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Dobry wieczór, wszystkim! (Uczniowie „Dobry wieczór, Mistrzu!”) Pracowaliście ciężko!
Ostatnio udało mi się być na prawie każdej konferencji Fa. Jak wiecie, są ciągłe
zmiany w sytuacji podczas rektyfikacji Fa. Na przykład właśnie teraz, w ocalaniu czujących
istot ważnym jest, by rozwiązać problem jak ludzie pojmują KPCh, dlatego też pracowaliście
nad rzeczami związanymi z „Dziewięcioma komentarzami”. Jeżeli mówiłbym teraz zbyt
wiele na temat innych rzeczy, mogłoby to rozproszyć waszą uwagę od tego, czym się
zajmujecie i dlatego też nie zamierzam mówić zbyt wiele. Od przybycia do Chicago
rozważałem, czy powinienem przyjść na konferencje. (Mistrz się uśmiecha) Następnie, po
przemyśleniu tego zdecydowałem, że przyjdę, ponieważ na każdej z tych ostatnich
konferencji było wielu studentów, którzy właśnie wystąpili na przód i wielu studentów,
którzy dopiero co przybyli z Chin kontynentalnych. I oczywiście, studenci chcą zobaczyć
Mistrza, zatem pomyślałem, że przyjdę zobaczyć was osobiście. (Entuzjastyczne oklaski)
Pozwólcie mi skorzystać z okazji i wspomnieć o czymś. Wiecie że, jako kultywujący
Dafa w okresie rektyfikacji Fa, historyczna misja, którą macie - ta wielka odpowiedzialność –
jest w rzeczy samej ogromna. To, co leży przed wami, nie jest zaledwie osobistą kultywacją
albo ocaleniem kilku ludzi. Cały ludzki rodzaj jest przed wami, a w szczególności Chińczycy.
Sytuacja później zmieni się i nie będzie tak ciężko [ocalać wtedy ludzi]. Ale z takim stanem
rzeczy jak teraz, jest niezwykle ciężko ocalać Chińczyków, nadzwyczaj trudno. Tak więc
wymyślaliście różnego rodzaju sposoby aby to robić – które wstrząsnęły nikczemnymi ludźmi
i poraziły ich strachem – a to posiada wspaniały efekt w wyjaśnianiu prawdy i ocalaniu
czujących istot. Spisaliście się dobrze w tych rzeczach, ale czasami byliście zbyt pochopni i
nadgorliwi.
Mogliście ostatnio słyszeć, ze postawienie KPCh przed sądem ma być odroczone. Oto
opinia na ten temat. Mówiłem wam dawno temu, że uczniowie Dafa albo kultywujący nie
mają wrogów. Jedyna sprawa, w jakiej macie role do odegrania, to ocalanie ludzi i nic wam
po używaniu ludzkich sposobów albo ludzkich zasad do karania oraz wydawania wyroków na
ludzi. Jest to zasadniczą kwestią!
Jednak aby powstrzymać zło, ludzi którzy nie są więcej do uratowania oraz
zagorzałych zwolenników KPCh, niezbędnym dla was było zorganizować jakieś działania i
zrobić kilka rzeczy. Pewne rzeczy jednak są do zrobienia przez niepraktykujących. W
szczególności, w społeczeństwie wielu ludzi uczestniczy w [chińskim] ruchu
demokratycznym oraz utworzyli różne organizacje polityczne. Posiadają polityczne aspiracje
i chcą mieć pewien system polityczny wprowadzony w Chinach. Cokolwiek robią, są to
ludzkie sprawy. Ale w kategoriach zdemaskowania złej natury KPCh, w rzeczy samej, mieli
duży wpływ. W tym duchu, kanały medialne założone przez uczniów Dafa są częścią mediów
publicznych i mogą, w celu zdemaskowania zła KPCh, dostarczyć obszernej relacji tych
działań oraz wsparcia tego, co robią. To pomaga Chińczykom zobaczyć złą naturę nikczemnej
KPCh i w pewnym stopniu ma to wpływ na ocalanie Chińczyków. Więc to nie problem. Ale
kiedy robimy rzeczy dokładnie tak, jak robią to niepraktykujący, bądź jeżeli bezpośrednio,
jako uczniowie Dafa, robimy te rzeczy, to nie jest to zbyt dobre. W dalszym ciągu, Mistrz
zatwierdza wasze pomysły, jakie wymyśliliście oraz przybrany przez nie format – nie są one
złe.
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W nadchodzącym czasie ludzkość nie tylko będzie musiała, tym ekstremalnie złym
ludziom, wytoczyć proces i potraktować ich odpowiednio, także będzie niezbędnym, żeby
ustalić prawidłowe środki rozstrzygające sprawy prawnie, i w tym momencie będzie w
porządku czynić te rzeczy. Uczniowie Dafa mogą pomagać niepraktykującym koordynować
niektóre z poprawnych rzeczy przez nich robionych, nie ma z tym problemu. Proces robienia
tego może służyć zdemaskowaniu oraz zatrzymaniu zła. Osoby których należy ocalać,
jednakże, nie powinny być postawione przed sądem. Pomyślcie o tym wszyscy: zaczym
zaczęliście kultywować Dafa, wielu z was tutaj obecnych, również było zwodzonych kiedyś
przez nikczemną partię, żeby stać się jej członkiem, tak więc, czy naprawdę chcecie postawić
przed sądem członków KPCh, którzy byli zwodzeni przez zło? Musicie zrozumieć, że oni
również byli oszukiwani przez nikczemną KPCh i wszyscy oni są czującymi istotami do
ocalenia przez was. Musicie wyraźnie wprowadzić tu rozróżnienie. Możecie zrobić to tylko
[postawić przed sądem] wobec bardzo małej liczby ludzi, to jest, wobec tych ekstremalnie
złych. Jak wcześniej powiedziałem, nie jest złym czynienie tego, jeżeli kończy się to
szokowaniem i przerażaniem zła, a przyszła ludzkość [i tak] na pewno nie pozwoli zwolnić
tych nikczemnych ludzi, ale mówiąc o tym, nie stawajcie się nadgorliwi. Nie możecie w
zasadzie robić tego sami. Czy wszyscy jasno rozumiecie, o czym przed chwilą
rozmawialiśmy? (Oklaski)
Mówiłem, że nie ma nic złego w używaniu środków prawnych, aby powstrzymać
prześladowania zła, ale powinniście jasno rozumieć sprawy, kiedy przychodzi do sposobu
wykonywania tego oraz o tym, jak patrzeć na tą kwestię. Tak więc odniosłem się do tego i to
jest tak, jak wy powinniście na to patrzeć. Różne sposoby, jakie wymyśliliście, żeby rozbroić
zło są wyśmienite, ponieważ jednocześnie demaskują prześladowania oraz ocalają czujące
istoty, prowadzą większą ilość ludzi do zerwania ze złem i powodują, że zło dezintegruje się,
kiedy prowadzi prześladowania. Będąc rządzonym przez KPCh przez dziesięciolecia chiński
naród przeszedł całkowite pranie mózgu. Słowa, których ludzie Chin kontynentalnych
używają, sposób w jaki myślą oraz to jak patrzą na rzeczy przepełnione są tym, co KPCh w
nich zaszczepiła. Dopiero po tym, jak ludzie z Chin kontynentalnych przybywają do
zachodnich społeczeństw i przebywają w nich przez jakiś czas, zdają sobie sprawę z tego, w
co KPCh ich zamieniła. W tym momencie wszyscy rozumiecie oraz wiecie, w jak tragicznym
stanie jest chiński naród, a spoglądając wstecz [możecie teraz zobaczyć, że] KPCh jest
naprawdę nikczemna. W tym momencie jednak wielu Chińczyków w Chinach
kontynentalnych nie rozumie albo nie widzi tego, bo przyzwyczaili się do tego. To jest to, na
czym wyrastają, począwszy od pierwszego dnia i myślą, że takie w istocie jest normalne
społeczeństwo i być może taki właśnie jest ludzki stan. Więc kiedy nikczemna KPCh mówi
cokolwiek, oni w zasadzie nawet nie myślą o tym [mówiąc do siebie] „Cokolwiek mówi, że
jest dobre, musi być dobre; cokolwiek mówi, że jest złe, musi być złe; tak wiec, kiedy mówi,
że Falun Gong jest złe, to wy ludzie Falun Gong najprawdopodobniej rzeczywiście tacy
jesteście”. Nie słuchają, kiedy próbujecie wyjaśniać im prawdę. W tej sytuacji, co
powinniśmy robić? Uczniowie Dafa mają misję, aby ich ocalić. Więc będziemy demaskować
podła naturę nikczemnej partii, od przeszłości do teraźniejszości i tym samym pomożemy
ludziom tego świata ujrzeć, czym ona naprawdę jest i zdecydować, czy nadal chcą wierzyć w
to co mówi. Doświadczenie pokazało, że raz, kiedy ludzie dowiedzą się o tych rzeczach, po
naszym ponownym opowiedzeniu im o faktach, oni rozumieją wszystko i są chętni do
słuchania. To jest to, co robi „Dziewięć komentarzy”.
Sądząc po liczbie wycofaniach z KPCh oraz zmianie sytuacji w Chinach
kontynentalnych możecie zobaczyć, że wszystko co robicie przyniosło ogromne zmiany w
stanie rzeczy na świecie. Zło może okazać się bardzo potężne, ale niegdyś kiedy dwie główne,
przeciwstawne siły były na świecie, blok nikczemnej partii był tak silny, że zachodni świat
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był bezsilny wobec niego. A jednak, kiedy bogowie chcieli go rozwiązać, rozpadł się
natychmiast. Przestanie ona istnieć wtedy, jak tylko nie będzie już więcej potrzebna.
Główna część uczniów Dafa kultywuje i jest hartowana w Chinach. Więc, czy
polityczna sytuacja w Chinach oraz istnienie KPCh mogłyby być przypadkowe? Całość tak
zwanego socjalistycznego frontu nikczemnej partii została rozbrojona, ale dlaczego KPCh nie
została rozbrojona? Czy nie jest tak dlatego, że stare siły zaplanowały to właśnie w taki
sposób dla uczniów Dafa? A zatem nic z tego nie jest przypadkowe. Pomimo, że
przeciwstawiamy się starym siłom i nie akceptujemy lub nie uznajemy tych prześladowań ani
żadnych rzeczy, które wymusiły na nas, te rzeczy mają destruktywny skutek. Podczas gdy je
negujemy, idziemy prostą ścieżką, i w tym samym czasie myślimy o każdym możliwym
sposobie by ocalać wszystkie istnienia, ocalać ludzi tego świata, ocalać Chińczyków.
Wielu z dzisiejszych ludzi, a w szczególności Chińczyków, nie ma prostego
pochodzenia. Jak już wcześniej wspominałem, wielu Chińczyków było niegdyś królami
różnych narodów na całym świecie, w różnych epokach, którzy później reinkarnowali w
Chinach. I oczywiście nie jest to ograniczone do królów – praktycznie całe dwory królewskie
reinkarnowały w Chinach. Oczywiście człowiek nie tylko ma swoją przeszłość w ludzkim
świecie, ma on również miejsce tam, skąd ostatecznie pochodzi, i obie te rzeczy są czymś
niezwykłym. I właśnie dlatego ludzie, których uczniowie Dafa muszą ocalić z pewnością nie
są zwykłymi ludźmi.
Dawniej kultywujący zwykli mówić o ocalaniu czujących istot, ale czy ktokolwiek
naprawdę ocalił czujące istoty? Inni, aniżeli wielkie oświecone istoty z Prawdziwym
Oświeceniem takie jak Śakjamuni oraz Jezus, kto zbawił czujące istoty? Nikt. Istoty, które
Śakjamuni i Jezus zbawiły, były celowo umieszczone tam dla nich, a to położyło kulturalne
podłoże w historii dla Dafa. W tym samym czasie [to, przez co oni przeszli, było]
wskazaniem problemów, na jakie boskie istoty mogłyby natknąć się i jakie napotkać na ich
ścieżce – rozegrały się on w historii aby zobaczyli je dzisiejsi ludzie. I oni oczywiście chcieli,
żebym ja to zobaczył. To to, o co w tym wszystkim chodziło. To, z czym [te oświecone istoty
miały do czynienia] w tamtym czasie, była czysto ludzka rasa w jej wczesnym stadium, z
wczesnym stadium ludzkiego ciała, podczas gdy ludzie, z którymi wy macie do czynienia
mają ludzki wygląd oraz ludzkie ciała natomiast istoty wewnątrz, nie są w rzeczywistości już
takie proste.
A zatem jaki rodzaj ludzi ocalają uczniowie Dafa? Jakiemu rodzajowi ludzi uczniowie
Dafa wyruszają na ratunek? To na pewno nie jest taka prosta sprawa. Jak to jest, że my,
którzy jesteśmy tak ciężko prześladowani nadal chcemy ocalać czujące istoty? Jak to jest, że
my, podczas doświadczania tak bezwzględnych prześladowań nadal myślimy o innych?
[Ponieważ] to jest coś, co historia w was zawierzyła, dlatego że ta grupa ludzi [których macie
ocalić] reprezentuje ogromną grupę istot. Więc tu nie chodzi tylko o ludzi, ale o nadzieję, jaką
istoty kosmosu pokładają w was, w fakcie, że Dafa rozprzestrzenia się dziś szeroko poprzez
cały świat. Jest to predestynowaną szansą dla nich. Tak więc jeśli istota przegapi tą
predestynowaną okazję, może to oznaczać, że stracił ją na zawsze.
Trzy sfery wyglądają na małe, a ludzkie społeczeństwo wydaje się być maleńkie, w
kontraście do wysoko poziomowych istot, jednakże miejsce to stało się centralnym miejscem
rektyfikacji Fa. Mówiłem wcześniej dlaczego rozprzestrzeniam Fa tutaj. A zatem kiedy Fa
jest tutaj rozprzestrzeniane, czy rzeczy takie jak otaczające środowisko, istoty, które tutaj
przybywają lub jakiekolwiek rzeczy, którym stawiacie czoła, mogłyby po prostu być
zwykłymi sprawami? Absolutnie nie, choć rzeczy te nadchodzą nie będąc różnymi od tych
rzeczy, którzy wydarzają się w społeczeństwie lub poprzednim stanie rzeczy ludzkości.
Człowiek jest po prostu człowiekiem i zdecydowanie nie może po prostu stać się boski. Od
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starożytności po teraźniejszość, był to [proces] tworzenia kształtu będącego takim jak ten oraz
formowaniem tego, jakimi ludzie są teraz łącznie z ludzkimi myślami, ogólnym stanem oraz
rodzajem życia jaki charakteryzuje dzisiejszych ludzi. To jest ten proces, który miał miejsce. I
jest to tu, w tym środowisku gdzie rozprzestrzeniamy Fa, ocalamy ludzi oraz ratujemy czujące
istoty. Pomimo, że wiele elementów, które były częścią tego procesu były wymuszone na
mnie oraz uczniach Dafa – to jest przez czynniki starego kosmosu – nadal jest wam ciężko
rozróżnić te rzeczy ponieważ zostały pomieszane razem [z innymi rzeczami]. Odrzucamy
wszystkie stare układy i obieramy naszą własną ścieżkę. Zatem aby problemy nie powstawały
dla was, uczniów Dafa, często mówiłem wam, aby dużo studiować Fa oraz zachowywać
wasze prawe myśli. Kiedy czynicie te rzeczy, jest wtedy możliwym dla was, by podążać
waszą własną ścieżką prawidłowo oraz robić rzeczy, które uczeń Dafa powinien robić.
Nieważne jak bardzo będziecie zajęci, musicie studiować Fa, bez względu na wszystko.
Jeśli chodzi o to, co jest przed nami, to rzeczy mogą zmieniać się coraz to szybciej.
Ale tak, jak przekazałem to wam wcześniej kiedy nauczałem Fa, czy zmiany w
społeczeństwie są negatywne czy też pozytywne lub innymi słowy, czy to, co ma miejsce jest
złe lub dobre, jest to jednakowo testem dla naszych uczniów Dafa, i nie jest powodem do
stawania się zadowolonymi. Jeśli rzeczy rzeczywiście zmieniają się na lepsze, będzie to
innym rodzajem testu dla was i nadal nie powinniście stawać się zadowoleni. Wszelkimi
sposobami musisz robić to co uczeń Dafa powinien robić, [i] utrzymywać prawe myśli.
Na tym teraz poprzestanę. Podczas gdy uczniowie Dafa robią rzeczy dzisiaj dla Dafa,
niektórzy z was odpowiedzialni są za pracę nad wieloma projektami jednocześnie. A w domu
są rzeczy do uporania się z nimi, rzeczy Dafa, rzeczy związaną z pracą oraz społeczne lub
inne rzeczy, z których większość jest dla was bardzo obciążająca. Widzę to. Ale bez względu
na to, udało wam się myśleć o rzeczach Dafa jako najważniejszych, a w krytycznych
momentach pamiętaliście, że jesteście uczniami Dafa, i że musicie dobrze radzić sobie z
różnymi rzeczami. Z tej perspektywy jesteście naprawdę wspaniali. W każdym razie Mistrz
widzi to i jest tego świadomy. Tyle lat minęło w toku historii, Trzy Sfery istniały tak długo i
tyle czujących istot przybyło tu z biegiem czasu, ale wszystkie nadzieje pokładane są w tej
jednej, ze wszystkich wieków, chwili. Ten moment jest cenny ponad miarę. Zakończenie
ostatniego etapu tej podróży dobrze jest tym, co jest najwspanialsze. Tak więc z tego powodu,
choć podczas trwania tego etapu wasz czas jest napięty, a wy jesteście bardzo zmęczeni oraz
macie mało czasu na odpoczynek, kiedy Mistrz widzi, jak wiele udało wam się zrobić dobrze,
nie może nie czuć się usatysfakcjonowanym. I z tego powodu dziękuję Wam wszystkim.
(Długie, ogłuszające oklaski)
Wielu ludzi powiedziało, że angażujemy się w sprawy polityki i niektórzy z naszych
studentów, którzy nie studiowali Fa pilnie są zdezorientowani: „Czy Dziewięć Komentarzy
nie sprawia, że jesteśmy angażowani w polityczne sprawy?”. To ze względu na Dafa ludzkie
społeczeństwo istnieje, a historia została odpowiednio zaaranżowana. Możemy poradzić się
przykładem mędrców ze starożytności, wielkich oświeconych istot Prawdziwego Oświecenia.
Weźmy, na przykład pięć tysięcy słów przekazane przez Lao Zi: jeżeli weźmiemy pod uwagę
powierzchowne, najbardziej oczywiste rzeczy, o których mówił, są one w większości o tym
jak sprawować rządy jako król, jak kierować krajem i tak dalej. Jeżeli spojrzymy na to z
ludzkiego punktu widzenia, czy nie jest to polityczne? Ale to nie jest polityczne. Możemy
oczywiście czerpać z wielu historycznych przykładów. Czy pomyśleliście o tym, że: to co
robi nikczemna KPCh to dopuszczanie się czynów religii zła, która jednoczy kościół i
państwo, a tym samym wciąga całą chińską populację w polityczne sprawy. Kiedy pomagamy
ludziom oderwać się od tej nikczemnej KPCh i przejrzeć ją, czyż w rzeczywistości nie
pomagamy ludziom oderwać się od polityki? (Oklaski) W rzeczywistości naszym
podstawowym celem nie jest obalenie nikczemnej KPCh i ja nie walczę z nią, ona nie jest
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tego warta. (Oklaski) Jak mogliby ci, którzy są na drodze do boskości, dać się wciągnąć w
walkę z ludźmi? Nawet jeśli nikczemna partia jest złym duchem oraz okrutnym diabłem,
nadal nie jest tego warta. Rektyfikacja Fa jest rektyfikacją Fa i kiedy uczniowie Dafa
podejmują sie ocalania ludzi, muszą rozwiązać wszystkie złe rzeczy, które utrudniają ludzkie
zbawienie.
To w celu ocalenia wszystkich istot, ocalenia ludzi w dzisiejszym świecie, pomagamy
ludziom zobaczyć jaka naprawdę jest nikczemna KPCh. Oczywiście nieważne jak KPCh
próbuje ukryć złą twarz jej nikczemnego gangsterskiego reżimu, kiedy ludzie tego świata
dowiedzą się czym naprawdę jest, zdadzą sobie sprawę, że jest zła i nie będą chcieli
współpracować z nią, wybierając w zamian wystąpienie z partii. I to jest kiedy ona
zaprzestaje swojego istnienia. Aczkolwiek to nie jest czymś co chcemy osiągnąć – naszym
celem jest ocalanie czujących istot. Wiele rzeczy tutaj w tym ludzkim świecie, w tej złudzie
jest ciężko zobaczyć takimi, jakie naprawdę są, a zatem jest to kwestia tego, jak ludzie patrzą
na rzeczy i jak je pojmują.
Oczywiście będąc uczniami Dafa – a to przede wszystkim odnosi się do wielu
praktykujących, którzy studiowali Fa solidnie – zrozumiecie to. W toku wyjaśniania faktów
wyszliście z wieloma przykładami, żeby zilustrować to oraz wyjaśniać rzeczy należycie. A
zatem ścieżka, którą obraliśmy nie była zła i jest to po prostu kwestią, jak poczynać jeszcze
lepiej. Na tym zakończę dzisiaj. Dziękuję wam wszystkim. (Długie, szumne oklaski)
Mistrz stale słucha i patrzy na dobre rzeczy, które czynicie. (Ciepłe oklaski)
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