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Wszyscy ciężko pracujecie. (Uczniowie głośno klaszczą i razem odpowiadają:
„Witamy Mistrza! Mistrz ciężko pracuje!”.)
Te wielkie konferencje Fa są podniosłymi wydarzeniami dla naszych uczniów Dafa
poza Chinami. Wielu nowych uczących się jak i uczących się przybywających z daleka bierze
udział w każdej wielkiej konferencji Fa, więc oprócz innych wydarzeń związanych z każdą
konferencją Fa, sama konferencja powinna naprawdę mieć prawdziwy wpływ na waszą
kultywację, powinna pomóc ją wznieść. W ten sposób, warte to będzie podróży dla tych,
którzy są nowymi studentami i którzy przybyli z daleka. Zatem konferencje Fa uczniów Dafa
nie są zwykłą formalnością, która musi być przeprowadzana co roku, a raczej są one
przeprowadzane dla celów prawdziwej, żywej kultywacji. Są one także środowiskiem, które
wam dałem, jedynym środowiskiem, w którym praktykujący mogą zebrać się razem i uczyć
się od siebie przez rozmowy na wielką skalę. Zatem musicie dopilnować aby ten cel został
osiągnięty, sprawić aby były prawdziwie przydatne dla waszego rozwoju w kultywacji. Tylko
wtedy konferencje mają sens.
Wiecie, obecnie uczniowie Dafa rozumieją bardzo jasno to [nasze] dzisiejsze
podejście do kultywacji. Myślę, że osoby obecne tutaj na widowni w większości spełniają
warunki, jeżeli chodzi o to jak uczniowie Dafa powinni kultywować. Forma kultywacji w
Dafa jest taka, że kultywacja odbywa się pośród zwykłych ludzi, i po raz pierwszy ustanowiła
formę w której ludzie kultywują w zwykłym społeczeństwie. To podejście zostało
ustanowione w pierwszym dniu gdy zacząłem przekazywać Fa. Nigdy, od czasów antycznych
aż do teraz, coś takiego nie miało miejsca.
Gdy nauczam Fa, muszę zaczynać od rzeczy na niskim poziomie i powoli iść do góry.
Zaczynam od podstaw, dzięki czemu jest to zrozumiałe dla dużej liczby ludzi. Dlatego na
początku nie uczyłem rzeczy na wysokim poziomie. Całe stworzenie Trzech Sfer odbyło się
tak naprawdę dla dzisiejszego rozpowszechniania Dafa. We wszechświecie przeszłości nie
było Trzech Sfer, a ludzkość nie istniała. Ludzkość została stworzona przez Bogów. Jest to
całkowita prawda. Dlaczego istoty pozaziemskie przybywają tak często na Ziemię? Mają
wiele powodów. A poza nimi, podziwiają one ludzkie ciało, w którym ujrzały tak wiele
rzeczy, których wcześniej nie widziały. Powód jest taki, że w kosmosie przeszłości to
środowisko – to jest te wymiary, w których obecnie istnieją Trzy Sfery – było zamieszkane
przez różnego rodzaju niskiego poziomu stworzenia, w tym też to, co my obecnie nazywamy
obcymi. W rzeczywistości są one stworzeniami niskiego rodzaju, które osiągnęły pewien
poziom w dziedzinie technologii. [Ale później] to ciało kosmiczne nagle przeszło wielkie
zmiany i podczas tworzenia świata powstały ludzkie istoty, istota taka jak człowiek
rozpoczęła swoje istnienie. Te [obce] stworzenia myślą, patrząc ze swojego technologicznego
punktu widzenia, że kompozycja ludzkiego ciała, całe rozplanowanie i funkcjonowanie ciała
jest po prostu perfekcyjne. Oczywiście, dlaczego tak jest? Ponieważ zostało stworzone przez
Bogów. W porównaniu z tymi prostymi istotami, tymi niskimi istotami, które kiedyś
zamieszkiwały ten wymiar, ludzkie ciało jest czymś całkowicie innym.
Człowiek został stworzony przez Bogów, więc ma wygląd Bogów i nawet
wewnętrzną strukturę taką jak Bogowie. Tyle, że brakuje mu możliwości robienia rzeczy jak
Bogowie. W dodatku, ten wymiar powoduje, że istnienia nie mogą widzieć prawdziwego
oblicza rzeczy, i trzyma istnienia w tym wymiarze w środowisku, które było umyślnie nadane
i specjalnie stworzone. Jest to miejsce stworzone przez mnogość Bogów, którzy zapewniają
istnienie istotom ludzkim. Środowisko to ogranicza istoty ludzkie tak, że widzą tylko
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przedmioty w tym wymiarze, a nie widzą przedmiotów w innych wymiarach, a nawet nie
widzą przedmiotów, które istnieją w pewnej formie w tym wymiarze – chociaż jest mała ilość
osób, która posiada dobre podłoże i potrafi zobaczyć albo wejść w kontakt z takimi rzeczami.
To zwiększyło wiarę większości ludzi, że człowiek jest jedyną istotą we wszechświecie, i
uważają nawet, że warunki wymagane do istnienia życia tutaj są jedynymi możliwymi
warunkami do istnienia życia jakiejkolwiek istoty żyjącej w całym wszechświecie. W
rezultacie ludzkość jeszcze bardziej się zablokowała. Więc, niezależnie od tego w jaki sposób
ludzkość będzie badała rzeczy albo próbowała je zrozumieć, nie zobaczy prawdziwego
obrazu wszechświata. Taki stan rzeczy jest tak naprawdę normalny, gdyż jest to ograniczenie
nadane przez Bogów. Człowiek miał żyć na tym poziomie i w takiej sferze. Innymi słowy,
ludzie nigdy nie dotrą do prawdziwego obrazu wszechświata jeżeli będą używać jedynie
ludzkich sposobów badania, bez względu na to jak będą próbować. To też jest czymś
ustalonym przez Bogów.
Więc jaki był cel tego wszystkiego? To było po to, aby trzymać ludzkość w takim
stanie – w stabilnym stanie – przed przekazaniem Dafa, i aby utrzymać ją do dnia kiedy Dafa
miało być nauczane. Dlatego wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w historii świata, w
czasie różnych okresów historii, począwszy od powstania Trzech Sfer i ludzkości – to
dotyczy także wczesnego stanu rzeczy po tym gdy pojawił się człowiek, aż do ostatnich paru
tysięcy lat, po których wyłoniła się standardowa ludzka kultura. Na przykład wszystkie znane
osoby i wszystkie większe wydarzenia w historii miały na celu stworzenie kultury, sposobu
myślenia i ludzkich koncepcji oraz wartości, tak aby ludzie mogli rozpoznać Fa i prawdziwą
kulturę kultywacji w dniu, w którym Dafa miało być nauczane. Jeżeli to wszystko nie
zostałoby stworzone w historii, to siedzący tu uczniowie Dafa byliby w prymitywnym stanie,
podobnym do tego, w jakim znajdowały się istoty ludzkie tuż po stworzeniu ich przez Bogów,
i nie byliby w stanie zrozumieć niczego. W takim przypadku byłoby czymś niemożliwym
nauczanie Fa, i niemożliwe byłoby zrozumienie przez ludzi Fa. „Czym jest kultywacja?” – nie
mieliby o tym pojęcia. Mówiąc wprost byłoby to jednoznaczne z dzisiejszymi ludźmi nie
mającymi żadnej kultury. Zatem jak w takim przypadku mogłoby to Fa być dzisiaj nauczane?
Nie byłoby żadnego sposobu. Zatem te wszystkie rzeczy od starożytności do dzisiaj, miały
miejsce wyłącznie na celu stworzenie kultury dla potrzeb szerzenia Dafa.
Dokonywałem tego w dwóch etapach. Pierwszy zawiera rektyfikację Fa, i uczniowie
Dafa, którym udało się przejść przez kultywację podczas rektyfikacji Fa, są Uczniami Dafa
Okresu Rektyfikacji Fa. W przyszłości będzie więcej, to znaczy kultywujących okresu w
którym Fa rektyfikuje ludzki świat, w kolejnym etapie. W tym czasie cały wszechświat,
oprócz ludzkości, będzie już po rektyfikacji Fa. Często mówiłem o zakłóceniach wobec
rektyfikacji Fa ze strony starych elementów kosmosu, starych sił, i różnorodnych złych istot z
wysokich poziomów. W tym czasie żadna z tych rzeczy nie będzie istniała, oprócz tego co
jest na niskim poziomie, co pozostanie aby pomóc kultywującym przyszłości ulepszać się. Jak
będzie wyglądała rektyfikacja Fa ludzkiego świata, gdy nie będzie już zakłóceń ze strony
wysoko poziomowych starych elementów? Zastanówcie się nad tym, bez oporu ze strony tych
wysoko poziomowych elementów starych sił, które mają moc, i biorąc pod uwagę to, że po
pierwsze istoty ludzkie są słabe i że istoty w niskich wymiarach wszechświata i istoty w
wymiarach Trzech Sfer nie mają jakiś większych zdolności, w czasie rektyfikacji Fa
ludzkiego świata sytuacja będzie inna, na pewno. Obecnie ludzie zastanawiają się: „Co stanie
się kiedy nikczemna partia zniknie? Jak to wtedy będzie? Jaki będzie przyszły rząd Chin?”.
Nie ma potrzeby myślenia albo robienia czegoś w tej kwestii. Oczywiście podczas gdy dajesz
świadectwo Fa i wyjaśniasz prawdę, możesz wysuwać wnioski za pomocą swojego
osobistego zrozumienia. Nie ma w tym nic złego, gdyż w porządku jest wnioskować na
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podstawie normalnej logiki i zrozumienia jakie ma człowiek. Ale jeżeli chodzi o to, co się
naprawdę wydarzy, to nie jest to zależne od ludzkich istot, i nie będzie to podobne do tego jak
ludzie to sobie teraz wyobrażają. W tamtym czasie ludzkie społeczeństwo będzie już
całkowicie zmienione, stan rzeczy całkowicie zmieni się, i społeczne struktury będą
całkowicie zmienione.
Zatem podczas tego okresu – zwłaszcza, że teraz jest okres gdy uczniowie Dafa dają
świadectwo Fa, podczas gdy ma miejsce rektyfikacja Fa – wymagania co do tej grupy
kultywujących są szczególnie wysokie. Ponieważ ci kultywujący są tutaj podczas gdy ma
miejsce rektyfikacja Fa, biorą dużo na barki i ich obowiązki są wielkie. Nie zależnie od tego
ile Faszen ma Mistrz, bądź jak olbrzymia jest jego moc we wszechświecie, jego ludzkie ciało,
jakby nie patrząc, jest w obszarze warstw starego wszechświata, i bezpośrednio kieruje
wszystkim w rektyfikacji Fa z tego świata. Ludzkość i Trzy Sfery zostały stworzone właśnie
dla potrzeby rektyfikacji Fa, i główne ciało Mistrza jest tutaj, więc punkt skupienia zakłóceń
ze strony zła jest także tutaj. Uczniowie Dafa dają świadectwo Fa, chronią Fa, i w tym samym
czasie kultywują siebie tutaj, więc ich obowiązki są oczywiście ogromne. Muszą także
ratować tutaj czujące istoty, i ten obowiązek uczniów Dafa jest podobnie podniosły. To czyni
uczniów Dafa okresu rektyfikacji Fa tym bardziej niesamowitymi.
Tak jak powiedziałem, chociaż na przestrzeni historii istniały różnego rodzaju formy
kultywacji, to one jedynie ustanawiały kulturę. Czym jest kultywacja? Jedynie to co [wy
macie tutaj] dzisiaj jest prawdziwą kultywacją ludzkich istot. (Oklaski) Tylko ta obecna forma
jest uznawana przez wszystkich Bogów w kosmosie jako prawdziwa kultywacja. (Oklaski) Te
wszystkie rzeczy z przeszłości ustanawiały kulturę. Żadnej ludzkiej istocie, która weszła do
Trzech Sfer, nie udało się z nich wydostać. Żadnej istocie, która przyszła do tego ludzkiego
świata z większego wszechświata, nie udało się powrócić do niebios – to się nigdy nie
wydarzyło. Pomimo wszystkich tych dyskusji, które miały miejsce, na temat kultywacji,
nikomu nigdy to nie udało się. I chociaż dużo mówią o wzniesieniu się do nieba, nikomu to
nie udało się. Wiecie o duszy pomocniczej. Istniały dusze pomocnicze, które wzniosły się do
niebios po użyciu ciała ludzkiego jako wehikułu w kultywacji. Po użyciu ciała ludzkiego jako
wehikułu, dusza pomocnicza obiera ludzką postać, i dlatego niektórzy ludzie widzieli tą czy
inną osobę wznoszącą się do niebios za pomocą jakichś przeszłych metod. Mogli mówić, że
widzieli kogoś wznoszącego się do niebios po śmierci, ale to co wzniosło się do niebios nie
było duszą główną tej osoby, nie było prawdziwie tą osobą. Zatem żadnej istocie, która
przybyła do Trzech Sfer, nie udało się nigdy wrócić. Te którym się udało, wszystkie były
duszami pomocniczymi, a to co stało się z głównym ciałem, nie było nigdy czymś ważnym
dla dusz pomocniczych. Istoty ludzkie nigdy nie były uważane za ważne przez żadnych
Bogów.
Mówiłem wcześniej, że Bogowie też zostali stworzeni i ustanowieni w różnych
okresach czasu. Bogowie, którym udało się przybliżyć do tego miejsca, nie rozumieli w pełni
prawdziwego obrazu wszechświata, i nawet historii Trzech Sfer i powodu ich istnienia. A
zwłaszcza Bogowie, którzy potrafili wchodzić w interakcje z ludzkimi istotami są z niskiego
poziomu, i takie rzeczy nie były dla nich wcale jasne. Nie wiedzieli nawet dlaczego istoty
ludzkie istnieją, i dlatego istoty ludzkie nie były dla nich ważne. W przeszłości kiedy
nauczałem Dafa, wielu Bogów mówiło: „Nauczasz Dafa nawet gdy ludzkie istoty tak bardzo
zepsuły się, i nawet uczysz ich tak wielkiego Fa”. Skąd mogliby znać prawdziwe znaczenie
istnienia człowieka? Oczywiście teraz są tego świadomi i wszyscy wiedzą. W trakcie, gdy
rektyfikacja Fa postępuje krok po kroku i prawda jest nieustannie ukazywana, niektórzy
Bogowie, którzy grali negatywną rolę uświadomili sobie swoje błędy i stopniowo zobaczyli
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prawdę, i tym samym jasno to zrozumieli. Ale fundamentalna kwestia, czyli fakt, że stare siły
mają być całkowicie odrzucone na fundamentalnym poziomie, jest nadal czymś, czego one
nie mogą w pełni zaakceptować. Nadal nie widzą tej prawdy. Gdy sprawy dojdą do
ostatecznego momentu i wtedy zobaczą prawdę, to będzie już za późno, i sprowadzi to na
nich katastrofę.
Ponieważ ma się to stać w dwóch etapach, nawet mimo to iż ludzkie społeczeństwo
jest obojętne widząc prześladowania uczniów Dafa, i to jak się mają rzeczy w społeczeństwie
sugeruje, że nie ma to jakiegoś większego wpływu na zwykłe społeczeństwo – w końcu
wszystkie profesje działają jak mechanizmy zegarka i ta maszyna, którą jest ludzkie
społeczeństwo, nadal działa i funkcjonuje normalnie – a to dlatego, że sprawy związane z
ludzkimi istotami nie będą załatwiane aż do czasu gdy Fa rektyfikuje ludzki świat. Obecnie
praktycznie nie uczyniłem niczego, jeżeli chodzi o istoty ludzkie, i podczas ratowania ludzi
świata nie robicie niczego więcej niż budzenie i pobudzanie ludzkiego sumienia i ich
wrodzonej dobroci. Podczas prześladowania uczniów Dafa, zło, po to aby mogło
usprawiedliwić swoje prześladowania uczniów Dafa, chciało, aby wszyscy ludzie na świecie
stanęli przeciwko uczniom Dafa i Dafa, aby nie zostawić żadnego oparcia dla uczniów Dafa
na świecie. Zatem nakarmiło społeczeństwo ludzkie mnóstwem kłamstw i użyło wszystkich
narzędzi propagandy Chin aby spowodować zamieszanie, starając się na próżno aby cały
świat uwierzył w ich kłamstwa i przyłączył się do prześladowania uczniów Dafa. Mówiąc to,
wiele czujących istot, które nie znały prawdy, wielu ludzi tego świata, zostało zatrutych.
Zatem oznacza to, że celem wyjaśniania prawdy przez uczniów Dafa w tym okresie jest
ratowanie ludzi i eliminowanie zatrucia jakiego doznali ludzie z powodu tych starych
elementów i przez nikczemne widmo złej partii. Powód jest taki, że stare siły mają zostać
wyeliminowane podczas rektyfikacji Fa, nikczemna partia i złe widma także, na pewno
zostaną wyeliminowane, i wszyscy co przyczyniają się do tego co oni robią będą
wyeliminowani. To jest prawo, które zostało ustanowione w rektyfikacji Fa, i tak musi być.
Jeżeli nie pójdziemy ratować kogoś takiego, on bądź ona zostanie wyeliminowana przez
historię wraz ze złem.
Jest to przerażające, gdy życie zostaje naprawdę wyeliminowane. Ta śmierć, którą
ludzie widzą nie jest przerażająca, ponieważ nie jest to śmierć prawdziwego istnienia osoby.
Gdy człowiek umiera, to zrzuca jedynie pokrywę, która jest wykonana [z rzeczy] z
najbardziej powierzchownego materialnego wymiaru, przypomina to zdejmowanie ubrania;
podczas gdy prawdziwe życie ponownie wkracza w cykl reinkarnacji. Oczywiście, u
niektórych kultywujących z przeszłości, którzy kultywowali dobrze, dusza pomocnicza
została wzięta i odprowadzona na końcu ich życia, ale to nie była ta osoba. Tak się dzieje
kiedy osoba umiera. Tylko kultywacja ustanowiona przez Dafa może naprawdę odnieść
sukces. Na przestrzeni całej historii, nikt nie wiedział dlaczego człowiek tu przybył i [jakie
jest] miejsce człowieka na tym świecie. I właśnie z powodu tych tajemnic, żaden Bóg nie znał
na nie odpowiedzi – była to sytuacja, która efektywnie zapewniła stabilność ludzkości,
stabilność Trzech Sfer, i bezpieczeństwo istot ludzkich.
Te tajemnice są teraz stopniowo ujawniane, i Bogowie oraz istoty w niebiosach
stopniowo uświadamiają sobie i także dowiadują się o prawdzie. Odpowiedzi na pytania takie
jak: „Dlaczego zaczęto nauczać Dafa? Dlaczego zaczęto nauczać ludzkość takiego wielkiego
Fa? Dlaczego istoty ludzkie są takimi szczęściarzami?” [stają się dla nich jasne]. Ci Bogowie
mówili mi kiedyś: „Tylko istoty ludzkie są dla ciebie ważne”. Sugerowali: „My nie jesteśmy
dla ciebie ważni. W rektyfikacji Fa jesteś dla nas tak surowy, lecz tak wyrozumiały dla
ludzkich istot”. Teraz już tak nie mówią. Nikt teraz tak nie mówi. Innymi słowy, Trzy Strefy,
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ludzki świat, i ludzkość – wszystkie te rzeczy wpływają na cały wszechświat, i są połączone z
ocaleniem bezgranicznych, niezliczonych istot w całym kosmosie. Pośród nich są
bezgraniczne, niezliczone, wysoko poziomowe istoty, i ekstremalnie wysoko poziomowe
istoty. Czyż nie jest to doniosła rzecz? Ale ludzka istota, która długo była w stanie iluzji nie
widzi prawdziwego stanu rzeczy będąc wewnątrz Trzech Sfer. Biorąc pod uwagę, że ludzkie
istoty nie widzą co jest prawdziwe, w Trzech Sferach musiano im stworzyć stan, w którym
mogliby utrzymać ludzki sposób życia. I będąc w stanie iluzji, ludzkie istoty z pewnością
wpadną w taki stan, którego rezultatem jest to, że krzywdzą siebie na wzajem, aby przetrwać,
i rywalizują oraz walczą o rzeczy. Niezależnie od tego czy to co robią wydaje się spokojne
czy intensywne, wszytko jest robione dla osobistych korzyści, a także umotywowane jest
egoizmem. Ale nie bacząc na to, gdyż ten stan został zaaranżowany dla istot ludzkich, dopóki
będą one zachowywać się w ramach wyznaczonych granic, to nie będzie im się to liczyło jako
ich wina. Istoty ludzkie były w tym położeniu i w tym stanie przez długi czas, zatem od
momentu gdy zaczęto rozpowszechniać Dafa, narodziło się pytanie, czy ludzie będą potrafili
widzieć Fa jakim jest naprawdę i czy będą potrafili przebić się przez skorupę, w której tak
długo byli zamknięci. Dla istot ludzkich to pytanie posiada najwyższą wagę. Może się to
wydać istotom ludzkim niesprawiedliwe, ale w rzeczywistości jest sprawiedliwe.
Zatem ludzkie istoty przybyły tutaj i znalazły się pośród innych ludzkich istot, i
ktokolwiek tutaj w tym położeniu wychodzi poza wyznaczone granice tego stanu, i podczas
biegu swojego życia ciągle robi poważne krzywdy innym i złe rzeczy, taka osoba psuje to
środowisko i psuje stan jaki istoty ludzkie powinny mieć, a także grzeszy przeciwko samej tej
doniosłej sprawie. Zatem podczas gdy Dafa jest rozpowszechniane i w trakcie kultywacji
uczniów Dafa, jeżeli chodzi o to czy ludzie potrafią uzyskać Fa i czy potrafią kultywować do
końca, to ilość karmy jaką uzyskali w historii na pewno powoduje różnorodne stopnie
trudności dla nich jako istot ludzkich i jako kultywujących. Mówiąc wprost, kiedy chodzi o
pytanie, czy ktoś może uzyskać Fa i czy ktoś może kultywować do końca, to będą różnego
rodzaju zakłócenia dla różnych ludzi. Korzenie tych kłopotów tkwią w czynnościach z
przeszłości danej osoby, więc nikt nie powinien narzekać. Kto może uzyskać Fa? Kto może
przebić się przez tę skorupę? I kto może prawdziwie, racjonalnie widzieć czym naprawdę jest
Fa? W tym świetle, stan rzeczy jest rzeczywiście sprawiedliwy wobec czujących istot.
Dla ludzkich istot, nastawienie jakie ukazują do czegoś tak znaczącego jak to, jest
najważniejsze. Zatem ten stan złudzenia oddziałuje na istoty ludzkie: kiedy chodzi o to czy
możesz kultywować, czy możesz ujrzeć prawdę, czy możesz zobaczyć prawdziwy obraz
rzeczy, i czy możesz napotkać Fa, to fakt, że życia są w takim stanie złudzenia rzeczywiście
powoduje, że sprawy są dla nich okrutnie trudne. Dlatego uczniowie Dafa którzy tu siedzą nie
obejmują całej ludzkiej rasy. Oczywiście, tak jak to powiedziałem, rozpowszechnianie Dafa
jest sprawiedliwe wobec wszystkich istot. Sytuacja społeczna albo pozycja danej osoby nie
jest ważna – liczy się tylko serce osoby i jej nastawienie do Dafa. Tak naprawdę, cała
rektyfikacja Fa przeprowadzana jest w ten najbardziej wyrozumiały i najbardziej miłosierny
sposób. Błędy jakie istoty popełniły w przeszłości w historii nie są im wyliczane. Niezależnie
od tego, jak wielkie przestępstwo popełniłeś albo jakich błędów dopuściłeś się w historii,
żadne z nich nie będą liczone przeciwko tobie: tylko twoje obecne nastawienie do rektyfikacji
Fa i twoje zrozumienie Dafa ma znaczenie. Tylko to się liczy. Jeżeli nie potrafisz nawet
zaakceptować Dafa, to straciłeś już szansę. Jeżeli powiesz: „Nie uznaje Dafa,” cóż, jeżeli nie
uznajesz Dafa, to nie uznajesz przyszłości, gdyż przyszłość jest stworzona przez to Fa.
Większość całego kosmosu zostało ukończone w rektyfikacji Fa. Opisywałem to
wcześniej jako balansującą się wagę. Pomiędzy starym a nowym kosmosem, nowy kosmos
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ciągle zyskiwał na wadze, i ta część która przeszła przez rektyfikację Fa ciągle rosła, i ta
strona pchała w dół, tak jakby na balansującej się wadze. Teraz nie ma już tej kwestii, jako że
utworzenie nowego kosmosu jest już prawie gotowe. (Ciepłe oklaski) To co pozostaje, to
ostateczne elementy. A kiedy te wszystkie sprawy zostaną wyprostowane, to nadciągnie
ostatni etap rektyfikacji Fa. Po zakończeniu się rektyfikacji Fa, rozpocznie się nowa era
kosmosu. I na końcu zostanie tylko ludzki świat do dokończenia. Zakres tej Ziemi i Trzech
Sfer ludzkości, będą okrążone i zapieczętowane, oddzielone od nowego większego kosmosu.
Czyż obecnie naukowcy nie odkryli, że Droga Mleczna oddala się dalej i dalej od
wszechświata, i że oddziela się od niego w szybkim tempie? To jest w rzeczywistości proces
odejścia. Po tym jak skończy się rektyfikacja Fa w nowym wszechświecie, wpływ jaki
miałyby wszystkie życia w Trzech Sferach na nowy kosmos byłby zakażający, i dlatego Trzy
Sfery muszą zostać oddzielone, odcięte, i pozostawione w izolacji, i to jest [etap] gdy Fa
będzie rektyfikować ludzki świat.
Praktykujący Falun Dafa kultywują w tym okresie, i odpowiedzialność, która na nich
spoczywa jest duża i ciężka. Teraz to jasno usłyszeliście i uświadomiliście sobie to – więc to
jest powód ludzkiego istnienia i stan kultywacji jaki mają uczniowie Dafa. Powinieneś
rozumieć sposób kultywacji w tym świecie lepiej niż kiedykolwiek, gdyż tylko to jest
kultywacją, i tylko to jest kultywacją prawdziwie zaaranżowaną dla istnień w Trzech Sferach.
Wszystko co ukazało się w przeszłości było po to aby ustanowić kulturę dla ludzkości,
podczas gdy to jest ostateczny punkt zwrotny, w którym istoty ludzkie mają prawdziwie,
ponowie się wznieść, i to dlatego wymagania co do kultywujących, którzy uprawiają tę
kultywację są inne. Trzy rzeczy jakich Mistrz nauczał was w Fa czynić dobrze wydają się być
proste, ale sprawy takie jak to czy jesteś pilny i Prawy Owoc jaki osiągniesz są z nimi
powiązane. Dafa zostało ustanowione w ludzkim społeczeństwie, i twoja forma kultywacji
wymaga abyś dostosował się jak najbardziej do zwykłego społeczeństwa. Wielu ludzi uważa,
że chodzi tu o bycie spokojnym i powodowanie aby nasza kultywacja była dla nas wygodna,
ale pilni uczniowie nie patrzą na to w ten sposób. To jest tak naprawdę ścieżka, którą
uczniowie Dafa muszą iść podczas swojej kultywacji. Zatem wszystko co robisz, czy to
zachowywanie równowagi w swoich związkach rodzinnych podczas życia pośród zwykłych
ludzi, zachowywanie równowagi w związkach w społeczeństwie, to jak zachowujesz się w
pracy, czy jak obchodzisz się ze sobą w społeczeństwie, i tak dalej, żadna z tych rzeczy nie
jest czymś, co możesz traktować czasami mniej, a czasami bardziej poważnie. Każda z tych
rzeczy to część sposobu w jaki kultywujesz, i są to poważne kwestie.
Wielu uczniów wnioskuje, że tylko robienie ćwiczeń i studiowanie Fa to kultywacja.
Tak, za pomocą tego bezpośrednio podejmujesz Fa. Ale w miarę jak prawdziwie kultywujesz
siebie w codziennym życiu, społeczeństwo z którym masz styczność jest twoim środowiskiem
kultywacji. Praca i środowisko rodzinne, w którym spędzasz czas są miejscami gdzie masz
siebie kultywować, są one częścią ścieżki, którą musisz iść, są tym z czym sobie musisz
poradzić, i to poradzić sobie dobrze. Żadnej z tych rzeczy nie można przeoczyć. Gdy
dojdziesz do końca, powstanie pytanie: jak podążałeś ścieżką, którą Mistrz dla ciebie
zaaranżował? Kiedy wszystko zostanie zakończone, te kwestie trzeba będzie wziąć pod
uwagę. I podczas twojej kultywacji, na te rzeczy także należy zwracać uwagę. Zatem nie
powinieneś zaniedbywać niczego. A jeżeli chodzi o wygodę, [w Dafa] osoba może
kultywować bez udania się do zakonu, bez wchodzenia na opustoszałą górę i bez opuszczania
świata świeckiego. Ale z innej perspektywy, to wszystko dodaje warstwę trudu: jeżeli masz
zamiar osiągnąć sukces, musisz sobie dobrze poradzić ze wszystkimi powyższymi sprawami,
i czynić dobrze w każdym aspekcie swojego życia.
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Mówiąc to, różni ludzie rozumieją Fa na różnych poziomach, i są też nowsi uczący
się. Niektórzy może dojdą do takiego wniosku: „Kiedy dbam o domowe sprawy to kultywuję.
Będzie wystarczająco dobrze jeżeli stworzę lepszy związek ze swoimi rodzicami i
rodzeństwem”. Jest to wtedy nowe przywiązanie i skrajność. Musisz robić każdą rzecz
dobrze, ale nie możesz przeholować – kiedy przesadzasz, jest to kolejne przywiązanie. Co
więcej, musisz mieć właściwe podejście do Dafa i prawdziwie postrzegać siebie jako
kultywującego. Sposób w jaki starasz się być pilny, w jaki traktujesz Fa i w jaki kultywujesz
– wliczając w to ilość czasu i wagę jaką poświęcasz twojemu studiowaniu Fa – nie możesz
zaniedbać żadnej z tych rzeczy, i są one tak naprawdę bardziej ważne, gdyż to jest twoja
ścieżka, ścieżka którą masz podążać. To właśnie ze zwykłego ludzkiego społeczeństwa masz
wykultywować, i masz właśnie istnieć równolegle z rektyfikacją Fa, podczas gdy ona odbywa
się, i musisz być odpowiedzialny wobec czujących istot. To właśnie dlatego masz
kultywować w taki sposób.
Powiedziałem już kiedyś, że jeżeli wszyscy poszlibyście do odległych gór albo
klasztorów aby kultywować, nie mielibyście dużej styczności ze społeczeństwem, i nie
moglibyście tak efektywnie ratować istot na tak szeroką skalę, prawda? Zatem czyż nie było
powodu aby doradzać wam czynić rzeczy tak jak czynicie je teraz? Robienie tego w ten
sposób daje wam lepszą okazję do ratowania istot, czyż nie? Oczywiście w trakcie kultywacji,
wy – którzy są kultywującymi – na pewno napotkacie na sprawdziany, gdyż musicie się
wznieść. Gdy ktoś nie poradzi sobie prawidłowo z jakąś sprawą, problemy ciągle będą się
wyłaniały. Ale ci, którzy dobrze obchodzą się ze sprawami, ciągle będą napotykać na
sprawdziany w swojej kultywacji. Jeżeli kategorycznie będziesz uważał je wszystkie za
zakłócenia i będziesz starał się rozwiązać te sprawy tylko po to aby je rozwiązać, wtedy nie
będziesz mógł ich rozwiązać, ponieważ one wyłaniają się po to abyś mógł się ulepszyć.
Powinieneś podchodzić do nich z prawymi myślami [pytając siebie]: „Jeżeli chodzi o ten
problem który stoi przede mną, jakie jest prawidłowe podejście do wszystkiego wspólnego z
tym zakłóceniem, i jak powinienem to zrównoważyć z celem jakim jest ratowanie czujących
istot? I jak powinienem do tego podejść, tak aby było to odpowiedzialne wobec czujących
istot, i spojrzeć na zjawiska tych rzeczy jako dobry teren do przekazywania faktów, albo jako
dobre okazje do przekazywania faktów?”. W normalnej sytuacji może nie miałbyś powodu
aby podejść do kogoś i przekazać mu fakty, i jeżeli zrobisz to ot tak bez powodu, to może nie
będzie chciał się z tobą spotkać. Czyż te zakłócenia nie dają ci okazji aby spotykać się z
ludźmi? Czyż nie powinieneś skorzystać z tej okazji i przekazać im fakty? Największą
odpowiedzialnością jaka spoczywa na uczniach Dafa, oprócz kultywowania siebie, jest
ratowanie żyć. Zatem czy możesz tego nie zrobić? I jak mógłbyś nie robić tego dobrze?
Zatem nie traktuj pojawienia się jakiegokolwiek problemu jako zakłócenia wobec twojego
prawego zadania, twojego studiowania Fa, lub twojego wyjaśniania prawdy. Tak nie jest. Gdy
wyłania się problem, daje on okazję do wyjaśnienia prawdy.
Czyż nie mówiłem, że gdy się patrzy na rzeczy w Trzech Sferach, to są one
odwrócone? Wiele rzeczy, które ludzkość uważa za złe są dobre. I wiele rzeczy, które
ludzkość uważa za dobre są złe. Czyż powszechnie przyjęta mądrość w ludzkim świecie nie
jest odwrócona? Istoty ludzkie uważają, że doświadczanie trudności jest czymś złym. Ale
cierpienie z powodu trudności może zmniejszyć karmę i grzechy człowieka. Gdy człowiek
znosi wiele trudności podczas swojego życia, uzyska błogosławieństwa w swoim następnym
życiu. Gdy ktoś ma pieniądze albo cieszy się wysoką pozycją w następnym życiu, to
wszystko jest skutkiem czynienia dobra przez niego i zbierania błogosławieństw oraz cnoty w
poprzednim życiu. Jeżeli osoba cały czas czyni złe rzeczy, i nie pozostaje jej ani trochę
błogosławieństwa ani cnoty, i nagromadziła dużo karmy, to wtedy jej następne życie będzie
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nie tylko pozbawione błogosławieństwa i cnoty, ale także nie dozna sprzyjającego losu, i
jeszcze będzie musiała odpłacić za całą swoją karmę. Zatem spędzi całe życie w biedzie, a
ludzie będą spoglądać na nią z góry. Może nawet myśleć, że świat jest dla niej
niesprawiedliwy z różnych powodów, kiedy w rzeczywistości to wszystko dzieje się dlatego
że spłaca długi jakie nagromadziła w swoim poprzednim życiu. Tak jest jeżeli chodzi o
ludzkie istoty. Dla kultywujących, z kolei, czyż nie jest tak, że to środowisko dostarcza
właśnie okazji do polepszania się? Wszyscy uczniowie Dafa wiedzą, że wytrzymywanie
trudów eliminuje karmę, i że to dalej dostarcza okazji do polepszania się. Potrafią na to
spojrzeć prawidłowo, i wraz ze spłatą swojej karmy potrafią wykorzystać okazję i zrobić
dobrą pracę w sprawach które mają wykonać. Chociaż jest ciężko, są to sprawdziany, które
muszę przezwyciężyć. Gdy potrafisz myśleć poprawnie na temat danej kwestii, spojrzeć na
trudy z prawidłowej perspektywy, i przebić się prawidłowym sposobem przez nie, to uda ci
się przejść ten test, twój poziom zostanie wzniesiony, twoja sfera zostanie uniesiona, i twój
gong wzrośnie, czyż nie? Czyż to nie tak działa cały proces kultywacji podczas rektyfikacji
Fa?
Pamiętajcie, to co ludzkie istoty powszechnie przyjmują jako mądrość jest odwrócone.
Zatem gdy napotkasz problematyczne rzeczy podczas kultywacji, nie traktuj ich wszystkie
jako problemy, jako przeszkodę do twoich prawych zadań, albo jako ataki przeciwko tym
zadaniom, i nie myślcie: „To co robię jest najważniejsze...”. W rzeczywistości, wiele rzeczy
może nie być takimi jakimi ty je postrzegasz. Twoje prawdziwe polepszanie się będzie
zawsze na pierwszym, najważniejszym miejscu, i dopełnienie twojej kultywacji zawsze
będzie na pierwszym i najważniejszym miejscu. Ale nie możesz myśleć tak: „Skoro mówisz,
że moja kultywacja i ulepszanie się jest najważniejsze, to nikt nie powinien w tym
przeszkadzać”. Znów nie miałbyś racji. Czyż przeszkody nie dostarczają ci okazji do
polepszania siebie? Z mojej perspektywy, jako wasz Mistrz, uważam że wasze polepszanie
się jest najważniejsze, ale nie oznacza to, że czeka was gładka droga podczas polepszania się.
Załóżmy, że poszedłbyś do niebios mając dużo karmy i zaciągnąłbyś tam ze sobą wielki
ładunek (publiczność się śmieje), jak można byłoby na to pozwolić? Muszę ustawić pewne
sprawdziany dla was, i sprawić abyście puścili te wasze przywiązania, abyście pozbyli się
całego tego bagażu. Podczas przechodzenia testów jeden po drugim, musisz ciągle pozbywać
się przywiązań i ludzkiego myślenia, i nie będziesz mógł wnieść tych rzeczy do różnych
sprawdzianów [i nadal je przejść]. Zatem gdy pojawia się sprawdzian, mówisz, „To są
kłopoty”, i niektórzy nawet chodzą wszędzie szukając Mistrza i pytają: „O jejku, jak ja to
rozwiążę?”. Cóż, jakbym ja mógł to dla ciebie rozwiązać? Jeżeli ja bym to rozwiązał, to nie
mógłbyś przejść sprawdzianu. Jeżeli zabralibyśmy ci ten sprawdzian, to czy miałbyś iść na
przód ciągnąc ze sobą wielki bagaż? Zatem nie mogę odebrać ci tego sprawdzianu. (Mistrz się
śmieje) Czy to jest dla was logiczne? Dlatego mówię, że jeżeli chodzi o kwestie kultywacji, to
musisz prawdziwie zrozumieć czym jest kultywacja, i być prawdziwie i racjonalnie
odpowiedzialny za swoją własną kultywację, i prawdziwie zająć się wszystkim na co natrafisz
za pomocą prawych myśli, i mieć silne prawe myśli.
Na ostatniej konferencji Fa na Zachodnim Wybrzeżu, czyż nie mówiłem o tym jak to
praktykujący Dafa nie są w stanie przyjąć krytyki? Odmawiają bycia krytykowanym. Jak
tylko inni coś mówią to wybuchają, denerwują się, albo zaczynają kłócić się z kimś. Chcą
słyszeć tylko przyjemne rzeczy. Zatem chcesz iść tylko gładką ścieżką, czyż nie? Chcesz
wznieść się do niebios wraz ze swoim wielkim bagażem? Czyż w rzeczywistości nie chcesz
właśnie tego zrobić? Musisz wyzbyć się całego złego, ludzkiego myślenia i każdego rodzaju
przywiązania jakie masz. Czyż niechęć do słuchania krytyki nie jest przywiązaniem? Chcesz
tylko słyszeć przyjemne rzeczy, ale jak tak może być? [Aranżacje są tak ułożone] żeby
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spowodować aby inni mówili nieprzyjemne rzeczy, aby zobaczyć czy jesteś poruszony.
Bogowie w ogóle nie zwróciliby uwagi na to co istoty ludzkie mówią na ich temat – nie
można na nich wpłynąć. Wcale nawet nie chcieliby dowiedzieć się, jaki związek z nimi ma to
co robisz. Wcale nie zwracają na to uwagi, gdyż nie potrafisz na nich wpłynąć. Bogowie
potrafią kontrolować ludzkie umysły i sprawić aby ludzie robili różne rzeczy, a nie odwrotnie.
Jak istoty ludzkie mogłyby wpłynąć na Bogów? Zatem jeżeli chcesz stać się boską istotą,
czyż ty sam nie powinieneś taki być? Czyż nie musisz pozbyć się tych przywiązań? I czyż nie
musisz się pozbyć tych uczuć, które mogą zostać poruszone przez ludzkie istoty?
To samo dotyczy sytuacji gdy problem jest spowodowany przez ucznia Dafa. Może
powiesz: „To nie jest problem spowodowany przez zwykłych ludzi, więc jest trudny do
przejścia”. To na pewno. Uczniowie Dafa którzy kultywują, nie są Bogami, oni także są
ludzkimi istotami. A kiedy istoty ludzkie kultywują, różnego rodzaju ludzkie przywiązania
wychodzą na powierzchnię. Zatem w tym środowisku do kultywacji uczniów Dafa, można
tylko powiedzieć, że istoty ciągle poruszają się naprzód; środowisko nie może być uczynione
tak czystym jak to mają Bogowie. Ale to środowisko jest dużo lepsze niż środowisko
zwykłych ludzi. To jedyny sposób w jaki może istnieć, i będzie stawać się jeszcze lepsze.
Dlatego w tym środowisku uczniów Dafa, wyłoniły się każdego rodzaju ludzkie
przywiązania, i nawet zdarzyły się bardzo złe zachowania. Czyż nie byliście świadkami tego
wszystkiego w czasie waszej podróży? Można się tego spodziewać.
Tak, wielu ludzi bardzo martwi się gdy Dafa jest negatywnie dotknięte, i myślą: „Jak
ten kultywujący mógł się tak źle zachować?”. Tak, jeżeli każdy myśli w ten sposób, to
będziecie potrafili ochraniać to środowisko i ciągle poprawiać jego czystość. Ale problemy
nadal się pojawią, i ludzkie przywiązania nadal będą się wyłaniać. Przyglądam się całemu
kształtowi sytuacji, i wiedziałem że te rzeczy na pewno ukażą się w środowisku
kultywacyjnym, ale także wiem, że te rzeczy na pewno będą stopniowo usuwane podczas
przebiegu waszej kultywacji. Ponieważ wszyscy kultywujecie, każdy z was ostatecznie
polepszy się, i o tym też wiem. Tak to jest kiedy ludzie kultywują w takim otoczeniu. Ale
żaden z was nie powinien sobie odpuszczać, a także nie powinniście być obojętni gdy
widzicie gdy ktoś oczernia imię Dafa – spoczywa na was taki wymóg. Będąc uczniem Dafa,
czyż wszyscy nie powinniście chronić i dawać świadectwa Fa? Spoczywa na was taka
odpowiedzialność. Zatem podczas twojej kultywacji, sprawy nie mają się tak, jak ty je sobie
wyobrażasz. Chociaż powinieneś stawiać kultywację na pierwszym miejscu, nie możesz
uważać, że wszystkie inne sprawy nie są ważne, myśleć że twoja rodzina jest nieważna, że
społeczeństwo jest nieważne, i że już nic innego nie jest ważne. Zachowywanie dobrej
równowagi w tych wszystkich kwestiach w twoim życiu jest ścieżką, którą powinieneś
podążać. Powiedziałem, że w twojej kultywacji powinieneś dostosować się jak najbardziej do
zwyczajów zwykłego społeczeństwa. Oczywiście, są różnego rodzaju ludzie. Ci, którzy
starają się uszkodzić Fa powiedzieli nawet coś w obozach pracy, w których starają się
„przetransformować” uczniów, to jest: „Czyż Mistrz nie powiedział, że w trakcie kultywacji
powinniście jak najbardziej dostosować się do zwyczajów zwykłego społeczeństwa?
Powinniście powrócić do bycia zwykłymi ludźmi i przestać studiować [Dafa]. Oddajcie swoje
książki.” Tak, istnieją różni ludzie. Oczywiście, ale czy ty, na fundamentalnym poziomie
jesteś kultywującym? Jeżeli oddzielisz się nawet od Fa, to jak będziesz kultywował? Wielu
zwykłych ludzi nazywa mnie Mistrzem, ale oni nie są kultywującymi. Innymi słowy, nie
każdy kto nazywa mnie Mistrzem zalicza się do grona kultywujących. Musisz prawdziwie
kultywować się w codziennym życiu, i prawdziwie traktować siebie jako kultywującego.
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Powiedziałem teraz kilka rzeczy. Wasze konferencje Fa muszą przynieść prawdziwe
wyniki. Wcześniej wysłuchałem przemówień uczniów. Wasza konferencja jest dość
interesująca i dość dobra. Zatem jestem zadowolony. Nie będę zabierał więcej waszego czasu.
Przyszedłem tylko aby was wszystkich zobaczyć. Gdy przychodzę, z jednej strony jest to po
to aby omówić parę kwestii, z drugiej strony, aby zobaczyć się ze wszystkimi. Czyż ktoś nie
powiedział, że macie Mistrza tutaj i Fa tutaj? Cóż, więc postarajcie się dobrze czynić rzeczy
które macie czynić. Dziękuję wam wszystkim. (Długi entuzjastyczny aplauz)

10

