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Nauczanie Fa podczas Konferencji Fa Zachodnich Stanów U.S.A.
(21 października 2000 roku w San Francisco)
Minęło wiele czasu! (Aplauz)
W porządku, przestańcie bić brawo i posłuchajcie waszego nauczyciela.
Kiedy istota w kosmosie oświeci się w swoim Fa, w swoich zasadach Fa lub do swojej
pozycji owocu – bez względu na to, jaki jest jej poziom – musi ona przejść przez naprawdę
poważny test. To określa, czy to, w czym się oświeciła, może być przyjęte w tym kosmosie
oraz ustanawia to jej potężną cnotę. To właśnie dlatego wszystkie istoty napotykają w
procesie swojego kultywowania ten rodzaj sytuacji, którego doświadczamy dzisiaj. Jak
wiecie, kiedy Śakjamuni był na tym świecie, kiedy Jezus żył na tym świecie i kiedy prawe
religie i prawe Fa były przekazywane na tym świecie, wszyscy oni napotykali coś podobnego
i poddani byli testowi tego rodzaju. Takie jest prawo kosmosu. Jednak, jeśli chodzi o nasze
Dafa, to pozwólcie mi powiedzieć, że nikt nie jest godny, aby Je testować. Ponieważ
wszystkie istoty – włączając w to każdą istotę w kosmosie – są stworzone i ukształtowane
przez Nie, nikt nie jest godny, aby Je testować. (Aplauz)
Jeśli tak, to dlaczego to napotykamy? Jak wiecie, Li Hongdży wykonuje to przedsięwzięcie
w zwykłej ludzkiej formie, posiadając ludzkie ciało, używając najniższej formy języka wśród
istot kosmosu – języka ludzkiego, tego najbardziej uproszczonego ludzkiego języka – i
używając najniższej formy kultywacji, qigong. To pozostawia wszystkie istoty poprzez cały
kosmos w stanie nieświadomości. Powodem tego jest to, że aby oszacować i określić pozycję
sinsing każdej rozumnej istoty w kosmosie i zaklasyfikować je, jest niezbędne, aby ujawnił
się prawdziwy poziom sinsing każdej z nich. Tak więc, nie wolno im było znać prawdziwej
sytuacji. Żadna istota w całym kosmosie nie zna prawdziwej sytuacji. Uważają mnie za
kultywującego i dlatego ośmielają się robić to, co robią. Jak powiedziałem wam przedtem,
żadna rozumna istota nie wie o Fa kosmosu. To dlatego oni myślą, że ustanawiam system, w
którym się oświeciłem - podczas gdy w rzeczywistości przeprowadzam rektyfikację Fa – z tą
tylko różnicą, że jest on wyjątkowo czysty i prawy i na niezwykle wysokim poziomie. W ich
opinii to wszystko. To dlatego ośmielili się sprowadzić dzisiaj na nas tą klęskę. Innymi słowy
wyższy pozycja owocu i tak olbrzymie Fa wymaga tak masowego testu. Jednak z drugiej
strony, jeśli nie byłoby to dozwolone, nie wydarzyłoby się. Moją intencją było wykorzystanie
tego, co oni zaaranżowali, aby ujrzeć ich sinsing przejawiający się w ich działaniach.
Zaaranżowali oni to wszystko bardzo, bardzo dawno temu. Historia ludzkości jest cykliczna.
Nie uświadomili sobie, że tak wielkie Fa jest rozpowszechniane, coś tak nadzwyczajnego.
Ludzkość ostatniego cyklu przeszła przez proces jak ten jako przebieg próbny, a nawet poszła
dalej niż dzisiejsza ludzkość. W końcu zanieczyszczenie środowiska spowodowało
deformację ludzkich istot i ich ostateczną eliminację. To jest to, co się przydarzyło ostatniej
ludzkości. To, co wydarzyło się ostatnio, jest dzisiaj powtarzane, ale tym razem jest to
prawdziwa rektyfikacja Fa. Innymi słowy zaaranżowano to dawno temu. Ustanowili oni
system w celu uniknięcia dewiacji i zapewnienia, że nic dzisiaj nie pójdzie w złym kierunku.
Według ich myślenia to, co się dzieje i odsłania dzisiaj, zostało wszystko przez nich
zaaranżowane. Nic w tym procesie nie jest przypadkowe, mimo, że wydaje się przypadkowe
wśród zwykłych ludzi i przejawia się wśród zwykłych ludzi w sposób całkowicie ludzki. Ale
to było faktycznie zaaranżowane przez nich. Innymi słowy jeden bóg, to byłoby więcej niż
potrzeba, aby poczynić przygotowania tak, aby nic nie poszło w złym kierunku wśród
rozumnych istot na całej ziemi. Niezliczeni bogowie, tak wielu bogów, obserwują to. Czy
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mógłby to być zbieg okoliczności? Nic w tym procesie nie może pójść w złym kierunku. Ale
to jest tylko aranżacja, o której mówiłem wcześniej, wykonana przez bogów ze starego
kosmosu. Nie ośmielają się, aby to wszystko zrujnować, ponieważ oni też widzą problemy,
przed którymi stoi kosmos i wiedzą, że ja podjąłem to przedsięwzięcie. Ale oni także nie
widzą kim jestem. Tak więc to, co chcieli, to zaaranżowali. Czy rozumiecie? (Aplauz)
Oczywistym celem, dla którego to zaaranżowali, było to, aby pozwolić naszemu Fa na
ustanowienie swoich potężnych cnót, jak również to, aby Fa było szanowane przez istoty w
całym kosmosie, ze względu na potężne cnoty. Taki był zewnętrzny cel, dla którego to
zaaranżowali. Jednak zamiast tego stało się to przeszkodą w rektyfikacji Fa. Wiedziałem, że
ostatecznie zaaranżują to w ten sposób i dlatego wykorzystałem tę okazję do sprawdzenia ich
sinsing we wszystkim, co zaaranżowali i odpowiedniego ich przeklasyfikowania. W procesie
waszej kultywacji każdy z was powinien prawidłowo zrozumieć związek pomiędzy
indywidualną kultywacją, a rektyfikacją Fa. Jak powinniście patrzeć na te trudy i próby,
których doświadczacie? Mogę wam powiedzieć, że jeśli osoba nie ma tak dużo karmy, to
bezwzględnie nie będzie przechodziła tak ciężkich cierpień. Powinniście z całą jasnością
umysłu rozróżnić kultywację indywidualną od prześladowań Fa przez zło. Wszystkie te
przygotowania, które zakłócają Dafa, które próbują w sposób przymusowy mnie lub Dafa coś
narzucić, są absolutnie nie do zaakceptowania. Tak więc muszą oni ponieść odpowiedzialność
za wszystko, co zrobili. Jaka jest różnica pomiędzy tym, a prześladowaniami Chrystusa lub
szykanowaniem uczniów Sakjamuniego w ich czasach? Muszą ponieść odpowiedzialność za
to wszystko – oni muszą ponieść odpowiedzialność za to wszystko. Jest coś, co powiedziałem
wam przedtem. Powiedziałem: co oznacza Budda? Ludzkie istoty nazywają „Tatagathą”
kogoś, kto przychodzi z prawdą i mocą, aby uczynić to, co chce, podczas gdy prawdziwi
Buddowie są strażnikami kosmosu i są odpowiedzialni za wszystkie prawe elementy w
kosmosie. Pomimo to w tym wydarzeniu ukazali oni w pełni pozycję swojego sinsing, po
tym, jak oddalili się od Fa i w pełni ujawnili swoją nieczystą stronę. Wynikiem tego było
wiele rzeczy, które nie powinny się wydarzyć w pewnych sytuacjach oraz wszelkie rodzaje
zakłóceń; jest to całkiem podobne to obecnej prezentacji sinsing naszych uczniów podczas
indywidualnej kultywacji. Wszystkie rozumne istoty w kosmosie są objęte rektyfikacją Fa i
wszystkie przejawy mogą wystąpić w tym ludzkim miejscu, ponieważ dokonuję tego w
ludzkim miejscu. Mogę wam powiedzieć, że cierpienia i trudy znoszone przez uczniów Dafa
nie są tylko wycelowane w ich indywidualną kultywację, są także czynniki związane z
testowaniem Dafa przez istoty wysokiego poziomu, wykorzystujące fakt, że uczniowie
posiadają karmę, wykorzystujące „doskonalenie ich” jako wymówkę i wykorzystujące
zdegenerowane istoty na niskim poziomie, do przeprowadzenia tych prześladowań. To
wszystko szkodzi rektyfikacji Fa. Znosicie nie tylko cierpienia stworzone przez ludzkie istoty.
Ponieważ wasze części są już całkowicie wykultywowane, jesteście wielkimi bogami i
bogowie na bardzo, bardzo wysokich poziomach testują was. To właśnie dlatego to, co się
dzisiaj dzieje, nie ma precedensu – takie cierpienia nigdy nie miały miejsca w historii. To jest
zrozumienie tego z punktu widzenia kultywującego. Patrząc pod innym kątem,
powiedziałbym, że nikt nie jest godny testowania Dafa. Ale oni to zrobili, tak więc popełnili
grzech i będą musieli ponieść odpowiedzialność za wszystko, co zrobili. Dałem wam tylko
ogólne wyjaśnienie tej sytuacji. Tak jak powiedziałem, po prostu chciałem wykorzystać ich
działania, aby ujrzeć wyraźnie ich sinsing, przygotować dla nich miejsca i z kolei
przeegzaminować uczniów i umożliwić im osiągnięcie doskonałości. Używają także
najbardziej złych istot do wypełniania tego w sposób niszczący.
Tak jak Mistrz to widzi, to przedsięwzięcie napotkało olbrzymie cierpienia, ponieważ
współistniejecie z Fa w okresie rektyfikacji Fa. Nigdy przedtem w żadnym okresie
historycznym ludzie nie napotkali tak olbrzymich cierpień, ani nie napotkają ich ludzie,
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którzy będą kultywować w przyszłości. Oczywiście to nie wy będziecie tymi ludźmi, ale
ludzkie istoty w przyszłości – ponieważ oni będą się zajmować tylko indywidualną
kultywacją. Jednakże wy jesteście związani z Fa.
Podczas ostatniego roku milczałem z różnych powodów. Kiedy nie odzywałem się do was,
widziałem, że uczniowie sprawowali się rzeczywiście dobrze. To mówi nam, że możecie
dobrze działać, kiedy nie ma mnie w pobliżu. To jest znakomite. Nie tylko traktowaliście
siebie, jako kultywujących, ale także zdecydowanie chroniliście Dafa – jesteście naprawdę
wspaniali! To dlatego, że prowadzicie się według Fa i ponieważ uważacie się za
kultywujących. To jest coś, czego zwykli ludzie nie są w stanie zrobić – zwykli ludzie
bezwzględnie nie byliby w stanie zrobić tego. To jest coś, co nigdy nie było widziane w
historii ludzkości. Złe siły, które chcą nas zniszczyć, nadaremnie próbują nas zniszczyć – nic
takiego nie zdarzyło się w historii, ani ludzkie istoty nie mają zdolności, by to zrobić. Bez
względu na to, kto prześladuje Dafa, jest to kwestia ludzi walczących przeciwko bogom i
wynik końcowy jest oczywisty. Oczywiście poprzez sekwencję wydarzeń, nasi uczniowie
zdobyli jasne zrozumienie; to jest olbrzymia różnica w porównaniu z momentem, kiedy
cierpienia się zaczęły. Niektórzy byli zszokowani. Niektórzy zastanawiali się „Jakim
rodzajem człowieka jest Li Hongdży?”. Niektórzy myśleli „Czy to Fa jest prawe?”. Celem
tego wszechstronnego testu były wszystkie ludzkie przywiązania. Bez względu na to, jakie
mieliście przywiązania, kiedy wstąpiliście do Dafa, te wszystkie przywiązania muszą być
przetestowane. Niektórzy ludzie myśleli, że taki, czy inny aspekt był dobry, ale dzisiejszy test
jest bezlitosny, jako, że żadne ludzkie przywiązanie nie może być zabrane do Nieba.
Mogę wam powiedzieć, że w całej historii nigdy nie było ludzkiej istoty, która by odniosła
sukces w kultywacji – bez względu na drogę kultywowania. To dlatego, że pomocniczy duch
pierwotny nie wstępuje do Trzech Sfer, ale kontroluje ciało człowieka z mikrokosmicznego
poziomu poza Trzema Sferami. Jest to niemożliwe, aby człowiek powrócił. Nigdy przedtem
w historii się to nie zdarzyło. Jednak ponieważ wy napotkaliście to w dzisiejszej rektyfikacji
Fa – nie dlatego, że macie takie wielki więzy przeznaczenia, ani dlatego, że jest to
przypadkowe – możecie naprawdę powrócić poprzez kultywację! (Aplauz)
Bez względu na to, z jakiego poziomu bóg przychodzi, kiedy tylko wkroczy w Trzy Sfery,
nigdy nie może powrócić. To jest bezwzględne. To jest także coś, czego nigdy nikt nie
ośmielił się ujawnić, ponieważ mogłoby to doprowadzić do tego, że ludzkość w szybkim
tempie posunęłaby się w kierunku wyniszczenia. Jeśli ludzie znaliby prawdę o materii, to
zrozpaczone istoty nie zatrzymałyby się przed żadnym złem. Ale nasze Dafa pozwoliło
ludziom powrócić, jesteśmy w stanie to osiągnąć i Ono odegrało tą rolę. To dlatego
ujawniłem wam wszystkim tę prawdę. (Aplauz)
Nasi uczniowie są naprawdę godni uznania. Jakiś czas temu wszyscy wykonywaliście
wiele rzeczy, które mieliście wykonać dla rektyfikacji Fa. W ostatnim okresie czasu wielu z
was wykonało wiele pracy, aby wyjaśnić prawdę ludziom na świecie. Jako uczeń Dafa,
cząsteczka wielkiego Fa kosmosu, powinieneś to robić. Kiedy ludzie niszczą Fa... Oczywiście
nikt nie jest w stanie zniszczyć Fa; jak może Fa kosmosu być zniszczone przez ludzkie istoty?
Nikt nie jest w stanie tego zniszczyć... Ale kiedy ktoś przychodzi, aby prześladować Fa, co ty
powinieneś zrobić jako uczeń, jako cząsteczka Dafa? Czy nie powinieneś umożliwić poznania
prawdy i uczynić ludzi świadomymi faktów? Tak jest patrząc na to z waszego punktu
widzenia. Jesteście cząsteczką Dafa, tak więc powinniście odgrywać tę rolę.
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Patrząc na to w inny sposób, mogę wam powiedzieć, że wszyscy bogowie w kosmosie czy ci, którzy już zostali poddani rektyfikacji, czy też ci, którzy nie zostali poddani
rektyfikacji - mówią, że jeśli chodzi o to wszystko, co dzisiaj robicie, to my jesteśmy
niesamowicie miłosierni. (Aplauz) Czy wiecie o tym: podczas gdy zło przyszło w licznych
hordach, tak wielu ludzi było oszukanych przez ich trujące wymysły i oszukańcze kłamstwa i
mieli oni nienawiść wobec Dafa i wobec moich uczniów. Przeznaczeniem tych ludzi było to,
że będą wyeliminowani w przyszłości, ale mimo to poprzez prezentowanie prawdy
pozwoliliśmy im poznać fakty i pozbyć się poprzednich poglądów i złych myśli i jest bardzo
prawdopodobne, że mogą zostać ocaleni. (Aplauz) Nasze wyjaśnianie prawdy światu nie jest
żadnym rodzajem walki politycznej, ani też nie robimy niczego, aby zająć się pewnymi
sprawami. Mówię wam, że to jest wasze miłosierdzie i że naprawdę ocalacie przyszłych
ludzi! (Aplauz) Jeżeli myśli tych ludzi nie odwrócą się, to pomyślcie o tym, są oni skończeni.
Myślę, że powinieneś jako uczeń, jako kultywujący, robić to wszystko w sposób także z
perspektywy miłosierdzia. Poinformuj ludzi o prawdzie, powiedz im o tym – to jest też
ocalanie ludzi.
Chciałbym też skorzystać z tej okazji, aby rzeczywiście podziękować różnym szczeblom
władz w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie za honory, które nadali nam i mnie. (Aplauz) Ze
względu na specjalne okoliczności, nie jestem w stanie podziękować im osobiście, ale
sprowadzę na nich cudowną przyszłość. Z pozoru wygląda to tak, jak byśmy szukali poparcia
dla Dafa wśród ludzi na całym świecie. To jest myślenie doczesnej strony człowieka,
ujawniającej się w tym ludzkim miejscu. Ale to jest odwrócone po tamtej stronie. Ktokolwiek
popiera Dafa, albo broni Dafa, ustanawia dla siebie istnienie swojej istoty w przyszłości i
kładzie podwaliny pod otrzymanie Fa w przyszłości. (Aplauz)
Jest wiele rzeczy, o których można by mówić, ale nie chcę mówić zbyt wiele teraz.
Wybiorę porę, w której przyjdę do was, aby formalnie i jasno wyjaśnić wam wszystko, co
dotyczy tych kwestii. (Aplauz) Ale pozwólcie mi powiedzieć jedno: wszyscy uczniowie,
którzy wystąpili naprzód, Mistrz dziękuje wam! (Aplauz). To jest nadzwyczajne! (Aplauz)
Każdy z nas wykonuje dla Dafa rzeczy takie jak rektyfikowanie Fa, rozpowszechnianie Fa
i wyjaśnianie prawdy. Nie bierzemy udziału w walce politycznej, bez względu na to, czy jest
to nasze udanie się na Plac Tiananmen, udanie się do Zhongnanhai, albo wyjaśnianie prawdy
ludziom we wszystkich rodzajach sytuacji. To dlatego, że jeśliby zło nie prześladowałoby nas,
nie potrzebowalibyśmy w ogóle wyjaśniać ludziom prawdy. Nie myślimy także, aby nasze
apele, albo wyjaśnianie prawdy teraz, przeszkadzało komukolwiek. Ludziom powinno być
wolno mówić, kiedy są niesprawiedliwie traktowani – to jest najbardziej podstawowe prawo
człowieka.
Oczywiście poprzez to w pełni dojrzeliśmy pozycję sinsing każdego ucznia. Przeszliście
przez proces poważnego myślenia na początku tego, ale bez względu na wszystko nie uważa
się tego za złe, jako, że dano wam okazję do myślenia: „Jakim rodzajem osoby jest Li
Hongdży?”. „Czy to Fa jest prawe?”. Jeśli chodzi o tych, którzy byli w stanie wystąpić z
człowieczeństwa, którzy byli w stanie przejść przez to dziś, to pozwólcie mi powiedzieć,
udało wam się. (Długi aplauz) Jak wiecie, w tamtym okresie złe moce były naprawdę
przytłaczające, to było tak, jak gdyby przysłoniły one niebo i pokryły ziemię – były
niesamowite. Te wszystkie rzeczy zostały zniszczone. (Aplauz) Tylko źli ludzie pozostali i w
dalszym ciągu działają. Ponadto wszyscy ludzie z prawymi myślami – nie mam na myśli
naszych studentów – wszyscy zwykli ludzi z prawymi myślami powstali przeciwko temu. To
dlatego, że zło hamowało ludzi przedtem, ale po wyeliminowaniu zła ludzie zaczęli jasno
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myśleć i teraz rozważają to na nowo i oceniają to wszystko jeszcze raz. Kłamstwa i wymysły
będą ujawnione jedno po drugim. (Aplauz)
Chciałem powiedzieć wam o wielu rzeczach. I wy może także macie wiele pytań do mnie
„Czy jest prawidłowe, aby wykonać to w ten sposób?”. „Czy jest prawidłowo, aby wykonać
to w inny sposób”. Mogę wam powiedzieć, że generalnie wszyscy działaliście prawidłowo.
Jeśli chodzi o te nieliczne kwestie, albo kilka specyficznych spraw, co do których nie jesteście
pewni, to myślę, że będziecie w stanie wykonać to wszystko dobrze na waszej własnej drodze
do Doskonałości. (Aplauz) Tak jest dlatego, że podczas ponad rok, to, co wydarzyło się
dowodzi, że naprawdę poradziliście sobie dobrze beze mnie – naprawdę dobrze, wyjątkowo
dobrze! (Aplauz) Niektóre drobne problemy i problemy z niektórymi osobami, które
wydarzyły się, nie mogą reprezentować Dafa, one były także zaaranżowane, można
powiedzieć, że były nieuniknione. To było faktycznie zaaranżowane: to, w jakiej porze, jaka
osoba zachowuje się w jaki sposób, to, jaka osoba wykonuje to w danym czasie, włączając w
to tych, którzy byli w tym czasie w aresztach, którzy zachowywali się całkiem dobrze przez
cały czas, ale w końcu obrócili się przeciwko sobie - przestali studiować, przestali
praktykować, a nawet zachęcali innych praktykujących do robienia tego samego. Pomyślcie o
tym: Czy to mogło być przypadkowe? Prawdopodobnie nic nie jest przypadkowe, ponieważ
jako kultywujący masz do przejścia zasadnicze testy na całej drodze, aż do samego końca. W
ten sam sposób nikt z naszych uczniów Dafa, który naprawdę kultywuje, nie upadł w obliczu
testu.
Na razie powiem tylko tyle. Wyjaśnię wam to wszystko w każdym szczególe, jeśli
nadarzy się okazja. (Aplauz) Czy to są ci, których złe moce pozbawiły życia, czy też ci, którzy
znajdują się w aresztach lub są skazani, albo ci, którzy cierpią we wszystkich możliwych
okolicznościach lub zostali zmuszeni do opuszczenia domów, lub uczniowie za granicą albo
uczniowie w innych środowiskach, to wszystko to, co zrobiliście dla Dafa, ustanowiło wasze
potężne cnoty. Dokończcie ostatniego kroku. Mam nadzieję, ze będzie wam szło jeszcze
lepiej i że naprawdę osiągnięcie Doskonałość! Dziękuję! (Aplauz)
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Nauczanie Fa podczas Konferencji Fa nad Wielkimi Jeziorami w Ameryce
Północnej.
(9 grudnia 2000 roku w Ann Arbor)
Pracujecie ciężko! (Entuzjastyczny aplauz)
Jestem zachwycony, że Was widzę. Rok temu byliście inni. Po przejściu poprzez tak
surowy test mogę wam powiedzieć – mimo, że zbytnio tego nie odczuliście –jesteście
całkowicie innymi osobami niż przedtem. My przeszliśmy przez najsurowszy test, coś, co
nigdy dotąd nie wydarzyło się w historii, a to był okrutny test. W przeszłości cokolwiek nie
robiliśmy, to mieliśmy odnośnie tego myśli takie jak: „Jak mogę lepiej studiować Fa? Jak
powinienem lepiej wykonywać pracę dla Dafa? Jak mogę się udoskonalić, poprawić? Jak
mogę sobie lepiej radzić?”. Zawsze czuliście, że uczycie się Dafa, a nie, że jesteście częścią
Dafa. Po upływie tego roku zauważyłem, że całkowicie się zmieniliście. Już myślicie nie tak
jak wcześniej. Bez względu na to, co robicie dla Dafa i bez względu na to, czym jest to, co
robicie, umieszczacie siebie wewnątrz Dafa zamiast myśleć, że „chcę zrobić coś dla Dafa”
albo „chcę się udoskonalić w taki to a taki sposób”, tak jak to robiliście przedtem. Bez
względu na to, co robicie, nie myślicie więcej, że robicie coś dla Dafa, nie myślicie o tym, jak
powinniście robić coś dla Dafa, albo „jak ja mogę robić coś dobrze dla tego Fa”. Zamiast tego
umieszczacie się w Dafa. Tak jak gdybyście byli cząsteczką Dafa, czujecie, że bez względu
na to, co to jest, po prostu powinniście to zrobić. Mimo, że nie jesteście świadomi tego, lub
nie wyrażacie tego jasno w słowach, to w rzeczywistości takie są wasze działania. To jest
największa zmiana, jaką widzę w was po tym roku. Innymi słowy jesteście już całkowicie w
Fa. To jest najbardziej oczywiste, w szczególności w zachowaniu się doświadczonych
uczniów. Przedtem mogłem powiedzieć, że byliście studentami. Ostatnio często używam
określenia „uczeń”, zamiast „student”. W rzeczywistości przeszliście przez olbrzymie
zmiany. Mistrz nie chwalił was zbytnio w zachęcający sposób, tak jak to zwykli robić
zwyczajni ludzie, ani nie mówił wam, jak dobrze sobie radzicie. To dlatego, że jesteście
kultywującymi i powinniście wiedzieć, co robić.
To, co się dzisiaj wydarza, zostało zaaranżowane dawno temu w historii. W żadnym
miejscu nic nie zboczyło. Oczywiście te przygotowania zostały podjęte przez te istoty
wysokiego poziomu ze starego kosmosu. Ponadto było to systematycznie zaaranżowane przez
stare istoty, warstwa po warstwie, w kosmosie. Ich celem było także ocalenie tego kosmosu.
Myślą one, że dały z siebie wszystko, próbując wykonać to wszystko dobrze i doprowadzić
do perfekcji tą rzecz – co zawiera w sobie dzisiejsze Dafa, a nawet uczniów Dafa. To jest to,
co one myślą. Może przypominacie sobie, co powiedziałem ostatnio, kiedy nauczałem Fa w
San Francisco – że nikt nie jest godny testowania Wielkiego Fa (Dafa) kosmosu. Tak jest
dlatego, że bez względu na to, jak wysoka jest sfera i poziom istoty w tym kosmosie, to jest
ona ciągle istotą tego kosmosu i jest stworzona przez Fa. Innymi słowy, nawet jej istnienie
zostało stworzone przez to Fa, a więc jak może ona obrócić się i testować to Fa? Jednakże, tak
jak powiedziałem wam wiele razy w poprzednich wykładach Fa, istoty z przeszłości nie mogą
wiedzieć – i nie wolno im było wiedzieć – o Fa kosmosu. Oczywiście mówiąc o tym w
zwykłych ludzkich słowach, na przykład, gdyby rozumne istoty w kosmosie miały wiedzieć,
że istnieje Fa w kosmosie, to przyniosłoby to wiele, wiele problemów po tym, jak istoty
oddaliły od Fa poprzez wieki. Niektóre istoty mogłyby próbować zmienić to Fa. Ponieważ
mają zdolności, mogą zrobić prawie wszystko. To dlatego istotom na żadnym poziomie nie
wolno wiedzieć o formie, w jakiej Wielkie Fa kosmosu istnieje. To z kolei spowodowało
6

problem. Uważają one, że zdolność Wielkiego Fa kosmosu do szerokiego rozpowszechnienia
się w kosmosie jest wynikiem mojego oświecenia się do tego Fa. I naprawdę one oddały
wszystko, co najlepsze, dla sukcesu tej sprawy i po to, aby pomóc mi doprowadzić do
perfekcji te wszystkie rzeczy. Ale to sprowadza inny problem. Jaki problem? Wszystkie istoty
w kosmosie oddaliły się od tego Fa. Innymi słowy ich sfery i czystość, jeśli mierzymy je
według standardów Wielkiego Oryginalnego Fa kosmosu, nie są już odpowiednie. Tak więc
wszystkie przygotowania i pomoc w tej materii stały się największą przeszkodą w
przeprowadzaniu tego przedsięwzięcia. To dlatego, że bez względu na to, jak dobrze one to
zrobią, to nie przerośnie to ich sfer. Jeżeli wszystko byłoby wykonane zgodnie z tym, co one
zaaranżowały, to pomyślcie o tym, czy nie byłoby to to samo, jak gdyby nic nie byłoby
zrobione, nawet po tym, jakby to zostało skończone. Jak można by to zaakceptować, jeśli ta
sama sfera i standardy miały pozostać po zakończeniu tego wszystkiego? To dlatego
wszystko to, co one zaaranżowały lub zrobiły, nie może być zaakceptowane, albo uważane za
ważne.
To stworzyło poważny problem: nie tylko nie mogło to, co one zaaranżowały odgrywać
pozytywnej roli w rektyfikacji Fa, ale także stało się poważną przeszkodą. Ten dramat zła w
zwykłym ludzkim społeczeństwie odbywający się dzisiaj, jest także częścią tego, co istoty
wysokiego poziomu zaaranżowały. To jest jednocześnie największy pokaz ich sinsing nie
dorastającego do wymagań Fa i to w pełni ukazało różnego poziomu standardy sinsing istot
uczestniczących w tym. Jednocześnie to także sprowadza pozytywną okoliczność dla
rektyfikacji Fa. Jaką okoliczność? Jeżeli podczas rektyfikacji Fa żadna z istot nie ukazałaby
kim jest, to stworzyłoby trudność dla ustawienia ich na pozycjach w zależności od różnych
poziomów ich sinsing. To spowodowałoby, że rektyfikacja Fa stałaby się bardzo trudna.
Wtedy innymi słowy wszystko to, co one zrobiły, aby przetestować Dafa, stało się
przedstawieniem, w którym ich poziom sinsing są w pełni ukazane i obserwowane. W tym
samym czasie zdarza się, że studenci mają złe elementy, które nagromadziły się poprzez długi
bieg ich istnienia, jak również karmę utworzoną w sferach niskiego poziomu. Wszystko to
potrzebuje być wyeliminowane i wynikiem tego jest ten surowy test dla studentów w tym
przypadku i używanie nikczemnych ludzi w celu tworzenia kłamstw przeciwko mnie po to,
aby testować determinację studentów Dafa. Taka jest sytuacja.
Jak wspomniałem, nie mogę nic z tego zaakceptować. Tak więc muszę je wyeliminować,
włączając w to ten dramat zła. Początkowo chciały one traktować nas tak, jak religie były
traktowane w przeszłości. Ich wypaczone pojęcia wytworzyły w nich myśl, że prześladowania
bogów w historii były prawowite. Przypadki takie jak przybicie Chrystusa gwoździami do
krzyża stają się precedensem dla istot wysokiego poziomu, zstępujących, aby zbawić ludzi.
Jak może to być akceptowane. To samo w sobie jest degeneracją! Bóg przychodzi, aby
zbawić ludzi, ale ludzie przybijają go do krzyża – jaki ogromny grzech ludzie popełnili. Oni
w dalszym ciągu płacą za to do dzisiaj. Ale to nie zostało zrobione tylko przez ludzi. To było
spowodowane degeneracją istot na wyższych poziomach. One nie odważają się przyznać do
niczego złego z ich strony, we wszystkich tych posunięciach. Tak jest ponieważ wszystko
staję się wypaczone – tak wypaczone, że one oddaliły się od Fa i stopniowo stały się takie,
jakie są. Żadna istota na żadnym poziomie nigdy nie odważyła się ich tknąć Wszystko jest
określone przez wplecione elementy, które stały się niesamowicie skomplikowane. Wszystkie
te nieczyste rzeczy muszą być wyeliminowane – całkowicie wyeliminowane!
Mimo, że ten dramat zła przejawia się w zwykłym społeczeństwie ludzkim i okazuje się, że
źli ludzie stworzyli te ciężkie cierpienia dla moich uczniów Dafa, faktycznie było to
spowodowane udziałem wypaczonych istot z różnych poziomów, mam na myśli te
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zdegenerowane istoty. Istoty, które nie biorą w tym udziału, stanowią większość. Ale one
także nie są już dłużej czyste i ich pozycje są ustanawiane na nowo podczas rektyfikacji Fa.
Mamy także inny bardzo poważny problem. Powiedziałem im tak wcześnie jak tylko
zacząłem to przedsięwzięcie, że żadna istota nie może zbawić dzisiejszych ludzi, że żadne Fa
nie może zbawić dzisiejszych istot i że nikt nie może zmienić dzisiejszych ludzi. Co mam na
myśli mówiąc to? Powiem wam. Dzisiejsi ludzie nie mogą dostrzec swojego własnego
spaczonego myślenia, ponieważ prawdziwa natura ludzi zmieniła się. Bez względu na to, jaka
metoda kultywacji jest przyjęta, to może zmienić tylko to, czego oni są świadomi, ale nie to,
co jest spaczone w ich prawdziwej naturze. To dlatego po tym ponad roku bez względu na to,
jakich metod użyli i jakkolwiek okrutni byli, to nie byli w stanie zmienić podstawowych
problemów studentów i w efekcie nie osiągnęli swojego celu. Po to, aby umożliwić studentom
osiągnięcie standardów – sprostanie ich wymaganiom – użyły one złych istot, aby brutalnie
bić studentów. Kiedy wyczerpały wszelkie najbardziej nikczemne środki i w dalszym ciągu
nie mogły osiągnąć swoich celów, stały się zirytowane i sfrustrowane i zwróciły się
przeciwko naszym studentom w jeszcze bardziej nikczemny sposób. W końcu, mimo tego, że
w dalszym ciągu nie mogły osiągnąć swoich celów, powiedziały, że próbowały wszystkiego,
co najlepsze. Co za zło! Ale warstwy po warstwach istot z olbrzymiego kosmosu, nie są w
stanie dostrzec zła we wszystkim tym złym, co miało miejsce. To dlatego, że wszystkie istoty
wypaczają się.
To, że nie osiągnęły one celu, nie oznacza wcale, że nasi uczniowie nie dadzą sobie z tym
rady. Wszystko może być doprowadzone do stanu osiągnięcia standardu podczas rektyfikacji
Fa. Już dawno mówiłem im, aby tego nie robiły. Podczas rektyfikacji Fa każdą istotę, a co
dopiero istotę ludzką, bez względu na to jak wysoko ona jest, jeśli tylko ona jest w kosmosie,
to mogę oczyścić ją z jej podstawowej natury, ze źródła jej istnienia i ze wszystkich
elementów składających się na to istnienie, eliminując nieczystości i odwracając to wszystko.
Powiedziałem im, aby tego nie robiły. Nie słuchały, mimo tego, że nauczałem ich Fa,
ponieważ one nie wierzą w tą całą prawdę. Jednak, ponieważ to zrobiły, to stało się to ich
grzechem. Nawet teraz one ciągle myślą w ten sposób: „Zrobiliśmy wszystko, co w naszej
mocy, aby ci pomóc. Skoro to Fa jest tak olbrzymie i wiąże się z bezpieczeństwem przyszłego
kosmosu, to jest niedopuszczalne, aby twoi uczniowie nie osiągnęli standardu. Nie może tak
być, aby tak ogromne Fa nie przeszło przez wielki test.” Tak właśnie one myślą. Tak więc one
raczej zniszczą wszystko, niż dopuszczą, aby wymagane standardy nie zostały osiągnięte. To
dlatego tego testu, przed którym stoją uczniowie Dafa, historia nigdy przedtem nie widziała.
Jak wiecie, czy kiedyś w historii istniały takie nowoczesne urządzenia środków masowego
przekazu? Są one obecne wszędzie. Czy kiedykolwiek istniały te nowoczesne środki
komunikacji? Spowodowały one, że świat skurczył się w swoich rozmiarach do całkiem
małego. Tak więc są to bezprecedensowe, najsurowsze prześladowania w historii. Jednak w
obliczu zła, wszystko to, co uczniowie zrobili jest najlepsze dla rektyfikacji Fa i dla Mistrza,
ponieważ to prawdziwie demonstruje sprzeciw wobec tego dramatu zła. Ponadto one robią to
wszystko, całkowicie wykorzystując do tego najbardziej zdegenerowane istoty kosmosu.
Wszystkie istoty w kosmosie zmieniają swoje pozycje. Ani ludzie nie są godni, aby testować
Fa, ani też bogowie. Ktokolwiek próbuje tego popełnia grzech. One także to wszystko
zauważyły.
Tak więc czy nie jest prawdą, że jeśli te ich wszystkie przygotowania są nie do przyjęcia, to
czy uczniowie, którzy nie wypadli dobrze, też są na drodze ku Doskonałości? Nie, tak nie jest.
Jeśli to by się nie wydarzyło, to mógłbym dać wszystkim istotom życzliwe rozwiązanie i
umożliwić im wszystkim osiągnięcie poziomu doskonałości. Jednak to uknuta udręka ma
miejsce. Większość uczniów, na różny sposób, wystąpiła naprzód, aby uprawomocnić Dafa,
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wyjaśnić prawdę i zbawić ludzi świata. Niektórzy z nich byli aresztowani, bici lub zmarli w
wyniku prześladowań, nawet Mistrz jest jadowicie atakowany przez kłamstwa. W obliczu
życia i śmierci uczniowie mieli odwagę, aby wystąpić naprzód – wystąpić naprzód, choćby
mieli stracić wszystko, co tylko możliwe – i czynić to wszystko, co wspaniałe, co uczeń Dafa
powinien czynić. Z drugiej strony ci, którzy nie wystąpili naprzód i w swoim sposobie
myślenia wzięli stronę złych istot – jakże mogą być oni dalej uczniami Dafa? Czy są dalej
uczniami Dafa ci, których myśli są po stronie zła, prześladującego Dafa i którzy czynią zło?
Czy mają oni, tak jak inni, te potężne cnoty, konieczne do osiągnięcia Doskonałości? Ponadto
bogowie nie są jak ludzie. Przykładowo niektórych uczniów zaaresztowano i osadzono w
więzieniach. Gdy nie mogli oni dłużej znieść surowych tortur, podpisali oświadczenia
skruchy. Ale w głębi duszy myśleli: „To po to, aby ich oszukać. W dalszym ciągu będę
praktykować, jak tylko wyjdę. W dalszym ciągu będę wychodzić, aby uprawomocniać Fa i w
dalszym ciągu udam się na Tiananmen”. Ale to jest niedopuszczalne. To, dlatego, że taki
rodzaj myślenia rozwinął się w ludzkim świecie po tym, jak ludzie ulegli degeneracji. Jednak
bogowie nie są tacy. Nie mają tego typu myśli. Jeśli zdecydowali się na pewną drogę, to z
pewnością na niej wytrwają.
Wiele rzeczy jest trudno wyjaśnić przy pomocy ludzkiego języka. To tak jak mnie wielu
uczniów pyta: „Nauczycielu, dlaczego to nie zakończy się wcześniej?”. Wiele osób myśli w
trakcie cierpienia: „Osiągnijmy Doskonałość wcześniej, skończmy to wcześniej”. W
rzeczywistości to są wszystko przywiązania. Jak właśnie stwierdziłem, byli oni w stanie
osiągnąć swój cel testowania uczniów w ten sposób, ponieważ uczniowie potrzebują
udoskonalić się i wyeliminować ostatnią część swojej karmy. Jak mogłoby być dopuszczalne,
jeśli w procesie, w którym istota postępując ku powierzchni i stopniowo stając się bogiem, nie
poświęci się, nie będzie kontynuować doskonalenia się i nie wytworzy swoich własnych
potężnych cnót? W tym wszystkim z drugiej strony równocześnie wykorzystuję
wyeksponowanie sinsing tamtych istot, aby umożliwić uczniom wytworzenie ich własnych
potężnych cnót. Faktycznie, bez względu na to… bez względu na to, jak wiele cierpień istota
zniesie w zwykłym ludzkim świecie, niech mi będzie wolno stwierdzić, że nie jest to
proporcjonalne do jej pozycji owocu po dojściu do Doskonałości. To jest naprawdę
nieproporcjonalne! Pomyślcie o tym wszyscy: w przeszłości człowiek musiał kultywować
całe życie, a nawet przez kilka żyć, a dziś pozwalamy ludziom osiągnąć Doskonałość w ciągu
czasu tak krótkiego, jak kilka lat. Proces znoszenia cierpień jest niczym innym, jak tylko
krótkim momentem, a poza tym czas został przyspieszony. W przyszłości, gdy spojrzycie
wstecz – to jest, jeśli osiągniecie Doskonałość – to stwierdzicie, że to nic nie było i było jak
sen.
Jednak wszystko, czego nasi uczniowie dokonali w tym procesie, jest rzeczywiście
nadzwyczajne. To, co jest w was nadzwyczajne, to to, że jesteście w stanie dotrzymać kroku
rektyfikacji Fa. Jak przed chwilą stwierdziłem, ta demonstracja zła w społeczeństwie ludzkim
jest prowadzona przez najbardziej zdegenerowane istoty w kosmosie, istoty, które zostały
ulokowane w zwykłym społeczeństwie ludzkim. Pozwolono im przeniknąć do Trzech Sfer,
aby można je było potem wykorzystać. Te istoty o wysokim poziomie osobiście nie robiłyby
takich złych uczynków jak zwykli ludzie. Używają oni złe istoty i złych ludzi tam na dole do
wykonywania tego. Tak, więc jest to wszystko skrajnie złe.
Niektórzy z naszych uczniów poza Chinami zastanawiają się: „Będąc za granicą nie
cierpimy tak bardzo jak uczniowie w Chinach. Czy oznacza to, że nie będziemy tak dobrzy
jak uczniowie w Chinach, gdy osiągniemy Doskonałość?”. To nie jest tak. To dlatego, że
uczniowie w Chinach i poza Chinami stanowią jeden organizm. Gdy takie coś ma miejsce, to
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muszą być osoby, które robią to i takie osoby, które robią tamto. Ponieważ jest to test
wymierzony w Fa, to bez względu na to, gdzie jesteście i bez względu na to, co robicie, to
udoskonalacie się w trakcie tego, co macie robić. Nie ma różnicy pod względem sfery
Doskonałości i postępów ku Doskonałości – gdziekolwiek macie osiągnąć Doskonałość, to na
pewno tam się udacie. Oto jest jeden przypadek. Manifestacja zła w Chinach kontynentalnych
jest tak złośliwa, że bez uczniów za granicą ujawniających prawdę i popierających uczniów w
Chinach – pomyślcie o tym – czy zło nie popełniałoby tych złych uczynków jeszcze bardziej
bezczelnie i bez pohamowania? Czy nie jest to prawdą? To dlatego wszystko, co nasi
uczniowie zrobili w procesie uprawomocniania Fa, skutecznie zdemaskowało zło i
pohamowało zło, i jednocześnie wsparło naszych uczniów w Chinach kontynentalnych.
Wszystko, co zostało zrobione – czy jest to udawanie się na Tiananmen, wyjaśnianie prawdy
ludziom w innych środowiskach, czy też rozpowszechnianie Fa i ujawnianie prawdy odnośnie
zła osobom poza granicami Chin – wszystko to jest wspaniałe, ponieważ wszyscy jesteście
jednym ciałem. Oczywiście niektórzy uczniowie udali się do Chin i na Tiananmen: wszyscy
jesteście nadzwyczajni i Mistrz mówi wam, że jesteście nadzwyczajni. Jednakże, patrząc na to
z innego punktu widzenia, Mistrz chciałby wam powiedzieć, że uczniowie za granicą nie
powinni się udawać do Chin kontynentalnych, ponieważ są potrzebni, aby demaskować zło.
Wiele osób zwykło pytać mnie o to lub pisało na kartkach do mnie: „Nauczycielu, dlaczego
uzyskujemy Fa w Stanach Zjednoczonych? Dlaczego uzyskujemy Fa poza Chinami?”. Teraz
to jest dla was jasne, prawda? Bez was, wykonujących to wszystko tutaj, czyż nie byłoby to
niekompletne w okresie rektyfikacji Fa? Powinniście tutaj dobrze wykonywać to, co macie
robić. To właśnie dlatego uzyskaliście Fa poza granicami Chin, bo kto wykonywałby pracę na
rzecz rektyfikacji Fa, demaskowanie zła i redukowanie prześladowań uczniów w Chinach
kontynentalnych? Nasi uczniowie są nadzwyczajni, naprawdę nadzwyczajni! Próbujecie dać z
siebie wszystko, aby zrobić to, co macie robić. Bez względu na to, czy jesteście w Chinach,
czy tez poza granicami Chin, to jest to samo, jeśli chodzi o to, jak się spisujecie, jest to taka
sama różnica jeśli chodzi o to, czy wystąpicie naprzód, czy też nie jesteście w stanie wystąpić
na przód, a także, jeśli chodzi o to, jak dużo serca wkładacie w sprawy rektyfikacji Fa. To
tylko otoczenie jest inne. Jeśli chodzi o niektórych uczniów, cierpiących straszliwie, a nawet
tych, którzy utracili życie, to powiem wam o tych sprawach kiedy indziej. Gdy prawda o tym
zostanie ujawniona, wtedy uświadomicie sobie: „O, to tak było”. Tak jak właśnie
powiedziałem – wszystko zostało przygotowane.
Wykonujecie bardzo dobrze wyjaśnianie prawdy ludziom na całym świecie. Jednocześnie
mogę wam powiedzieć, że to jest także wspaniałe i miłosierne. Wygląda to tak, że dajemy
ulotkę zwykłej osobie i okazuje się, że mówimy zwykłym ludziom jaka jest prawda. Niech mi
będzie wolno stwierdzić, że kiedy rektyfikacja Fa się zakończy, ludzkość wkroczy w następną
fazę, a wtedy ci ludzie i istoty, które mają w głowach myśl, że Wielkie Fa nie jest dobre będą
wyplenieni w pierwszej kolejności. Jest tak dlatego, bez względu na to, jak złe są niektóre
istoty w kosmosie, to są one nawet jeszcze gorsze, ponieważ to, przeciwko czemu się
zwracają, to jest Fa wszechświata. Tak więc, gdy wyjaśniamy prawdę, to eliminujemy u
niektórych ludzi złe myśli odnośnie Dafa. Czyż nie ocaliliśmy ich, przynajmniej pod tym
względem? Ponieważ w procesie wyjaśniania przez was prawdy, napotykacie ludzi, którzy
uzyskują Fa, to nie tylko ich grzechy zostaną wyeliminowane, ale jednocześnie zbawicie ich.
Czyż nie ukazuje to, że zrobiliście coś bardzo miłosiernego, a nawet coś jeszcze lepszego? W
skrajnie trudnej sytuacji, gdy większość istot działa najbardziej bestialsko, my w dalszym
ciągu możemy być miłosierni – to jest czyn najwspanialszych bogów. Kiedy znajdujemy się
w trakcie najgorszych cierpień, to w dalszym ciągu zbawiamy innych. (Aplauz) To nie jest
wdawanie się w politykę, a co dopiero wdawanie się w zwykłe ludzkie sprawy – ponieważ nie
jest niczym złym używanie zwykłych ludzkich form w celu zdemaskowania zła. Nic z tego,
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co robimy, nie jest dla prywatnego zysku, a cóż dopiero dla jakichś organizacji zwykłych
ludzi. To jest w celu uprawomocnienia Fa. Demaskowanie zła ma na celu położenie kresu
prześladowaniom Dafa i naszych uczniów.
W rzeczywistości, w przeszłości osoba kultywująca nie dbała o to, co myślą zwykli ludzie:
„Czy myślisz, że jestem dobry, czy zły, to wszystko są myśli zwykłych ludzi i nie ma to
znaczenia dla osoby kultywującej. Kto by dbał o to, jacy wy zwykli ludzie jesteście, ten kogo
kultywuję to ja”. Ktoś odszedłby po osiągnięciu Doskonałości i nie dbałby w ogóle o to, co
się dzieje ze zwykłymi ludźmi: „Kiedy ludzie popełniają grzechy, to muszą za nie zapłacić; a
kiedy nie są już wystarczająco dobrzy, to niech ich historia wypleni”. To tak było w
przeszłości. Stopień miłosierdzia okazywanego dziś przez naszych uczniów Dafa, nigdy
przedtem nie został osiągnięty przez żadne istoty w procesie kultywacji. Uczeń Dafa –
najwspanialsza miłosierna istota – jest najbardziej nadzwyczajna i najmiłosierniejsza w
każdym środowisku społeczeństwa ludzkiego i przynosi korzyści innym istotom. Czyż nie
jest to tym, jak się powinniście zachowywać, gdy wyjaśniacie prawdę? Tak właśnie to
robicie. To jest miłosierdzie kultywującego Dafa, a nie jakaś zwykła ludzka działalność.
Inną kwestią jest to, że słyszeliście jak wspominałem o istotach pozaziemskich. Niektórzy
reporterzy nie rozumiejący tego, lub mający złe intencje stworzyli z tego całe historie. Ja nie
zważam na to, co reporterzy mogliby o tym powiedzieć – po prostu robię to, co powinienem.
W przyszłości ludzie zrozumieją. Mogę wam tutaj to powiedzieć, ponieważ jesteście
uczniami Dafa, że te pozaziemskie istoty są w rzeczywistości prawdziwymi, właściwymi
mieszkańcami tej Ziemi. Istoty na Ziemi na takich pozycjach, bez względu na to, w jakim
okresie czasu, wszystkie były takie jak oni. Być może słyszeliście, że w Biblii Jahwe
powiedział, że stworzył człowieka na swoje podobieństwo, ludzie rasy żółtej słyszeli też, że
Nü Wa stworzyła człowieka [na swoje podobieństwo]. Dlaczego oni tak to urządzili? To się
nigdy przedtem w historii nie zdarzyło. Dlaczego stworzyli oni ludzi na podobieństwo
bogów? Mogę wam powiedzieć, że w przeszłości, jeśliby ludzie zostali stworzeni na
podobieństwo bogów, to byłaby to największa zniewaga bogów – największe bluźnierstwo
wobec bogów. Dlaczego więc ludzie w tym okresie zostali stworzeni na podobieństwo
bogów? Dlatego, że Dafa miało być szeroko rozpowszechniane w tym szczególnym okresie
historii i istoty tego okresu musiały być godne słuchania Dafa. Byłoby to absolutnie
niedozwolone, aby grupa zwierząt miałaby tutaj słyszeć Dafa. To dlatego bogowie stworzyli
dzisiejszego człowieka na swoje własne podobieństwo. (Aplauz) Jednak, gdy początkowo
stworzono istoty ludzkie, to nie byliście to wy, ani też nie była to dzisiejsza ludzkość.
Obecnie tylko skóra ludzka jest ciągle taka, jaka była przedtem. Ludzie tamtych czasów byli
po prostu ludźmi. Tak więc, wszyscy ci ludzie znajdują się obecnie w wymiarze warstwy
mniejszych cząsteczek – który ludzie nazywają światem zmarłych. Innymi słowy znajdują się
oni w wymiarze, który jest niższy niż wymiar warstwy największych cząsteczek. Jeśli chodzi
o skórę, to, mimo to, że zewnętrznie jest to w dalszym ciągu skóra ludzka, to w istocie nie jest
to już więcej skóra ludzka. To, co bogowie nazywają ludzką skórą, to nie jest ludzka skóra, o
której mówią ludzie, ale jest to całość człowieka, składająca się z warstwy największych
cząsteczek, włączając w to ludzkie organy wewnętrzne.
Istoty ludzkie z przeszłości stawały się coraz rzadsze na Ziemi, ponieważ coraz więcej
ludzkich skór było zajmowanych przez istoty wysokiego poziomu. To dlatego, że istoty
wysokiego poziomu dostrzegły, że Dafa jest tutaj rozpowszechniane i że jest to okazją, aby
zostały zbawione, co jest najlepszym zabezpieczeniem, że przejdą do przyszłości. Jednak ta
sprawa została też zaplanowana przez te stare istoty. Podzieliły one te istoty, które miały
przyjść na ten świat na takie, które uzyskają Fa i takie, które spowodują udręki dla Dafa.
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Myślały, że te istoty, które spowodują udręki także osiągną Doskonałość w przyszłości,
ponieważ, gdyby nie stworzyłyby one tych udręk, to ci, którzy kultywują, nie byliby w stanie
osiągnąć Doskonałości. Jednak ja nie uznaję takiego rozumowania. Mogło ono działać w
dowolnym okresie czasu w kosmosie, kiedy dana istota przychodziła, aby ludzi zbawić, ale
nie w okresie rektyfikacji Fa. (Aplauz) Dlaczego to nie będzie działać? Pomyślcie o tym:
wszystkie istoty w całym kosmosie są pozycjonowane według swojego sinsing. Jakie pozycje
powinny zająć te złe istoty, które prześladują Dafa? Czy mogą zająć takie same pozycje, jak
te istoty, które mają osiągnąć Doskonałość? Czy mogą być ustawione na takich samych
pozycjach, jak wspaniali bogowie? To jest bezwzględnie niemożliwe.
Początkowo one wcale w to nie wierzyły. Teraz jednak widzą to jasno. Tak więc
spowodowało to pewien problem. Jaki problem? Pięćdziesiąt procent ludzkości ma uzyskać
Fa – to jest kilka miliardów ludzi. Jednak oni nie mają takiego szczęścia – nie mogą być
uczniami Dafa w okresie rektyfikacji Fa. Innymi słowy będą oni studiować Fa i uzyskają Fa
w następnej erze ludzkości. Jednak nie będzie łatwo uzyskać Fa w tej erze każdy będzie miał
książkę, ale osoba nie będzie mogła uzyskać Fa, jeśli jej myślenie zboczy nawet odrobinę. To
należy do następnej ery. Ponieważ wiele istot zdało sobie sprawę z prawdziwej sytuacji
rektyfikacji Fa, to wiele istot, jak również wiele ludzkich istot – bo ludzie też mają taką
stronę, która jest świadoma – nie chce więcej czynić złych uczynków i chce także uzyskać Fa
w sposób pozytywny. Takich ludzi jest około 20% do 30%. To jest 70% do 80% ludzkości
uzyska Fa w sposób pozytywny – i nie będzie stwarzać udręk dla Fa. To tak właśnie ludzie w
przyszłości uzyskają Fa. Tak więc całkiem sporo osób uzyska Fa. Oczywiście, jeśli chodzi o
to, co ja teraz robię, to jeśli są nowi uczniowie, którzy uzyskają Fa, to najprawdopodobniej
staną się oni głównym trzonem, elitą, następnej grupy osób, która uzyska Fa. Niektórzy
uczniowie być może zauważyli, że niektóre osoby po uzyskaniu Fa wracają z powrotem do
domu, aby tam praktykować i więcej ich nie widzicie. Być może ziarno zostało posiane, być
może są inne powody – obie sytuacje są możliwe. Tak to, co wszyscy robicie jest wspaniałe,
nadzwyczajne. Sytuacja ludzkości jest bardzo skomplikowana – nie można osądzać osoby
tylko z pozoru. Wszyscy ci, którzy czynią zło w okresie rektyfikacji Fa, otrzymają to, na co
zasługują. Tak jest na pewno, ponieważ wszystkie istoty zmieniają swoje pozycje. Można
zgadnąć, gdzie te istoty, które niszczą Dafa zostaną uplasowane. Podczas dzisiejszej
rektyfikacji Fa wymagania na wszystko muszą być bezwzględnie surowe i bezwzględnie
prawe. To tym właśnie się to różni od wszystkiego, co było robione w przeszłości.
Pod niektórymi szczególnymi względami myślenie niektórych uczniów początkowo
wahało się znacznie wśród tego, co wydarzyło się pomiędzy 25 kwietnia ubiegłego roku, a
wydarzeniem z 20 lipca. To też jest normalne, ponieważ tylko wtedy, gdy macie zwykłe
ludzkie myśli, możecie kultywować, tylko wtedy, gdy macie zwykłe ludzkie myśli, możecie
się wahać. I tylko wtedy, gdy macie zwykłe ludzkie myśli, możecie ustalić słuszną drogę,
którą powinniście obrać pośród tego wahania. To jest kultywacja. To właśnie dlatego wielu z
was wtedy myślało: „Czy Fa, które studiuję, jest słuszne i prawe? Jakiego rodzaju osobą jest
Li Hongdży? Czy jest prawda w tym co powiedziały złe moce, które kłamią, aby zaszkodzić
dobremu imieniu innych?”. Każdy uczeń myślał o tych kwestiach – myśleliście o nich więcej
lub mniej. To było także po to, aby dać wam okazję do refleksji. A więc nie było to złe. Jak
się uspokoiliście, to poszliście drogą, którą mieliście iść. Nie ma potrzeby, aby człowiek
wyrażał i mówił ludziom słowami, jak on to rozumie – wasze działania już wszystkiego
dowiodły. Mogąc dojść do tego miejsca w Dafa, w którym się dzisiaj znajdujemy, wasze
działania już dowiodły, jaką drogę chcecie obrać, tą, którą osoba kultywująca powinna
podążać. Wszyscy uczniowie, którzy byli w stanie to przetrwać, są wspaniali – są
nadzwyczajni. (Aplauz)
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Podczas tego procesu uczniowie napotkali liczne szczególne problemy i wiele trudności.
Początkowo nie wiedzieli, jak sobie z nimi radzić. Później stopniowo doszli do zrozumienia i
poprzez próby i błędy wymyślili co zrobić. Ja nic nie mówiłem szczególnie w tym okresie
czasu, ponieważ test nie liczyłby się, gdybym mówił. Gdyby test się nie liczył, to wyniknęły
by dwa problemy. Stare moce zrobiłyby wszystko, co w ich mocy, aby spowodować szkodę.
Uznałyby to za oszukańcze Fa, a to przysporzyłoby wielu kłopotów w moim przedsięwzięciu
rektyfikowania Fa, spowodowałoby wielki chaos w całym kosmosie. To nie mogłoby być
dozwolone. Innym problemem byłoby to, że zło, które w przeważającej części wtedy
napierało, byłoby niezwykle ogromne… Na zdjęciu zamieszczonym na stronie internetowej
Clearwisdom widać było Ziemię przypominającą obraz szatana. To był tylko przejaw karmy
na Ziemi. Ponieważ każda cząsteczka karmy ma swój własny, charakterystyczny wizerunek
karmiczny, to wspólnie mają one także swój ogólny wizerunek, który jest wizerunkiem
karmy. Jednak w tym czasie zło wielokrotnie przekroczyło tą karmę. Było to niezwykle
przerażające dla istot na wielu poziomach – Ziemia nie była wtedy jedyną, pokrytą przez zło.
One myślały, że bez przejścia przez tak olbrzymi test tak ogromne Fa nie może być
ustanowione. Jednak były też świadome, że jeśli tak olbrzymie cierpienie napiera, to istoty
ludzkie nie będą mogły go znieść i ulegną zagładzie. Wiedziały też, że uczniom Dafa będzie
bardzo ciężko wytrzymać takie jak to cierpienie. Mimo to, myślały: „To niech ulegną
zagładzie”. One nawet uważały mnie za kultywującego. Uważały, że oświecenie do tak
niezmiernego Fa wymaga tak ogromnego testu. Niech każdy z was pomyśli o tym: to tak
łatwo się o tym mówi, ale w rzeczywistości było to niezwykle przerażające. Otoczenie w
tamtym czasie było tak niezwykle potworne, że było to nie do opisania. Jednak nasi
uczniowie, w Chinach i za granicą, wszyscy w tym czasie to odczuli i widzieli stopień
manifestacji zła na tym świecie, dokonanej przez zło. Na pozór wydawało się to tylko
manifestacją wśród ludzi. W istocie te czynniki zła manipulowały ludźmi. Od początku
próbowałem wszystkiego, co tylko było w mojej mocy, aby je zniszczyć, ale one były
niezwykle ogromne. Bez względu na to, jak szybko się je niszczy, to wymaga procesu. Zajęło
mi to aż 9 miesięcy, aby je zniszczyć. To nigdy przedtem nie miało miejsca… tak olbrzymie.
W tym czasie ponieważ to zło było tak niewiarygodnie olbrzymie, to byłoby niemożliwe, aby
uczniowie je wytrzymali. A jeśli nie byłoby ono wytrzymane, to test by się nie liczył. Nie
można go po prostu unicestwić, trzeba je znieść. Jednak wiedziałem, że jeśli uczniowie
mieliby to znieść, to byłoby im bardzo ciężko przez to przejść. Tak więc mogłem tylko
pozwolić, aby uczniowie znosili tylko zło rozgrywane przez istoty ludzkie, podczas gdy ja
znosiłem to, co prawdziwe. (Aplauz) To nie chodzi o to, aby powiedzieć wam, jaki Mistrz jest
wielki - nie mam tego na myśli. Mówię wam, co się działo. Sytuacja zmieniła się po tym, jak
to wszystko zostało zniszczone. Sytuacja zmieniała się stopniowo od marca tego roku. Bez
manipulowania przez te czynniki zła źli ludzie stracili to, co wzmacniało ich myślenie. Teraz
myślą, że Dafa zdało test. Te sprawy są w procesie rozstrzygania się. Tylko tyle, że ciągle jest
grupa ludzi, którzy jeszcze nie wystąpili naprzód.
Oczywiście były też inne powody mojego milczenia. Jednym z nich było to, że chciałem
zobaczyć jak moi uczniowie – ci wspaniali bogowie, którzy osiągną Doskonałość w
przyszłości – zachowają się w trakcie tego katastrofalnego cierpienia. Oczywiście były też
inne powody. Jednak każdy krok, jaki podjęliście w obliczu tego cierpienia, był zrobiony
przez was samych. Nie powiedziałem ani słowa. Ogólnie byliście w stanie obrać rzeczywiście
prawą drogę. Mimo, że nie wszystkich myśli były prawidłowe w stu procentach, to, co widać
we wszystkim, co ostatecznie zrobiliście jest wspaniałe, ponieważ Mistrza nie było wśród
was. Te istoty, które sprowadziły na nas to cierpienie – te dawne istoty – jeśli o to chodzi, są
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dla was pełne podziwu i oniemiałe z wrażenia. Czy jest to to, co mieliście zrobić lub co
mieliście wytrzymać, to przeszliście przez to szlachetnie, słusznie i nadzwyczajnie.
Oczywiście mimo, że sytuacja się ciągle poprawia, zło musi być w dalszym ciągu do końca
wyeliminowane i ciągle się jeszcze rozgrywa. Nie możecie tracić czujności. W dalszym ciągu
musicie dokładać wysiłków i dobrze wykonywać to, co macie robić, jak również dobrze
stawiać każdy krok na drodze do Doskonałości. Nie uważajcie tego jedynie za prosty test. To
jest faktycznie nieporównywalnie wspaniałe, ponieważ uprawomocniacie Fa i ponieważ
robicie to w najbardziej trudnych czasach. Niektóre rzeczy wyglądają tak samo jak to, co
robią zwykli ludzie. Jednak oni robią to dla własnej korzyści i w zwykłych ludzkich celach,
podczas gdy wy robicie to dla Dafa – podstawa jest inna. Jesteście kultywującymi i w
przyszłości ujrzycie wspaniałość tego wszystkiego. Jest w tym świętość, o której wiecie i jest
w tym świętość, o której nie wiecie. Nie możecie odczuć jak wspaniałe jest to ze sposobu w
jaki manifestuje się wśród zwykłych ludzi, ponieważ nie mogę pozwolić wam, na to, abyście
czuli zarozumiałość albo samozadowolenie. Jako wasz Mistrz mogę wam tylko polecić,
abyście się lepiej starali i dobrze stawiali każdy krok. Podczas tego jednego roku w
wyjaśnianiu przez was prawdy, w procesie waszej kultywacji i w procesie chronienia przez
was Fa miały miejsce wszelkie rodzaje udręczenia i napotkaliście wszelkiego rodzaju
trudności. Polegając na waszym własnym myśleniu i decyzjach, wyszliście z tego. Mistrz nie
robi tego wszystkiego nadaremnie. Cokolwiek Mistrz dla was zrobił, jesteście tego godni!
(Długi aplauz) Jesteście naprawdę nadzwyczajni! (Aplauz)
Jeśli chodzi o konkretne kwestie, to myślę, że gdy nadarzy się okazja, to znajdę czas, aby
wam o nich powiedzieć. Nie mam zamiaru brać udziału w każdej konferencji. Za każdym
razem, kiedy wypowiadam się publicznie, to jest tego powód i nie ma to na celu
przypadkowego opowiadania wam o czymś – zwłaszcza w obecnej sytuacji. Tak więc w
przyszłości znajdę czas, aby porozmawiać z wami o szczegółach. Dziś nie powiem już nic
więcej. Mam nadzieję, że wszyscy jeszcze lepiej postarają się wykonywać swoje zadania w
rektyfikacji Fa i w demaskowaniu zła. To jest także część waszej kultywacji.
To wszystko co dzisiaj powiem. Dziękuję. (Aplauz)
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Nauczanie Fa na Konferencji w Kanadzie w 2001r.
(19 maja 2001 r. w Ottawie)

Witam wszystkich! (Aplauz)
Na początku chciałbym życzyć tej naszej konferencji całkowitego sukcesu! Jako uczniowie
Dafa, wiecie że to jest inne od jakiejkolwiek innej kultywacji jakiegokolwiek czasu w historii
- jest to bezprecedensowe. Dlaczego? Ponieważ jesteście uczniami Dafa. Każdy rodzaj
kultywacji w historii był wyłącznie dla własnego polepszania osoby i osiągnięcia
Doskonałości, lecz wy jesteście inni. Wiecie, w przyszłości będzie dużo więcej ludzi
uzyskujących Fa. Innymi słowy, dwa etapy następują po zapoznaniu społeczeństwa z Dafa.
Pierwszym jest ustanowienie uczniów Dafa wśród rektyfikacji Fa. Kultywacji dla ludzi
przyszłości, która nie ma nic do czynienia z rektyfikacją Fa i jest po prostu całkowicie
kwestią polepszania się ich dla osiągnięcia Doskonałości. Więc, jako uczniowie Dafa,
zostaliście obdarzeni wielką, historyczną misją. Więc, to jest inne od wyłącznie osobistej
kultywacji. Musicie ochraniać Fa, musicie uprawomocniać Fa, a kiedy Fa jest prześladowane,
ujawniacie zło i lepiej spisujecie się ucieleśniając Dafa - to powinniście robić. I w
rzeczywistości bardzo dobrze się spisaliście - Mistrz widzi to bardzo dobrze.
Ponieważ kultywujemy prawe Fa, nieważne co robimy, powinniście podchodzić do tego z
dobrocią (Szan). Więc, z naszymi dobrymi myślami, wszystko co zrobiliśmy aby
uprawomocniać Fa i demaskować zło, pokazało wspaniałość i miłosierdzie naszych uczniów
Dafa. Tymczasem, musimy eliminować złe rzeczy, i kropka, ponieważ uszkadzają kosmos i
krzywdzą czujące istoty. Innymi słowy, bez tych złych rzeczy, nie byłoby potrzeby
rektyfikacji Fa. Nie miało to miejsca w jakimkolwiek okresie historii - nie było precedensu,
nie ma przykładu którym można by się kierować. Wasza zdolność robienia dobrze tego
wszystkiego odzwierciedla waszą wspaniałość jako uczniów Dafa. A to jest waszym
przywilejem, ponieważ żadna istota w historii nie miała takiej okazji - ta jest pierwsza.
Podczas tych kilku lat wszyscy spisaliście się naprawdę dobrze i wspominałem o tym przy
wielu okazjach. Co więcej, w procesie rektyfikacji Fa uczniowie, jako całość, nie tylko dobrze
się spisali w przeciętnym tego słowa zrozumieniu, lecz nieprawdopodobnie dobrze! Czy to
uczniowie w Chinach kontynentalnych, czy to uczniowie poza nimi, spisaliście się naprawdę
dobrze, w pełni odegraliście rolę uczniów Dafa, posługujecie się zdolnościami jakie macie i
środkami jakimi dysponujecie, i uczyniliście to czego nie są w stanie uczynić zwykli ludzie.
To tyczy się szczególnie tych, którzy stracili swoje ludzkie ciała dla Dafa - wszyscy
pokazaliście swoją wspaniałość podczas uprawomocniania Fa.
W rektyfikacji Fa wszyscy naprawdę dobrze się spisaliście. Jednak, dopóki zło nie jest
całkowicie wyeliminowane, wciąż musimy spisywać się jeszcze lepiej. Musimy demaskować
i eliminować zło. Chińczycy byli największymi ofiarami wśród szkód zła. Wszystkie metody
używane przez zły polityczny gang łotrów w chińskim rządzie są najpodlejsze, najgorsze i
nieznane historii - osiągnęły skrajność, nie jest możliwe aby były gorsze. Nigdy przedtem
rząd nie został użyty do robienia tych łajdackich rzeczy. Wszystkie rzeczy, które nasi
uczniowie Dafa zrobili z dobrymi myślami, poruszyły ludzi świata i poruszyły istoty na
każdym poziomie, podczas gdy zło, które wzniosło swoją głowę w Chinach kontynentalnych
rozwścieczyło istoty na każdym poziomie. Kontrast pomiędzy tymi złymi istotami, a naszą
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dobrocią (Szan) jest wstrząsający. Wiecie, kiedy zło widzi, że zostanie wyeliminowane, to
zaczyna szaleć. Jest zepsute, jest jadowite, jest złe. I jak trucizna, jeżeli chcesz aby nie
zatruwało ludzi, nie może tego zrobić - tak po prostu jest. Więc podczas procesu
eliminowania go, nie bądźcie w ogóle pobłażliwi - po prostu to usuńcie! Nie odnoszę się teraz
do istot ludzkich, lecz do tych złych istot manipulujących ludźmi. W rzeczywistości, wszyscy
moi uczniowie mają zdolności, wliczając uczniów w Chinach i w innych krajach, jak i
niektórych nowych uczniów. Wszyscy w rzeczywistości mają zdolności. Ponieważ w
rektyfikacji Fa każdy etap jest próbą, sprawdzianem, pozostawianą dla różnych sytuacji w
różnych okresach przyszłych okresów historii(2), to jest wspaniałe Fa pozostawiane dla
historii kosmosu. Jeżeli chodzi o waszą własną kultywację, to już przeszliście przez cykl
kultywacji. Jesteście istotami, które są stwarzane dla Dafa. Ostatnim odcinkiem waszej
wędrówki jest wasze wznoszenie się do waszej własnej pierwotnej i najwyższej pozycji.
Dzięki ich niezwykłej głębi umysłu, uczniowie Dafa mogą znieść wszystko, lecz różne rzeczy
przydarzą się w różnych historiach w przyszłości. Wielkie Fa kosmosu ma pozostawić
czującym istotom na różnych poziomach w różnych okresach historii punkt odniesienia, kiedy
problemy pojawią się w różnych okresach na różnych poziomach, i ma pozostawić istotom
sposoby radzenia sobie ze wszelkimi sytuacjami, które mają miejsce w różnych czasach w
historii. To jest, wszelkie rodzaje problemów, które pojawiają się dziś, są punktami
odniesienia pozostawianymi historii. Te przejawy są skomplikowane i wydają się
przypadkowe, lecz w rzeczywistości są dobrze uporządkowane. Zostają pozostawione historii
[aby pokazać] jak należy zajmować się problemami, które będą miały miejsce w różnych
okresach historii. Więc, jeżeli zło osiągnęło punkt, gdzie nie jest już możliwe do ocalenia, jak
się nim zająć nie jest kwestią osobistej kultywacji osoby - jest to ochranianiem Fa kosmosu.
Kiedy jest to niezbędne, można użyć różnych zdolności różnych poziomów aby je
wyeliminować.
Jak wiecie, moje Fa nie jest nauczane tylko wam - wszystkie rozmaite poziomy słuchają.
Więc, innymi słowy, to zadanie rektyfikacji Fa istnieje na różnych poziomach. W
wyjątkowych okolicznościach można wyeliminować zło - to można zrobić. To nie istniało
przedtem w kultywacjach w historii. Różne poprawne stany, które ukazujecie w tym okresie
w każdej pojedynczej kwestii, i to jak zajmujecie się sprawami we wszelkich sytuacjach,
wszystkie zostają pozostawione historii. Więc oba są ważne i kluczowe. Oczywiście, kiedy
eliminujemy zło, powinniście pamiętać, że jeżeli macie intencję popisywania się, macie
obawy zwykłych ludzi, albo macie nieczyste myśli, nie będziecie w stanie osiągnąć celu.
Dlaczego masz taką zdolność? Tylko ponieważ jesteś wielkim kultywującym. Więc, kiedy
wysyłasz tą myśl, nie mogłaby być wysłana przez nikogo prócz wielkiego kultywującego.
Dlatego, kiedy niektórzy uczniowie używają tej zdolności, czasem działa a czasem nie. Tutaj
znajduje się ten problem. Lecz to powiedziawszy, jeżeli coś naprawdę powinno zostać
wyeliminowane, to po prostu musi być wyeliminowane. To nie tylko ty eliminujesz. Jeżeli
kultywujący nie może tego wyeliminować, bogowie - włączając wyższych bogów - także
muszą wziąć udział w eliminowaniu go. Inna rzeczą jest, że od teraz podczas grupowych
ćwiczeń albo kiedy jest inna duża konferencja jak ta nasza, nasi uczniowie mogą wyciszyć
swoje umysły na pięć minut, siedząc z rękami w pozycji dzieyin (jieyin) myśląc o
wyeliminowaniu złych myśli, karmy, złych wyobrażeń i zewnętrznych interferencji w ich
umysłach. Gdy jesteś w takim stanie, pomyśl że umrą i wtedy zostaną wyeliminowane.
Wystarczy pięć minut. (Aplauz) Kiedy zbieramy się na grupowe ćwiczenia, myślcie o
wyeliminowaniu zła w Trzech Sferach, trzymając jedną rękę pionowo li dżang (li zhang)
przed klatka piersiową, i po prostu myślcie Prawdziwymi Myślami przez pięć minut - to
powinno załatwić sprawę. (Aplauz) To zadziała, ponieważ jesteście, w końcu, wspaniałymi
kultywującymi i jesteście odmienni od zwykłych ludzi. Lecz jeżeli użyjesz tego do czegoś
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czego kultywujący nie powinien robić, to nie zadziała. Jak tylko myśl się pojawi, nastąpi
zapłata, albo twój poziom spadnie. Zapamiętajcie to!
Więc następnie pomówię o innej kwestii. Jakiej? Wiecie, teoria grawitacji w którą wierzy
nauka dziś jest całkowicie błędna. To co sprowadziło ten fenomen grawitacji, który ludzie
opisali? Dzieje się tak, ponieważ wszystkie życia i wszelka materia, wliczając wodę i
powietrze, które są na ziemi, są wewnątrz Trzech Sfer - wszystkie rzeczy, które istnieją
wewnątrz Trzech Sfer - są złożone z cząstek wszystkich różnych poziomów wewnątrz Trzech
Sfer, a różne cząstki różnych poziomów są połączone. To połączenie może, kiedy jest siła
ciągnąca, się rozciągać albo przemieszczać wewnątrz Trzech Sfer. Innymi słowy, kiedy je
ciągniesz, może rozciągać się jak gumka i kiedy je puścisz, wróci. To znaczy, istnieje
podstawowa, stabilna forma istnienia wśród cząstek. Dlatego obiekt w środowisku tej Ziemi
powróci na ziemię po tym jak go poruszysz. Oczywiście, nie mówię o przeniesieniu kamienia
do innego miejsca, w takim wypadku nie wróciłby do miejsca, gdzie był. To nie o to chodzi.
Powierzchnia Ziemi jest granicą jednego poziomu. Wewnątrz tego poziomu rzeczy mogą
poruszać się poziomo, ponieważ wszystkie są na tym samym poziomie. Lecz kiedy coś
przemieści się w kierunku poziomu poza jego poziomem, zostanie pociągnięte z powrotem,
ponieważ rzeczy na Ziemi są w sferze gdzie cząstki istnieją na tym poziomie.
Pomyślcie o tym wszyscy: większe ciało kosmiczne jest niezmiernie ogromne. Istoty
ludzkie i Ziemia są malutkie nawet kiedy są widziane z miejsca wysoko w Trzech Sferach.
Człowiek zdaje się przemieścić z Nowego Jorku do Kanady, kiedy w rzeczywistości w ich
oczach wydaje się, że nie ruszyłeś się, ponieważ skala twojego ruchu jest naprawdę mała.
Więc, kiedy rakiety i statki kosmiczne startują w niebo, próbują oderwać się od tego
środowiska - które jest stworzone z tych różnopoziomowych cząstek - które tworzą Ziemię.
Więc, ludzkie istoty używają rakiet, aby zwiększyć siłę odpychającą i poruszyć ją z wielką
siłą. Jak wiecie, w Trzech Sferach istnieje warstwa atmosfery. Wygląda jak atmosfera, kiedy
w rzeczywistości, wewnątrz jest środowiskiem stworzonym z niezliczonych
mikrokosmicznych istot, których zadaniem jest zapewnianie stabilności, aby istoty ludzkie
mogły tu istnieć. Kiedy coś wydostaje się z atmosfery, połączenia pomiędzy wieloma
cząsteczkami są zerwane przez ciągnięcie z dużą siłą. To powoduje sytuację gdzie tylko
cząsteczki na obrzeżach są wciąż z nią połączone, a siła ciągnąca nie jest już tak duża. Innymi
słowy, pomimo, że nie jest to już środowiskiem Ziemi, jest wciąż połączona do sfer innych
cząsteczek wewnątrz Trzech Sfer. Tylko w ten sposób może być tam stabilnie. To jest powód
dlaczego może tam być satelita. Oczywiście, to samo połączenie istnieje w obiektach o tej
samej masie, lecz o innych objętościach. Obiekt, który ma małą objętość, lecz dużą gęstość,
ma tą samą liczbę połączeń jak obiekt, który ma dużą objętość, więc czuje się, że ważą tyle
samo. Jest wiele innych aspektów tego, jeżeli mam się zagłębiać w szczegóły. To co
próbowałem wam przed chwilą powiedzieć, to to, że grawitacja nie istnieje. Prawdziwym
powodem jest to, że aby cząsteczki tutaj istniały, muszą być połączone.
Więc, dlaczego, jeżeli chodzi o kultywujących, osoba może opuścić ciało? I dlaczego
może lewitować? Jest tak właśnie ponieważ materia twojego ciała, która jest związana z
Ziemią i jest złożona z cząstek powierzchniowej materii, przeszła przez zmiany. Zerwała
swoje połączenie z cząsteczkami w tym środowisku, więc nie jesteś już podporządkowany
jego sile spójności, i nie jesteś już podporządkowany jego ograniczającej i przyciągającej
mocy. Tak jest kiedy możesz lewitować. Więc do którejkolwiek sfery dokultywowałeś, skład
twojej istoty na mikrokosmicznym poziomie jest połączony z tą sferą. Kiedy dokultywujesz
do wyższych poziomów, będziesz połączony z wyższymi poziomami i zerwiesz połączenie ze
wszystkimi poziomami poniżej. Taki jest związek. Połączenie i otwarcie Wielkiego
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Niebiańskiego Obwodu jest przejawem na tym poziomie. Lecz uczniowie już dawno temu
przeszli przez ten poziom, tylko są zamknięci. Od teraz, jeden po drugim, uczniowie
doświadczą różnych stanów w kultywacji. Dlatego wam o tym powiedziałem. Dziś powiem
tylko tyle. Mam nadzieję, że konferencja pójdzie jeszcze lepiej. (Aplauz)
Wiem, że wszyscy pracowaliście tak ciężko. Musicie pracować i musicie studiować, macie
swoje życie rodzinne i zajęcia społeczne i jednocześnie musicie opiekować się swoją rodziną,
dobrze spisywać się w pracy i musicie dobrze studiować Fa i dobrze wykonywać ćwiczenia, i
co więcej, musicie wyjaśniać prawdę. To jest trudne! Jest to całkiem trudne, zarówno
czasowo i finansowo. Jest trudne, więc wasza potężna cnota jest ukazywana. To jest trudne,
więc jest dobrą okazją do stworzenia waszej potężnej cnoty. Nadzwyczajne! Ponieważ
jesteście kultywującymi, nawet pomimo, że jest trudne, powinniście spisywać się nawet
lepiej. To wszystko co powiem. (Aplauz)
2. W języku chińskim, słowo "historia" jest używane w szerszym sensie i może być używane do odniesienia się do
przeszłości, teraźniejszości albo przyszłości.
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Nauczanie Fa na międzynarodowej Konferencji Fa w Waszyngtonie
(21 czerwca 2001 r.)

Witam wszystkich! Ciężko pracowaliście!
Może teraz doświadczyliście jak trudna jest kultywacja. Ponieważ jest trudna, wasza
kultywacja może się powieść. Wielu ludzi w historii szukało Tao - chcieli kultywować,
osiągnąć Doskonałość i wyjść poza ludzki cykl śmierci i ponownych narodzin. Lecz było to
bardzo trudne. Nie ma absolutnie możliwości aby osoba mogła osiągnąć Doskonałość, jeżeli
nie przejdzie przez ciężką kultywację aby pozbyć się wszelkich przywiązań, które rozwinęła
wśród codziennych ludzi. Dlatego to co uczniowie Dafa pokazali i to co byli w stanie
osiągnąć podczas obecnej trudności jest nadzwyczajne i prawdziwie ukazuje kim jest
kultywujący. Naprawdę jest nadzwyczajnym to, że w tak złym środowisku ogromna
większość uczniów była w stanie wystąpić naprzód, uprawomocniać Fa i kierować się ku
Doskonałości.
Żadna droga kultywacji w historii nie była tak wspaniała jak ta dzisiaj, ponieważ żadna
droga kultywacji w historii nie mogła prawdziwie ocalać ludzi na tak wielką skalę. A
historyczny moment w którym jesteśmy, nie jest tylko kwestią Mistrza ocalającego ludzi jesteście w okresie kiedy Fa rektyfikuje cały wszechświat. Wszyscy bogowie przyglądają się
temu co się ukazuje w tym momencie na świecie. Wiele przepowiedni w ludzkim świecie
mówiło, że kiedy ludzkie społeczeństwo osiągnie pewien punkt w historii, nawet bogowie w
niebiosach będą musieli zostać odnowieni albo wymienieni i nawet ciała kosmiczne
musiałyby być odbudowane. Czy to różne przepowiednie w historii czy to różne opowieści
przekazywane na całym świecie, mówiły one o tym historycznym momencie, w którym dziś
są ludzie. Więc, innymi słowy, żadne z różnych wydarzeń w dzisiejszym ludzkim
społeczeństwie jest przypadkowe. To co my, kultywujący, napotkaliśmy jest dokładnie tym
momentem w historii. W rektyfikacji Fa i w kultywacji, ścieżki, które obraliście były
przeważnie prawe.
Podczas procesu odchodzenia od Fa istot w kosmosie, istoty przestały wiedzieć o istnieniu
Fa czy prawdziwych wymaganiach Fa dla istot na różnych poziomach. Więc, spowodowało to
że czujące istoty, napotykając coś tak ważnego jak dzisiejsza rektyfikacja Fa, nie są w stanie
zachowywać się poprawnie odnośnie Fa, uczniów Dafa, czy mnie samego. Właściwie, stare
siły, które manipulują czującymi istotami i wpływają na rektyfikację Fa, są tym co naprawdę
hamuje rektyfikację Fa. Te istoty w kosmosie są niezliczone. Z tak wieloma istotami,
pomyślcie o tym, jeżeli podczas rektyfikacji Fa każda istota miałaby ukazać tą stronę siebie,
która stała się zdegenerowana, tak wiele istot popełniałoby ogromne grzechy przeciw Fa i
musiałyby zostać wyeliminowane. Wtedy czujące istoty nie mogłyby zostać ocalone, prawda?
I czy rektyfikacja Fa nie byłaby przeprowadzana na marne? Dlatego wcześniej powiedziałem,
że odwróciłem sytuację i posłużyłem się aranżacją starych sił. Ponieważ złe siły, które szerzą
się od góry do dołu, zakłócają rektyfikację Fa nie pomijając żadnego poziomu. Było to
skoncentrowaną manifestacją wyczynów wszystkich istot na różnych poziomach po ich
degeneracji. Innymi słowy, wszelka degeneracja istot i wszystkie złe stany jakie istoty mogą
objawiać podczas okresu rektyfikacji Fa, manifestują się w skoncentrowany sposób w całym
systemie starych sił, które wpływają na rektyfikację Fa. Było zaplanowane, że wielu istotom -
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warstwach po warstwach nich - nie będzie dozwolone brać udziału w rektyfikacji Fa, tak aby
zapobiec zakłóceniu ich planu. Jest to dokładnie tym co ja także chciałem - nie pozwolić tym
czującym istotom bezpośrednio grzeszyć przeciw Fa, aby wciąż mogły być ocalone. Myślały,
że ich plan jest pomysłowy, lecz w rzeczywistości był pod moją kontrolą. Te, które miały rolę
w tym systemie są dokładnie tymi w kosmosie, które powinny zostać wyeliminowane i są one
najgorszymi, najokropniejszymi istotami. One także przejawiały w skoncentrowany sposób
najgorsze zrozumienie i zachowanie na różnych poziomach. Podczas rektyfikacji Fa,
dzisiejsze istoty zrobiły wszystko co tylko mogły. Więc ich złe czyny są same w sobie
dokładnie tym co prawdziwie potrzeba wyeliminować podczas rektyfikacji Fa. Lecz pomimo
faktu, że istoty starych sił wpłynęły na rektyfikację Fa i uczyniły okropne rzeczy, dawano im
raz po raz szanse i tylko gdy stawały się prawdziwie niemożliwe do ocalenia, decydowano się
na całkowite ich wyeliminowanie. Jeżeli chodzi o te inne istoty na rożnych poziomach, które
nie brały udziału w przeszkadzaniu rektyfikacji Fa, mogą zostać ocalone - nieważne jak złe
się stały w toku historii - ponieważ nie wzięły udziału w rektyfikacji Fa i nie uczyniły szkód. I
te istoty są ogromną większością.
Wiedziałem od początku , że stare siły będą temu przeszkadzać. Sprawom wydaje się
brakować porządku, lecz w rzeczywistości są bardzo dobrze zorganizowane. Różne trudności
i próby przez które przeszli nasi uczniowie na tym świecie są dokładnie planem tych starych
sił. Trudności, które znieśli uczniowie nie są spowodowane tylko przez ich własną karmę,
jeszcze mniej są one przeszkodami przyniesionymi Dafa przez istoty ludzkie - istoty ludzkie
nie potrafią tego zrobić. Ponieważ codzienna osoba jest bezsilna wobec kultywującego.
Dzisiejsi ludzie w istocie mieli trudności zaplanowane dla nich przez ten system starych sił na
rożnych poziomach i ludzie byli kontrolowani przez stare siły na rożnych poziomach. Dlatego
stali się tak silni, dlatego ważą się czynić rzeczy kultywującym i dlatego ważą się okazywać
brak szacunku wobec Dafa. Jest jeszcze kwestia, która się w tym zawiera. Za wyjątkiem tych
złych, jest wiele ludzi na tym świecie, którzy są niewinni, i którzy zostali zwiedzieni przez
nawał oszczerczej propagandy. Kiedy osoba jest oceniana zasadami Fa wszechświata, jeżeli
jej umysł zawiera negatywne myśli w stosunku do Dafa, zostanie wyeliminowana, kiedy
próba Dafa i uczniów Dafa zostanie zakończona. Pomyślcie o tym - czy nie jest taka osoba w
niebezpieczeństwie? Jest tak ponieważ to czemu się bezpośrednio sprzeciwia jest tym Fa. Aby
spożytkować ten okres historii i aby stworzyć ekstremalnie złą sytuację w środowisku tego
świata, stare siły użyły wszelkich metod i odcięły wszelkie media wewnątrz i poza Chinami,
które mogłyby ujawnić prawdę. Prześladując uczniów Dafa, partia skorzystała ze wszystkich
swoich wcześniejszych doświadczeń z każdej przeszłej kampanii i walce, wraz ze złymi
środkami ze wszystkich czasów i wszystkich lądów. Jednocześnie użyła złych rzeczy,
przebiegłości i zdradliwości, które uformowały w chińskim intelekcie przez ostatnie kilka
tysięcy lat. Środki jakie przyjęła są wyjątkowo złowrogie. Dlatego na początku prześladowań
wielu ludzi świata było zwiedzionych przez kłamstwa. Jako kultywujący rektyfikacji Fa, nie
możemy po prostu patrzeć jak te niewinne istoty zostają w taki sposób zwiedzione w to
grzeszenie i zostają zniszczone. To jest ponieważ, kiedy ta sprawa się zakończy, następny
etap ludzkiej historii się rozpocznie i wiele złych rzeczy zostanie wyeliminowanych. Nie ma
znaczenia jak ogromny jest wszechświat, został on stworzony przez to Fa wszechświata, a
istoty na każdym poziomie [mają] stosować się do zasad Fa na każdym poziomie kosmosu.
Nawet najbardziej podstawowe zalążki materii wszystkie zostały stworzone przez to Fa.
Jeżeli istota jest przeciwko Fa, które stwarza wszystkie istoty we wszechświecie, to dokąd
pójdzie? Czy nie zostanie wyeliminowana? Podczas tego okresu uczniowie Dafa w istocie
ocalili wielu ludzi świata poprzez wyjaśnianie prawdy jednocześnie uprawomocniając Dafa.
W tej trudnej sytuacji gdzie są prześladowani, uczniowie niemniej zdołali wyjaśniać prawdę i
ocalać czujące istoty. Czy nie jest to wielkim miłosierdziem? Jako uczeń Dafa powinieneś
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okazywać miłosierdzie dla wszystkich istot, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajdujesz.
Widziany z innej perspektywy, fakt że uczniowie Dafa wciąż ocalają czujące istoty, pomimo,
że są w tak przygniatającym środowisku, ukazuje jeszcze wyraźniej wspaniałość uczniów
Dafa.
Wyjaśnienie prawdy nie jest prostą sprawą - nie jest to tylko kwestią zdemaskowania zła.
Kiedy wyjaśniamy prawdę, ocalamy czujące istoty i jednocześnie łączy się to z kwestią
twojego własnego ulepszania się i twojej eliminacji przywiązań podczas kultywacji, i kwestii
bycia odpowiedzialnym wobec Fa przez uczniów Dafa w ich kultywacji, jak i kwestie takie
jak to, w jaki sposób wypełnisz i wzbogacisz ten twój raj w twoim ostatecznym osiągnięciu
Doskonałości. Jeżeli w przyszłości będziesz wielką oświeconą istotą, która osiągnęła
Doskonałość, nie może być tak, że nie ma żadnych czujących istot w twoim wymiarze i w
obszarze twojego własnego raju. Dlatego podczas swojej kultywacji musisz okazywać, że
miłosiernie ocalasz czujące istoty i sprawić, że twój własny raj będzie pełny i bogaty. Podczas
rektyfikacji Fa, podczas gdy likwiduję wpływ starych sił na rektyfikację Fa, także tworze dla
was plany. Rzeczy wydają się złe i chaotyczne, podczas gdy w rzeczywistości wszystkie są
naprawdę dobrze uporządkowane. Stare siły stworzyły dobrze uporządkowane plany, lecz ja
także uczyniłem rzeczy w sporym porządku. Nieważne pod jakim kątem na to patrzysz, jest
sposób aby ostatecznie rozwiązać te problemy. Podczas tego okresu [powinniśmy skupiać się
na tym] jak możemy wykorzystać tą okazję do prawdziwego zademonstrowania
wyjątkowości i wielkiej cnoty kultywującego. To jest także cenną okazją. Ponieważ złe stare
siły nalegają aby dać nam szansę je wyeliminować, dobrze ją wykorzystajcie. Historia jeszcze
nigdy przedtem tego nie widziała, trudno na to napotkać.
Naprawdę łatwo jest kultywującemu, który znajduje się w środowisku, które nie ma złego
pola, powiedzieć, że może odrzucić [przywiązanie do] życia i śmierci - tak jak wasze
mówienie o odrzuceniu [przywiązania do] życia i śmierci w prawym polu takim jakie dziś
tutaj mamy - ponieważ nie ma wcale presji. Lecz jest to inna sprawą jeżeli w złym
środowisku, w środowisku pełnym złych elementów uprawomocniacie Fa i odważacie się
wystąpić i demaskować zło. To, pomimo że to środowisko jest bardzo złe - pomyślcie o tym
wszyscy - czy nie jest to cenne i rzadko spotykane? Jest to naprawdę cenne i rzadko
spotykane. Po tym okresie nie będzie żadnych okazji takich jak ta. Jesteście w stanie natrafić
na taką okazję tylko ponieważ jesteście uczniami Dafa. Nic podobnego do tego nie wydarzyło
się w zwykłej kultywacji czy osobistej kultywacji w przeszłości. Oczywiście, cofając się w
historii, Jezus i Śakjamuni także przeszli przez ogromne trudności. Trudności wtedy w nich
wymierzone były także całkiem złe, mówiąc historycznie. Lecz nigdy przedtem nikt nie użył
takich nowoczesnych środków masowego przekazu, które dziś mamy, aby wytworzyć takie
zło w taki przygniatający sposób, na skalę tak wielką jak cały świat. Rozmiar zła był tak
wielki, że gdy się to zaczęło 20 lipca 1999 r., wydawało się jakby to niebiosa się załamywały.
Poza Chinami kontynentalnymi, niewielu ludzi poza uczniami Dafa wiedziało o co chodzi w
Falun Gong i wszystkie rządy i media na całym świecie słuchały bezpodstawnej propagandy
mediów z Chin kontynentalnych. Ludzie słuchali kłamliwej propagandy Chin i wierzyli w
nią, więc mieli o nas złe wrażenie. Więc dlaczego czujecie, że dzisiejsze środowisko stało się
łatwiejsze? Jest tak, ponieważ w waszym wyjaśnianiu prawdy wyjaśniliście prawdę o
prześladowaniu nas dla ludzi świata, mediów i rządów na całym świecie. I ponieważ wasza
dobroć i miłosierdzie w zwykłym ludziom społeczeństwie i wasze prawe czyny uczniów Dafa
zostały uznane zarówno przez ludzi świata i bogów. One są tym co sprawia, że środowisko
jakie mamy dziś jest możliwe. Nadzwyczajne - prawdziwie nadzwyczajne. Wytrwaliście
oszczerczą propagandę pochodzącą z maszyny propagandy całego narodu i ogromnego rządu
- rządu manipulowanego przez najbardziej nikczemnych i najbardziej złych. Każdy uczeń
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Dafa, który był w stanie dotrzymać kroku postępowi Dafa zrobił co powinien zrobić. Dla
kontrastu, jak mogliby ci ludzie, którzy wciąż nie wyszli ze swoich domów, lecz wciąż myślą
o sobie, że kultywują, być jakkolwiek uważani za kultywujących? Oczywiście, ludzkie myśli
różnie przejawiają się na różne sposoby w zwykłym ludzkim społeczeństwie. Gdy ktoś kto
poznał Dafa, schodzi na złą drogę, jest tak dlatego, ponieważ ma przywiązania, których nie
jest w stanie odrzucić. A te przywiązania na pewno są kontrolowane i wykorzystywane przez
złe istoty. Złe istoty szukają waszych myśli, które zawierają przywiązania aby je wzmocnić i
uzyskać cel przejęcia kontroli. Po użyciu ich przez demony, ci ludzie „oświecają się” na złej
drodze, lecz wciąż myślą, że mają rację i szukają wymówek w Fa poprzez wyjmowanie
rzeczy z kontekstu aby siebie bronić.
Patrząc obecnie na ogólną sytuację rektyfikacji Fa, zmiana przez którą przeszło większe
ciało kosmiczne jest ogromna. Nowe rozległe ciało kosmiczne jest nieporównywalnie
ogromne i wspanialsze niż kiedykolwiek. Ma miejsce końcowy etap rektyfikacji Fa, ponieważ
systemy kosmicznych ciał są niewiarygodnie ogromne - są niewyobrażalnie gigantyczne - a
system tak gigantyczny jeszcze jest złożony z dziesiątek milionów ogromnych systemów jak
ten. To prawda, nie mogę już wam mówić o tej strukturze używając zwykłego ludzkiego
języka - osiągnęło to stopień nieopisywalności. To prawda, lecz nie niedoceniajcie siebie.
Może przyszłe osiągnięcie Doskonałości, które was oczekuje będzie prawdziwie wspaniałym
królestwem.
Wyjaśnianie prawdy jest czymś co każdy z was musi robić. Znowu wam to mówię.
Ktokolwiek, kto próbuje siebie usprawiedliwiać i kto nigdy nie wystąpił jest w błędzie. Co do
tego ile jeszcze potrwa ta trudność, nie uważam, że powinniście wiele o tych rzeczach myśleć.
Ani nie myślcie o tym czy możecie osiągnąć Doskonałość, ponieważ jakiekolwiek pożądanie
jakie możecie mieć, może stać się przywiązaniem i może zostać użyte przez zło. Jak tylko
taka myśl się wyłania, zło może dla ciebie wyczarować fałszywy obraz i wtedy spowoduje to
interferencje. Cencie obecny czas i jak najlepiej go wykorzystajcie - ten czas jest
przeznaczony dla uczniów Dafa. Podczas gdy kultywujecie, czynicie rektyfikację Fa i
kierujecie się ku osiągnięciu Doskonałości, także musicie ocalać czujące istoty. Stwarzacie
wszystko dla przyszłości. Wszystko co uczniowie Dafa dziś robią jest niezwykle ważne, a
prawa ścieżka którą kroczą może stać się punktem odniesienia dla istot w przyszłości. W
międzyczasie, stworzyli podstawę w ludzkim społeczeństwie dla sposobu życia przyszłej
ludzkości. Wiecie, te rzeczy pokazywane na naszej stronie internetowej PureInsight są
nowymi pomysłami przyszłej ludzkości i to reprezentuje myślenie i prawidłowe poglądy
przyszłej ludzkości. Ten stan, te miłosierdzie, ta dobroć, ta czystość, ta prawość i ta wielka
cierpliwość okazywana przez uczniów Dafa podczas okresu rektyfikacji Fa pomaga
kształtować przyszłe społeczeństwo. Poza uczniami Dafa, którzy w obecnym okresie
przechodzą przez proces kultywacji, także ludzie przyszłości , w czasie który nadejdzie, będą
uzyskiwali Fa - to przedsięwzięcie jest wykonywane w dwóch etapach. Pierwotnie plan
starych sił był taki, że będzie łącznie dwadzieścia lat, podzielone na okres rektyfikacji Fa i
okres w którym Fa rektyfikuje ludzki świat. Podczas pierwszych dziesięciu lat Mistrz
czyniłby rektyfikację Fa, a uczniowie Dafa by kultywowali podczas okresu rektyfikacji Fa.
Podczas następnych dziesięciu lat ludzie przyszłości by uzyskali Fa. Wtedy by to wkroczyło
w nową erę i wtedy by się zaczęła nowa przyszłość. Lecz ujawniłem to, ponieważ rzeczy się
zmieniły, chociaż nie za bardzo. Nie cieszcie się z tego zbytnio. W szczególności ci z was,
którzy nie spisali się dobrze, powinni wiedzieć, że czas nagli. Nie myślcie o niczym innym.
We wszystkim co robimy musimy być odpowiedzialni wobec przyszłości. Tymczasem,
podczas naszego wyjaśniania prawdy, ludzie przyszłości prawdziwie zostali ocaleni. W
szczególności, zrozumienie i poparcie, które wykazują ludzie poza Chinami kontynentalnymi
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w stosunku do Dafa stworzyło doskonałą podstawę dla ich otrzymania Fa i wkroczenia w
przyszłe ludzkie społeczeństwo.
Ludzie nie przyszli do tego ludzkiego świata na nic, ponieważ nigdy nie było ludzkości
takiej jak dzisiejsza w tym środowisku Ziemi. Jak wiecie, często mówię o obcych istotach.
Dlaczego mówię o obcych istotach? Ponieważ w przeszłości one były prawdziwymi istotami
ludzkimi w tym środowisku Ziemi. Podczas różnych okresów historii i w nawet odleglejszej
historii, oni byli tutaj właściwymi mieszkańcami. Nie ma znaczenia ile razy ziemia była
zastępowana, w każdym okresie istoty na Ziemi, istoty ludzkie, miały inną formę i wygląd różnice pomiędzy nimi były ogromne. Lecz wszystkie one były właściwymi mieszkańcami
tego miejsca. Więc dlaczego nasza ludzkość w tym okresie przybrała ten wygląd? Jest tak
ponieważ, wiecie, Fa kosmosu miało być tu nauczane, więc w odległym historycznym czasie
cała podstawa została ułożona pod przyszłe rozpowszechnianie Dafa. Rzeczom co wyglądają
jak zwierzęta nie pozwolono by słuchać Fa - byłoby to obrazą Dafa. Więc bogowie stworzyli
dzisiejsze istoty ludzkie na swój własny obraz. Ludzie w zachodnich religiach wiedzą, że
Jahwe stworzył człowieka na swój obraz. Ludzie na wschodzie wiedzą że Nü Wa stworzyła
człowieka na swój obraz. Byli jeszcze inni bogowie, którzy stworzyli innych ludzi. Jeżeli w
przeszłości istoty w środowisku Ziemi byłyby stworzone na podobieństwo bogów, byłoby to
obrazą bogów, największym wyrazem braku szacunku dla bogów. Więc tworzenie tutaj istot
ludzkich na obraz bogów było zabronione. Chociaż dzisiejsi ludzie zostali stworzeni na obraz
bogów, bogowie wzbraniają się przed myśleniem o istotach ludzkich jako ich krewnych,
ponieważ sposób w jaki istoty ludzkie żyją jest całkowicie odmienny od sposobu życia
bogów. Tylko zewnętrzny wygląd ludzi przypomina wygląd bogów. Jest w tym coś więcej.
Dlaczego chińska kultura i cywilizacja w toku historii była tak odmienna od kultury i
cywilizacji innych miejsc? Kraje we wszystkich innych regionach mają pojęcie krajów i we
innych regionach ich przywódcy narodowi przybrali formę królów. Tylko w historii Chin nie
było czegoś takiego jak kraj - zamiast tego przybrało to formę dynastii. Mówiąc historycznie,
cesarze Chin byli bardzo odmienni od królów w innych krajach. Prawda jest taka, że podczas
gdy podstawy tych kultur były tworzone, ciągle ustanawiano związki przeznaczenia z istotami
ze wszechświata. W każdym okresie historii, istoty z różnych rajów przybyły na chińskie
ziemie aby stworzyć ich związek, a każde z nich reprezentowało ich własny system
kosmiczny. Uczniowie Dafa także przybyli z różnych systemów kosmicznych. Ich
reinkarnacje na różnych poziomach były ich cyklami życia na tych różnych poziomach.
Ostatecznie, przybyli z odległych ciał kosmicznych. Wiecie, „cesarz dynastii ma dworzan tej
dynastii” - jest to coś co ludzie mówią. Jest więcej powiedzeń takich jak to „cesarz dynastii
ma dworzan tej dynastii”, jest także „istota rządząca dynastią ma ludzi tej dynastii”, „kultura
dynastii...”, „ubiór dynastii...”. W przeszłości, kiedy zmieniała się dynastia, kultura także od
razu się zmieniała, a różnice w ubiorze także były znaczące. Wszystko to zostało
sprowadzone przez istoty z różnych poziomów. Dlatego w Chinach, kultura, czy jedzenie,
domostwa, ubiory, sposób życia... każdy aspekt kultury był całkiem odmienny aspektów
innych kultur. Zostało to spowodowane nagromadzeniem kultur sprowadzonych ludzkości
przez istoty z wielu, wielu różnych systemów. Później z biegiem czasu, liczba ludzi by
przewyższyła pojemność tej ziemi Chin. Więc, po tym jak związek został stworzony, ludzie
reinkarnowali w swoich następnych życiach w innych regionach.
Powiedziałem, że żaden kraj na tym świecie nie istnieje z przypadku - wszystkie istnieją,
mają znaczenie i przeznaczenie. Właściwie, wszyscy ludzie czekają na Fa. Wielu uczniów
naprawdę to odczuło: mianowicie, kiedy niektórzy ludzie czytają Fa, mówią: „Szukałem tego
całe moje życie”, czy „To jest dokładnie to czego szukałem”. Dlaczego inne czujące istoty nie
mogą na obecnym etapie uzyskać Fa? Jest tak, ponieważ zostali skrępowani w tej kwestii.
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Powodem dlaczego nie mogą teraz wkroczyć, jest to, że gdy tylko by wkroczyli, to ich własna
karma i wszelkie rodzaje skomplikowanych elementów, które uformowali w społeczeństwie rzeczy na ich negatywnej stronie - także poszłyby za nimi, a to utrudniłoby rektyfikację Fa w
jej pierwszym etapie. Więc nie możemy pozwolić tym ludziom teraz wkroczyć. Lecz musicie
zajmować się rektyfikacją Fa i wyjaśniać prawdę, ponieważ w procesie robienia tego, jeżeli
ktoś zrobił ćwiczenia, albo poznał Fa - aczkolwiek nie dogłębnie - już stworzył podstawy dla
swojego uzyskania Fa w przyszłości. Dlatego musicie to robić. Innymi słowy, mówię wam, że
wiele sytuacji nie jest bez przyczyny. Wszystko na świecie przybyło dla tego Dafa, zostało
uformowane dla Dafa i stworzone dla Dafa. Liczne zasady Fa i wiele prawdziwych sekretów,
które wam powiedziałem nie były wcześniej znane nawet bogom. Nawet kiedy słyszeli te
rzeczy, docierały do nich jako nagłe uświadomienie. Ich sfery ograniczają ich zrozumienie
wyższych poziomów i odleglejszych okresów historii, ponieważ do jakkolwiek wysoka osoba
kultywuje jest to tym do jak wysokich zasad się oświeca i do jakiej prawdy wszechświata się
oświeca. Więc w dzisiejszym świecie, nie możemy nie być odpowiedzialni za inne czujące
istoty, nie możemy nie być odpowiedzialni za uzyskanie Fa przez inne istoty w przyszłości, i
nie możemy nie utworzyć podstaw dla innych czujących istot do uzyskania w przyszłości Fa,
ponieważ jest całkiem możliwe, że są istotami z twojego systemu. Aby rozpowszechniać Fa w
Chinach i nie pozwolić przeciętnym osobom słuchać Fa, wielu, wielu królów różnych rajów i
wiele istot z bardzo wysokich poziomów - z których wieloma się opiekowałem w toku historii
- zostały zebrane aby reinkarnować na ziemi Chin. Oczywiście, w kwestii uzyskania ciała
dziś, każdy jest tak samo traktowany, czy opiekowano się nimi, czy nie. Więc, jest jeszcze
więcej powodów aby ocalić tamtejszych ludzi. Wśród przytłaczającej okrutnej propagandy,
rzeczy których ci ludzie się dopuścili nie są już zwykłymi grzechami. Niektórzy z nich mają
przeznaczone zniszczenie, niezależnie skąd przyszli i niezależnie od tego jaki mają związek
przeznaczenia czy jak wysokie były ich poziomy. Czy nie szkoda, że istocie się to przydarza?
Nie możemy nic zrobić. To nie jest tak, że Mistrz nie jest miłosierny. Jest tak, ponieważ
podczas okresu rektyfikacji Fa, istoty na różnych poziomach wszystkie zmieniały swoje
pozycje - nie jest to kwestią bycia miłosiernym, ani ocalania ludzi. Gdziekolwiek jest sinsing
istoty, tam właśnie jest jej pozycja - to jest kryterium, jest to zasadą Fa, i jest to czymś
stworzonym dla przyszłości i nie może być zniszczone czy złamane, gdy ktoś sobie tego
zażyczy. Wszystko co uczniowie Dafa poza Chinami zrobili i pokazali podczas wyjaśniania
prawdy jest nie mniej nadzwyczajne, jest to wspaniałym wyczynem. Jeżeli chodzi o poziomy
w kultywacji i postęp w kierunku Doskonałości, nie ma w ogóle różnicy pomiędzy wami i
uczniami w Chinach. Było zaplanowane abyście uzyskali tutaj Fa, i było zaplanowane abyście
tutaj kultywowali. Wielu uczniów ma spore wykształcenie, a przeważająca większość
uczniów poza Chinami ma dyplomy wyższych uczelni. Dlaczego tak jest? Jest to dokładnie
abyście w pełni wykorzystali w tym krytycznym okresie to czego nauczyliście się wśród
zwykłych ludzi i w czym jesteście dobrzy, musicie uprawomocniać Fa używając umiejętności
zwykłych ludzi stworzonych przez Dafa na tym świecie. W praktyce bardzo dobrze to
zrobiliście. Oceniając na podstawie artykułów na stronie Clearwisdom i artykułów uczniów
Dafa na stronie Xinsheng(1) i w innych mediach, powiedziałbym że niektóre z artykułów,
które napisaliście są arcydziełami - są dobrze umotywowane, ich pomysły mają poparcie,
przejawiają jasne myślenie, a ich logika jest silna. Prawdziwie miały efekt wstrząsania i
zastraszania zła, i mają bardzo wysoki standard. Kiedy te rodzące kłamstwa media w Chinach
kontynentalnych są oceniane względem standardu jaki mamy obecnie, powiedziałbym że nie
są dobre. Jeden uczeń powiedział: „Nie ma w pałacu cesarskim uzdolnionego człowieka”. (2)
Myślę, że to prawda. Kto trudziłby się pomagając złu kłamać, oczerniać i wrabiać nas w
nikczemnym stylu? Jako uczniowie Dafa, prawdziwie wykazujemy to co powinniśmy - to jest
waszym obowiązkiem, to jest tym co uczniowie Dafa okresu rektyfikacji Fa powinni robić, a
wy spisaliście się wyjątkowo dobrze. Przechodząc przez trudności i znosząc cierpienia
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prześladowań, uczniowie w Chinach wyjaśniali prawdę czującym istotom, co ukazało
wspaniałe czyny wielkich oświeconych istot zanim się narodziły. Czasem, gdy czytam stronę
PureInsight, czuję że teraz prawdziwie poczęły się nowe istoty i nowa ludzkość, ponieważ
wasze zrozumienie jest już w stanie zrównać się ze zrozumieniami nowego okresu
historycznego i zrozumieniami najbardziej prawych istot. Uczniowie Dafa tworzą ludzkości
podstawy dla przyszłości.
Istnieje bardzo zły czynnik w prześladowaniu uczniów Dafa. Mianowicie, stare siły nie
mogą przeboleć faktu, że niektórzy uczniowie dojdą do Doskonałości i staną się uczniami
rektyfikacji Fa. Myślą, że ci uczniowie uzyskali to zbyt łatwo, ponieważ nawet one nie mogą
być uczniami rektyfikacji Fa. Dlatego manipulują złem i posługują się nikczemnymi osobami
aby bić naszych uczniów - upierając się przy biciu ich do stopnia gdzie aż mówią: „Przestanę
praktykować”. Czy nie jest to złe? Czy bóg mógłby być taki? Kosmos jest rektyfikowany
przez Fa i liczba wyeliminowanych istot na każdym poziomie jest całkiem duża. Liczba tych
z nas, którzy osiągną Doskonałość jest, jak ja to widzę, daleka od wystarczającej. Pierwotnie
planowałem mieć co najmniej pięćdziesiąt milionów - nigdy przedtem wam tego nie
mówiłem. (Aplauz) Teraz nie mamy wystarczająco. Lecz mamy już całkiem sporą liczbę.
Jednak, nieważne co, jako kultywujący nie powinieneś być zbyt szczęśliwy czymkolwiek co
usłyszysz. Może to co Mistrz właśnie powiedział, jest samo w sobie testem dla ciebie.
Pozbądź się wszelkich przywiązań jakie masz i nie myśl o niczym. Po prostu rób wszystko co
uczeń Dafa powinien robić, a wszystko zostanie załatwione. Mimo że zło wydaje się strasznie
okrutne, już wyczerpało swoje sztuczki i ledwo jest w stanie wzmacniać etykiety jakie nakleja
na naszą praktykę i dalej używać mediów aby fabrykować rzeczy. Z jego chorym umysłem,
dalej zmusza uczniów do pisania tak zwanych „oświadczeń skruchy” i do podpisywania jego
rzeczy. Wie bardzo dobrze, że to wszystko jest fałszywe i nie może zmienić serc ludzi, więc
dlaczego upiera się przy robieniu tego? Dlaczego upiera się, że musisz podpisać to pismo?
Dlaczego upiera się, abyś powiedział „przestanę praktykować” zanim cię uwolni? Jedna
osoba mówi „będę dalej praktykował” a oni dowalą mu wyrok. Inna mówi „przestanę
praktykować” i tylko za to ją uwolnią. Różnica pomiędzy tymi jest niewyobrażalna, prawda?
Czy to normalne? Nie. Czy nie jest to oczywiste? Chcą po prostu abyś upadł, chcą abyś po
prostu powiedział te słowa. Kiedy te słowa są wypowiedziane, nawet jeżeli nie pochodzą z
twojego serca, to pozostawiają skazę. Dla ucznia rektyfikacji Fa jest to hańbą. Co więcej,
jeżeli uczyniłeś rzeczy, które zaszkodziły Dafa i nie jesteś w stanie tego później prawdziwie
naprawić wśród rektyfikacji Fa i naprawić szkody spowodowane Dafa, to naprawdę będzie
poważne. Jedna myśl może zadecydować czy przejdziesz. Czy możesz wystąpić aby
uprawomocniać Fa jest próbą, której nie można przejść po prostu przez podążanie za tłumem i
jego pędem. Niektórzy pomyśleli, że będą czekali na Placu Tiananmen, i stwierdzili, że
„jeżeli wszyscy wystąpią z tłumu, to i ja wystąpię”. Kiedy nie widzą wielu praktykujących,
którzy występują, spacerują dookoła, a potem wracają. Tak jest, ponieważ kiedy wszyscy
występują, to ten pęd cię wyciąga - nie występujesz w wyniku porzucenia w głębi
przywiązania do życia i śmierci. Kultywacja jest indywidualną sprawą, a podążanie za
tłumem nie jest wystarczające. Ulepszanie się każdej osoby musi mieć solidne podstawy.
Oczywiście, nasi uczniowie spoza Chin nie muszą wszyscy udać się na Tiananmen. Jeżeli
wszyscy byście tam się udali, nie byłoby nikogo zajmującego się sprawami rektyfikacji Fa
poza Chinami. To wszystko było zaplanowane w historii.
Jesteście jednym ciałem, tak jak gong Mistrza. Oczywiście wy i gong nie jesteście tą samą
rzeczą, po prostu daje przykład. Jest ono jak mój gong, który robi różne rzeczy w tej samej
chwili. Część jego ciągle pędzi z wielką siłą przez ogromny kosmos do mikrokosmosu, w
kierunku tego co jest wyżej i dalej. Siła jest tak ogromna, a prędkość jest tak wielka,
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przekraczając wszystkie czasy podczas gdy rektyfikuje ogromny firmament. Część jego, po
tym pędzeniu, eliminuje grzeszną karmę istot na różnych poziomach i równoważy
przeplatające się związki wśród istot na różnych poziomach. Część jego asymiluje istoty, a
część jego zmienia pozycje istot. Robi różne rzeczy nawet na najbardziej mikrokosmicznych
poziomach istot, na każdym poziomie. Część jego robi rzeczy w niskich wymiarach, część
jego chroni uczniów, a część jego usuwa zło - każda część mojego gong robi te rzeczy.
Innymi słowy, jedno ciało niekoniecznie robi jedną rzecz. Lecz nieważne co robicie, musicie
być godni bycia nazywanymi uczniami Dafa.
Tyle dziś powiem. Wasze dzielenie się doświadczeniami i zrozumieniami też jest ważne.
W żadnych okolicznościach, w żadnym okresie i nieważne jak zajęci jesteście swoją pracą,
nie możecie odstępować od waszego studiowania Fa, ponieważ jest to tym co zasadniczo
zapewnia, że będziesz się polepszał i osiągniesz Doskonałość. Nie możesz wykonywać pracy
Dafa bez studiowania Fa, inaczej byłaby to zwykła osoba wykonująca pracę Dafa. To muszą
być uczniowie Dafa, którzy wykonują pracę Dafa - jest to wymagane od was. Jeżeli zwykli
ludzie pomagają z pracą Dafa, oczywiście jest to dobrą rzeczą, lecz to o czym mówię to
uczniowie Dafa. Musicie być uczniami Dafa czyniącymi pracę Dafa, ponieważ wasze
osiągnięcie Doskonałości ma największe znaczenie. Teraz, wasze osiągnięcie Doskonałości
jest na pierwszym miejscu. Oczywiście, wasze bycie odpowiedzialnym wobec Dafa i ocalanie
czujących istot jest częścią waszego osiągania Doskonałości. Powiem wam to: wszyscy
mówicie, że Mistrz ocala wszystkie czujące istoty, lecz kiedy wszyscy osiągniecie
Doskonałość i spojrzycie wstecz, zobaczycie wszystkie czujące istoty, które wtedy ocaliliście.
Kiedy wyjaśniacie prawdę, ocalacie czujące istoty.
To wszystko co powiem. Możecie teraz kontynuować konferencję.

przypisy:
1.Xinshen - Chińska strona internetowa prowadzona przez praktykujących Dafa, która jest przeznaczona dla
ogółu społeczeństwa. Jej
nazwa może być przetłumaczona jako "Nowe życie" czy "Nowe istnienie"
2. Starożytny chiński idiom o pewnym stanie rządu.
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