuni, Jezus, Święta Maria, Lao Tsy nigdy nie istnieli, czy wówczas ludzie wiedzieliby,
czym jest prawa wiara, kim jest Bóg, kim jest Budda, czym jest Tao, w jaki sposób
kultywować i co znaczy kultywacja? Co znaczyłby dla nich niebiański raj? Gdyby ludzie nie
mieli pojęcia o znaczeniu tych rzeczy, wówczas byłoby dla mnie dzisiaj niezmiernie trudno
nauczać Dafa. Gdybym musiał wyjaśniać ludziom te koncepcje od samego początku, nie
byłoby to nauczaniem Dafa. Istoty o zróżnicowanym stanie z każdej z odmiennych grup
etnicznych przewinęły się przez każdy okres historyczny i ich spojrzenie na świat
pozwalające im odróżnić prawość od podłości, to co właściwe od tego co niewłaściwe oraz
dobra od zła, wszystko to stworzyli dawno temu Bogowie celowo dla ludzi, umożliwiając im
zdobycie podstawowego zrozumienia co jest prawe, a co nieprawe, co jest dobrem, a co złem.
Dlatego, kiedy Dafa miało być rozpowszechnione i kiedy miało rozpocząć się zbawianie
wszelkich istot, ludzie rozumieliby to wszystko, będąc w stanie rozpoznać, czy Fa jest dobre i
prawe.
W toku dziejów historii ludzie dowiedzieli się kim są Bogowie. Kim jest „Bóg”?
Chociaż samo to pojęcie zawiera w sobie bardzo niewiele znaczenia, ludzie wiedzą, że
Bogowie są pełni chwały i świętości. I chociaż różne istoty znają i pojmują „Bogów” na
różny sposób, wszyscy wierzą, że Bogowie są dobrzy dla ludzi i mogą ich ocalić. Wszystkie
postacie heroiczne, które wyłoniły się z różnych dynastii oraz różnych okresów historycznych
Chin, wszystkie te wybitne postacie wytyczające kierunki historii, były w rzeczywistości
postaciami kształtującymi sposoby w jaki myśli ludzkość, kształtującymi strukturę i sposób
który dziś charakteryzuje ludzi. Było to wspaniałym przedsięwzięciem, w którym została
stworzona struktura myśli gatunku ludzkiego. Działo się to na przestrzeni czasów, w których
rasa ludzka przechodziła przez okresy różnych doświadczeń i kultur zanim mogła je
zrozumieć. Dlatego więc, jeżeli coś się dzieje, osoba pojmie co to oznacza i poprzez to
wydarzenie zrozumie tego znaczenie na głębszym poziomie. Na przykład, czym jest „dobro”,
jakie znaczenie zawiera w sobie, jakie są jego przejawy i jaki jest zasięg tego określenia?
Podobnie, czym jest „zło”, i co oznacza, że coś jest „właściwe” lub „niewłaściwe”? Poprzez
doświadczenia z życia wzięte, ludzie zrozumieli wszystkie te rzeczy, i naprawdę mogli pojąć
co one znaczą. Nie są to proste i łatwe rzeczy, które mogą być zrozumiane przez ludzi w
przeciągu jednej nocy.
Kiedy na początku Bogowie stworzyli ludzkie istoty, nie istniało nic w ludzkich
umysłach, były one kompletnie wyczyszczone, nie potrafili odróżnić pomiędzy tym, co
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właściwe, a co niewłaściwe, a dobro i zło istniały obok siebie. Skrajność ich zachowań była
bardzo duża: kiedy byli zadowoleni, byli życzliwi, a kiedy byli niezadowoleni, byli złośliwi.
Jednak jeżeli chodzi o współczesnego człowieka, jest to zgoła inna historia. Dlaczego jest tak,
że dzisiejsi ludzie pojawiający się teraz stali się nagle tak o wiele bardziej mądrzejsi? Ma to
związek z innym czynnikiem, nie tylko z procesem stworzenia ludzi, o którym przed chwilą
mówiłem, a tym, że istoty wysokich poziomów inkarnowały jako ludzie. Jeżeli chodzi o samą
rasę ludzką, to poprzez efekty jej dziejowych przemian doszło w rzeczywistości do
ukształtowania ludzkiego zachowania i myślenia, lub innymi słowy, było to proces stwarzania
prawdziwych ludzi dzisiejszych czasów. Zatem co to wszystko miało na celu? Pozwolić
człowiekowi na zrozumienie Fa, kiedy Dafa jest obecnie szeroko rozpowszechniane. Chcę
powiedzieć, że sprawa ta została zaplanowana całe wieki temu; powstanie tego sięga aż tak
dawnych czasów.
Chciałbym wam o czymś powiedzieć, to znaczy o tym, kto naprawdę kultywuje i kto
naprawdę ma prawą wiarę. W przeszłości wielu ludzi mówiło o takim, czy innym sposobie
kultywowania, o takiej, czy innej praktyce, czy o takiej, czy innej wierze. Powiem wam, że w
przeszłości, bez względu na to, jak wielu Bogów, czy Oświeconych Istot przyszło tutaj,
prawdziwą ich misją było ustanowienie kultury kultywacji oraz prawej wiary, której
ukształtowanie było potrzebne dla Dafa. (Aplauz) Nikt nie zbawiał ludzi i nikt nie był w
stanie dostać się do niebiańskiego raju, z tej przyczyny, że metody kultywacji dawnych
czasów pojawiły się, aby ustanowić fundamenty dla Dafa, które prawdziwie może dzisiaj
zbawić ludzi. Jeżeli chodzi o Bogów, którzy przybyli w przeszłości, byli wprawdzie pewni
ludzie, którzy dzięki nim otrzymali zbawienie. Jednak to nie sama osoba otrzymywała
zbawienie, lecz jej dusza pomocnicza. Nawet ci Bogowie, którzy tutaj przyszli, ciała w które
się wcielili w tamtych czasach.... istota ludzka nadal podlega cyklowi ponownych narodzin w
ludzkim świecie, i nawet ci z nich, którzy wcielili się w te ciała nie dostąpili zbawienia.
Innymi słowy, wielu w przeszłości głosiło, że „zbawiają ludzi”, lecz naprawdę nikt ludzi nie
zbawiał. Kiedy Śakjamuni wieki temu przekazywał swoje Fa, jego uczniowie zapytali go:
„Mistrzu, czy możliwe jest byśmy mogli kultywować do poziomu Tathagaty bez konieczności
przerywania naszych związków z tym doczesnym światem?”. Ujmując to w innych słowach,
czy mogli kultywować do osiągnięcia poziomu boskiego, czy Buddy, bez konieczności
opuszczania ludzkiego środowiska i otoczenia w tym świecie? Śakjamuni zastanowił się i
powiedział: „Żeby tak się stało, musicie czekać, aż zejdzie na świat Święty Król, Który
Obraca Kołem”. (Aplauz) Minęło ponad dwa tysiące lat i wszyscy uczniowie prawych religii
czekali. Na co czekali? Czy na to, by Bogowie z wysoka zrobili wielkie przedstawienie? Czy
na to, by przybyli tu Bogowie, tak aby bez potrzeby twojej kultywacji, czy przejmowania się
prawidłowym kultywowaniem i nie zwracając uwagi, czy ktoś jest dobry, czy zły, aby
wszyscy po prostu wznieśliby się razem do Nieba?
Oczywiście, bez względu na to, kim jestem, ludzie wiedzą, że przekazuję Fa i
przynoszę ludziom zbawienie. Mistrz, który jest tutaj dzisiaj z wami i naucza Fa posiada
zwykłe ludzkie fizyczne ciało. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ludzie o mnie myślą, wielu z
nich ma własną opinię. Jest to w porządku – nie ma znaczenia, czy we mnie wierzą, czy nie.
Nie powiedziałem, że jestem Bogiem, czy Buddą. Zwykli ludzie mogą postrzegać mnie jako
zwykłego, przeciętnego człowieka, to jest w porządku. Wszystko, co robię, przyjmuje formę
ludzkich zajęć; używam prostych zwykłych ludzkich sposobów, podczas, gdy dokonuję
zbawienia uczniów Dafa okresu rektyfikacji Fa. Żadna forma życia wysokiego poziomu,
dokonując zbawienia ludzi w społeczności, w tym iluzorycznym wymiarze, nie objawi
wielkich, boskich możliwości aby w sposób cudowny zbawić ludzi w tym świecie. (Aplauz)
Jednak sprawa wygląda inaczej, jeżeli robi to na niewielką skalę, lub kiedy dotyczy to
niewielu osób, lub jeżeli było to czymś, co zostało uczynione w przeszłości do stworzenia
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kultury. Tak właśnie przedstawiają się sprawy ludzkości. Chociaż oczywiście nic nie jest
ustalone w sposób absolutny. Być może kiedy Fa będzie rektyfikować ludzki świat użyję
boskich sposobów, gdyż wtedy może będzie to miało zostać tak dokonane. Jednak, gdyby w
czasie bliskim rozpoczęcia rektyfikacji Fa wszechświata rzeczy w tym społeczeństwie miały
się odbyć z zastosowaniem boskich sposobów na wielką skalę, mogłoby to doprowadzić do
powstania pewnych przywiązań ze strony kultywujących.
Niektórzy ludzie zastanawiają się: „Bogowie posiadają wiele mocy. Dlaczego nie
zbawią biednych ludzi i nie ukarzą złych? Dlaczego nie pojawią się i nie dokonają tych
cudów?”. Formowanie Trzech Sfer ukształtowało pewną formę egzystencji i cel istnienia
ludzkiego społeczeństwa. Jest to społeczeństwo w stanie ułudy i powinno być
społeczeństwem, gdzie żyjące istoty nie są w stanie widzieć całej prawdy. Ktokolwiek
pragnie kultywować tutaj, musi to robić pośród tej ułudy i być dobrym człowiekiem,
dokonywać dobrych uczynków używając do tego zwykłych ludzkich sposobów, jak też
pozbywać się przywiązań. Tylko wtedy mogą się stąd wydostać i tylko wtedy może to
nazywać się kultywacją. Jeżeli osoba czyni coś, używając całkowicie boskich sposobów, nie
jest to kultywowaniem. W historii wiele osób kultywujących Tao dokonywało wielu aktów
cudów pośród ludzi i to było tym, co kreowało historyczną kulturę. Dlaczego stało się to taką
rzadkością w ostatnich czasach? Stało się tak, ponieważ im bliżej było do czasu
rozpowszechnienia Dafa, tym mniej tego typu zjawisk mogło mieć miejsce. W ostatnich
czasach, kiedy rozpoczął się proces rektyfikacji Fa i kiedy uczniowie okresu rektyfikacji Fa
mieli rozpocząć kultywację, wymagania stały się jeszcze wyższe. W szczególności, kiedy ta
szczególna grupa istot wszechświata rozpoczęła dawanie świadectwa Fa kierując się ku
Doskonałości, środowisko tutejsze nabrało jeszcze większego znaczenia. Zatem reguły stały
się jeszcze bardziej ścisłe i ludzie rzadko mogą zobaczyć prawdziwy tego sens. Ta część istot
ma dokultywować do wysokiego poziomu, więc wymagania wobec nich są stosunkowo
wysokie. Na tej grupie istot spoczywa historyczna odpowiedzialność i musi ona wywodzić się
z bardzo trudnego środowiska. (Aplauz) Dlatego uczniowie Dafa są tak znakomici.
Innymi słowy, sytuacja kultywowania, w której znajdują się uczniowie Dafa jest inna
od innych metod kultywacji, czy sytuacji w historii. Zawsze powtarzałem, że uczestnictwo
starych sił jest formą prześladowań oraz formą zakłóceń. Jeżeli w przeszłości Bogowie
zbawiali dusze pomocnicze, a nie właściwe główne ciała, pomyślcie, czy ta metoda zbawiania
ludzi działałaby dzisiaj na kultywujących uczniów Dafa? Główne ciała uczniów Dafa, jak
również zwykłych ludzi mają tą zewnętrzną postać. Czy to, co robili, pasowało do sytuacji?
Czy to działałoby? Absolutnie nie. Oto dlaczego mówię, że powodują zakłócenia. Ta forma i
metoda kultywowania, którą wszystkim przekazałem służy kultywowaniu przy jednoczesnym
dostosowaniu się do zwykłego ludzkiego społeczeństwa oraz dawania świadectwa Dafa z
maksymalnym zastosowaniem zwykłych ludzkich sposobów (aplauz), to jest to czymś bez
precedensu. Ci bogowie, oni nie wiedzą jak radzić sobie z tą metodą kultywacji i to, co zrobili
jest czymś absolutnie i wyjątkowo nieodpowiednim, zatem definitywnie są formą zakłócającą
kultywację uczniów Dafa. Nie znaczy to, że nie posiadają zdolności, ale właśnie w taki
sposób te istoty zostały przez stary kosmos stworzone i jest to granicą jego mądrości. Podczas
oczyszczania Fa, zostały doprowadzone do perfekcji wszystkie poprzednie niedoskonałości
wszechświata zmieniając to, czego stary kosmos nie był w stanie zmienić. Z tego powodu
uczniowie Dafa mogą zostać zbawieni i osiągnąć Doskonałość poprzez kultywację. Gdyby w
dzisiejszym czasie została zastosowana metoda kultywacji z przeszłości, ani jeden uczeń Dafa
nie byłby w stanie osiągnąć Doskonałości.
Jedynie kiedy osoba korzysta z metody, którą Dafa dzisiaj stosuje, by dojść do czegoś,
kultywować i prawdziwie ocalać ludzi, to może osiągnąć Doskonałość. (Aplauz) I nie jest to
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tylko Doskonałość – osoba zostaje prawdziwie zbawiona, główna dusza tej osoby zostaje
zbawiona. (Aplauz) Jeżeli chodzi o tak zwanych bogów, którzy zakłócają proces oczyszczania
Fa, znają oni jedynie część tego, a nie całość, znają jedynie przeszłość, ale nie znają obecnego
czasu ani przyszłości, znają tylko rzeczy zewnętrzne, a nie samą istotę. Kiedy próbują robić
coś, czego nie potrafią, powodują poważne zakłócenia wobec samego procesu oczyszczania
Fa oraz w kultywacji uczniów Dafa. Oto dlaczego mówię, że wszystko, co dzisiaj robię jest
całkowicie inne od tego, co miało miejsce w historii. Patrząc na prześladowania uczniów Dafa
oraz prześladowania chrześcijan w przeszłości, to powierzchownie patrząc w obu
przypadkach dokonywano prześladowań. Lecz dla tych kultywujących będących na ścieżce
prowadzącej do boskości, to, co ma miejsce, jest czymś zupełnie innym. Musieli ciężko to
znosić, ponieważ w przeszłości w kosmosie nie istniały sposoby na rozwiązanie tych głęboko
zakorzenionych historycznych spraw, powodując nawet, że istnienia wysokich poziomów
dopuszczały się prześladowań Bogów, jak również istot ludzkich, będących na ścieżce do
boskości. To wszystko jest haniebne i dla historii wszechświata, i wobec samych tych Bogów.
To, co robię dzisiaj, nie tylko jest inne od tego jak robiono to w przeszłości. Jest to różnica
pomiędzy przeszłością, a przyszłością. Jest to sposób, w jaki metoda kultywacji Dafa została
powierzona ludziom. Uczniowie Dafa i ja układamy fundamenty dla przyszłości. Metody
kultywacji przyszłości będą istniały w tej postaci już po wsze czasy! (Aplauz) Tylko to może
nosić miano prawdziwego zbawiania ludzi, i tylko to może prawdziwie zbawiać ludzi.
Nic z tego nie może zostać dowolnie zmienione. Każdy wie, że w tej chwili trwa okres
oczyszczania Fa – wszechświat jest w trakcie odnowy, przebudowy i ponownego tworzenia.
Jedynie w takiej sytuacji wszelkie niedoskonałości mogą zostać naprawione i jedynym
momentem na naprawienie tych niedoskonałości jest czas, kiedy kolosalny firmament jest
poddany przebudowie. Jest to więc okazja. Żadna istota nie może zakłócać, ani niweczyć tej
okazji. Ktokolwiek czyni przeszkody, popełnia grzech i ktokolwiek powoduje zakłócenia
będzie musiał ponieść za to odpowiedzialność.
To, co teraz powiedziałem, przede wszystkim podsumowuje różnice pomiędzy
metodami kultywacji uczniów Dafa dzisiaj a kultywacją ludzi w przeszłości. Jeżeli osoba
pragnie zbawienia, musi pogodzić się z faktem bezpośredniego doświadczania przede
wszystkim trudnego środowiska, gdzie występują nieszczęścia, egoizm, emocje i pragnienia.
We wszystko to wplecione zostaną własne korzyści kultywującego i wszystko może na was
wpływać jako na osoby, wasze myśli i emocje, wasz sinsing oraz rzeczy, do których w środku
jesteście przywiązani. Jeżeli jesteście w stanie obrać właściwą drogę dokonując właściwych
wyborów, w takim razie jesteście nadzwyczajni. W przeciwnym przypadku, jesteście
zwykłymi ludźmi. Jeżeli jesteś w stanie wystąpić poza rozumowanie i przywiązania zwykłych
ludzi, to jesteś Bogiem. (Aplauz) Jest to zupełnym przeciwieństwem do metod kultywacji
stosowanych w przeszłości.
W przeszłości ludzie udawali się do zakonów i klasztorów lub w góry by kultywować
unikając kontaktu z ludźmi tego świata. Ludzie ci w fizyczny sposób nie mieli zbyt wielu
testów sinsing, ani ich przywiązania nie były bezpośrednio wystawiane na próby, nie mając
też bezpośredniego sprawdzianu w podejściu do rzeczy materialnych. Dlatego, biorąc pod
uwagę główne ciało, osoba ta jak gdyby nie kultywowała. Chociaż zrezygnowała z
normalnego życia, jednak dla tej osoby nie było to niczym więcej, jak tylko obraniem innego
stylu życia. Jeżeli dusza pomocnicza tej osoby kultywowała osiągając sukces, to ta dusza
pomocnicza, która wydostając się z jej ciała stawała się Bogiem, znaczyło to dla niej
błogosławieństwo. Osoba ta doświadczała błogosławieństw w swoim następnym życiu.
„Błogosławieństwo” odnosiło się do ziemskich błogosławieństw i do niczego więcej. Patrząc
na to z perspektywy istoty poszukującej czegoś poprzez kultywację, kto kultywowałby, by
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otrzymać coś takiego? Zasadniczo nic co znajduje się w Trzech Sferach nie zostało stworzone
w tym celu i żadna istota boska nie przyszła, by je tutaj zdobywać. Innymi słowy, kultywacja
dzisiejszych uczniów Dafa jest najwspanialsza i tworzy świetlisty szlak dla przyszłości. Oto
dlaczego dobre podążanie tą ścieżką jest sprawą największej wagi. (Aplauz)
Mówiłem wielokrotnie, że uczniowie Dafa nie mogą posuwać się do skrajnych
sytuacji. Musicie godnie podążać swoją ścieżką. Jeśli puszczacie wodze swojej wyobraźni, i
macie wypaczone zrozumienie czegoś dzisiaj, kierując się nagłym impulsem, a jutro robicie
coś jeszcze innego, lub kiedy nadal robicie niedorzeczne rzeczy powodowane waszymi
przywiązaniami do popisywania się, wszystko to są bezpośrednie przejawy waszej duszy
głównej i was jako istoty. Jak taka osoba może osiągnąć Doskonałość? Wasze czyny są
przejawami waszego głównego ciała, które doskonali się i to jest właśnie główne ciało mające
dostąpić zbawienia. Czy taka istota może znaleźć się pomiędzy Bogami? Nie, nie może.
Musicie więc postępować prawidłowo i kultywować w racjonalny sposób, rozsądnie i z
prawymi myślami. Również możecie kultywować podczas stanu maksymalnego
dostosowania się do zwykłego ludzkiego sposobu życia. Tak długo, jak Mistrz uważa coś za
właściwe, możecie śmiało tak postępować naśladując zwykłe ludzkie metody, ponieważ
macie podążać swoją ścieżką właśnie w ten sposób i istoty ludzkie w taki sposób mają być
zbawiane. W przyszłości, jeśli Bóg zechce przyjść i zbawiać ludzi, też będzie musiał zrobić to
w ten sposób. Dlatego, gdyż we wszechświecie przyszłości, jeżeli chodzi o zbawianie ludzi,
celem będzie przede wszystkim ich główne ciało. Nie martwcie się więc tym, jakie istniały
sposoby metod kultywowania w przeszłości i jakie postacie wiary obowiązywały, nie
martwcie się jak wielki miały wpływ – wy jesteście jedynymi, którzy prawdziwie kultywują.
(Aplauz) Wszechświat przechodzi proces oczyszczania Fa i Bogowie, w których wierzą
ludzie, zmieniają swoje pozycje, więc gdzie udaliby się ludzie, gdyby mieliby być przez nich
ocaleni? W jaki sposób dostaliby się do niebiańskich rajów? Niebiańskie królestwa są
wszystkie w trakcie przebudowy. Do którego królestwa poszliby? Wy jesteście
najwspanialszymi istotami i wy podążacie w kierunku niebiańskich królestw, podczas gdy
prawdziwie zbawiacie żyjące istoty w sposób bezpośredni, otwarty i niezwykły! (Aplauz)
To, co przed chwilą powiedziałem było skierowane do naszych uczniów Dafa. Ci,
którzy nie są kultywującymi, czy ci, którzy są nowymi uczniami, mogli niezupełnie rozumieć
co powiedziałem, i mogli mieć trudność, by w to uwierzyć. Nie martwcie się, nie jestem tutaj,
by kogokolwiek urazić, i nie ma tu nic, co byłoby nieodpowiedniego dla ludzi. Jeżeli nie
zrozumieliście, będzie mogli zrozumieć to stopniowo. W porządku jest, by rozumieć tych
kultywujących stopniowo.
Jest jeszcze ostatnia rzecz, którą chcę podkreślić. Niewielka grupa uczniów nie jest
wystarczająco zrównoważona i ma bardzo silne przywiązania! Mogą słyszeć bądź widzieć
odrobinę czegoś, mogą odczuwać, że posiadają pewne zdolności, czy nawet myślą, że są
jakimiś ważnymi postaciami. Zatem zaczęli zachowywać się w nierozsądny i
niezrównoważony sposób, mówiąc rzeczy nie mające sensu. Jak możecie tak nadal
kultywować? Bez względu na to, kim jesteście, jeżeli ja nie mogę was dzisiaj ocalić, staniecie
się duchami w piekle! Dlaczego jesteście tak nieracjonalni? Dlaczego rozpowszechniacie
pomiędzy uczniami rzeczy zakłócające ich kultywację i dawanie świadectwa Fa? Czy jest to
po prostu sprawą hodowania demonów w waszych własnych umysłach? Przynosicie szkody
dla Dafa. Czy to jest małym grzechem? Jeżeli dzisiaj ja, Li Hongdży, zdecyduję nie uznać
was jako uczniów Dafa, nie uznać was za moich uczniów, myślicie, że możecie tutaj
pozostać? Trzy Sfery zostały stworzone właśnie w tym celu. Chociaż firmament tego
wszechświata jest przeolbrzymi, to wszystkie istoty skupiają swoją uwagę tutaj, i wszystkie
istoty tutaj muszą zostać uznane. Zatem nakłaniam tych uczniów, którzy nadal zachowują się
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niemądrze: opamiętajcie się i bądźcie odpowiedzialni za swoje życie. Wasze własne
przywiązania przyprowadziły złowrogie istoty z zewnątrz do wydawania poleceń, zakłócania
i kontrolowania was, czyniąc was tak nierozsądnymi.
Słowa Mistrza były w tym momencie całkiem ostre. Być może zauważyliście, że
ostatnio, czasami moje słowa skierowane do takich uczniów są całkiem ostre. Jest tak dlatego,
ponieważ widzę przerażające sceny tego, co może ich czekać. Bez względu, jak odbierzecie
moje słowa, bez względu na to, jak ludzie, którzy nie rozumieją mnie lub uczniów Dafa,
postrzegają rzeczy, ja, Li Hongdży przybyłem dla wszystkich istot. Zbawiam wszystkie istoty
i nie chciałbym widzieć żadnej istoty niszczącej samą siebie, ponieważ przyszedłem właśnie
dokładnie po ciebie! (Aplauz) Martwię się. Martwię się o was. Czas coraz bardziej nagli.
Widzicie to i ogólnie sytuacja zmieniła się bardzo. Jeżeli prześladowania nagle skończą się,
nie pozostanie już żadna okazja i wszystko będzie już zadecydowane.
Już dawno nie byłem na waszej konferencji Fa, więc chciałbym pozostać z wami
odrobinę dłużej. (Entuzjastyczny aplauz)
Słyszałem, że niektórzy studenci przybyli z Rosji, jak też są inni, którzy przybyli z
innych krajów Europy Wschodniej. Ciężko im było dostać się tutaj, pokonując wiele wyzwań,
zarówno natury finansowej jak i z innych przyczyn. Również znajdują się tutaj nowi
uczniowie, którzy nigdy nie widzieli mnie osobiście, którzy chcieli zawsze zobaczyć Mistrza.
Wielu doświadczonych studentów podobnie nie widziało Mistrza już długi czas. Wydaje się,
że macie wiele rzeczy do powiedzenia, bylibyście rozczarowani, gdybym teraz was opuścił.
(Mistrz się śmieje) (Aplauz) W takim razie, użyjmy naszej starej metody – jeżeli macie coś do
powiedzenia, zapiszcie na kawałku papieru i podajcie do mnie, odpowiem na pytania was
wszystkich. (Aplauz)
Naprawdę ciężko wszyscy pracujecie. Pogoda robi się coraz chłodniejsza. Podczas
lata, kiedy wyjaśnialiście prawdę i dawaliście świadectwo Dafa przed konsulatami, na
ulicach, czy w innych miejscach, nawet jak było gorąco, było nadal znośnie. Kiedy robi się
zimno, klimat zaczyna być dla was niezłym wyzwaniem. Nawet wówczas, ciężkie warunki
nie są w stanie was powstrzymać. Wręcz przeciwnie, nadal pilnie pracujecie, nie zwalniając
tempa. Jest to naprawdę wspaniałe, i istoty przyszłości oraz ludzie na świecie będą wam
kiedyś dziękować, ponieważ ci ludzie, którzy pozostaną tutaj w przyszłości, będą
zawdzięczać to wam. (Aplauz) Ludzie na świecie pozostają w złudzeniach. Uczniowie Dafa
są tymi, którzy przechodzą przez tak zwane próby, w czasie gdy wszystkie żyjące istoty
zagubione są w tej iluzji. Lecz w przyszłości każdy będzie wiedzieć kim byli uczniowie Dafa.
Wszyscy będą znać wielkość uczniów Dafa i ci, którzy pozostaną, będą wdzięczni uczniom
Dafa.

Uwaga od tłumaczy: Pytania i odpowiedzi Mistrza Li Hongdży z powyższego wykładu zostaną
przetłumaczone i opublikowane w terminie późniejszym. Po opublikowaniu ich prosimy o
zastąpienie powyższej wersji pełną wersją wykładu.

7

