
 

 

Nauczanie Fa na konferencji w Vancouver w 2003 roku 

 
(Li Hongzhi, 18 maja 2003 r., Kanada) 

 
(Długie oklaski) Niektórych z was widziałem na widowni podczas ostatniej 

konferencji Fa. Wydaje się, że nasze konferencje Fa odbywają się częściej w okresie letnim. 

Kiedy konferencje Fa odbywają się w różnych regionach, ludzie zawsze mnie zapraszają, i 
mają nadzieję, że wezmę w nich udział. Właściwie, za każdym razem kiedy się z wami widzę 
jest tak dlatego, że mam coś do powiedzenia. Zwykle, gdy różne regiony organizują 
konferencje Fa, wszyscy chcą żeby Mistrz wziął udział i powiedział kilka słów. Czasami 

jednak nie rozumiecie do końca wymagań jakie przed wami postawiłem w poprzednim 

wykładzie, i jeżeli następnym razem powiem coś więcej, to prawdopodobnie osłabię wasze 

zrozumienie poprzedniego wykładu i spraw, które musicie załatwić. Nie mogę zatem za 

często brać udziału w konferencjach Fa. Rzeczywiście, dzisiaj nie mam nic szczególnego do 

powiedzenia, ale dawno temu obiecałem studentom z Vancouver, że przyjadę, kiedy będzie u 

nich konferencja Fa, więc tym razem przybyłem. (Gorące brawa) 

Ciężko pracowaliście! Widziałem, co robiliście wyjaśniając fakty oraz chodząc do 

konsulatów i ambasad, aby dawać świadectwo Fa. Na tej konferencji Fa uczniowie mieli 

pewne problemy z posiłkami i zakwaterowaniem. Kiedy tu dotarłem, widziałem jak wszyscy 

kręciliście się po okolicznych ulicach. Jednak bez względu na to jak bardzo jest to męczące, 

wasz cel jest jasny: w trudnych sytuacjach jesteśmy w stanie ocalać czujące istoty i odnieść 
sukces w kultywacji siebie samych; w tym procesie kultywacji jesteśmy w stanie hartować się 
i stawać się coraz bardziej czystymi i coraz bardziej zdolnymi spełniać wysokie standardy, a 

w trakcie tych nikczemnych prześladowań staliście się coraz bardziej racjonalni i coraz lepiej 

wiecie jak konfrontować się z nikczemnym dramatem i tymi prześladowaniami. Bez względu 

na to jak jest to agonalne czy ciężkie, jesteśmy uczniami Dafa, więc nie pożądamy niczego 

pośród zwykłych ludzi i jesteśmy pewni swojego ostatecznego celu: chcemy osiągnąć 
Doskonałość kultywującego. To, co chcemy uzyskać jest czymś czego zwykłym ludziom 

nigdy nie uda się uzyskać. Dlatego dla uczniów Dafa jest to istotną i poważną sprawą, zacząć 
od bycia zwykłą osobą i podczas tego procesu móc całkowicie wznieść się ponad poziom 

zwykłych ludzi, a na dodatek kultywować w zwykłym społeczeństwie i spełniać wyższe 

standardy - standardy, które przewyższają ludzkie społeczeństwo - oraz osiągnąć rzeczy, 

jakich w ciagu całej historii pragnęli wszyscy kultywujący, ale nigdy nie mogli osiągnąć. Coś 
takiego jak wasze uprawomocnianie Fa i ocalanie czujących istot, obejmuje wasze 

udoskonalanie samych siebie i eliminowanie uchybień, rzeczy do których nadal jesteście 

przywiązani i różnego rodzaju niedociągnięć. W ten sposób, bez względu na to jakich form 

używacie w zwykłym społeczeństwie podczas uprawomocniania Fa, kultywujecie bez 

względu na to, co robicie, udoskonalacie się i bez względu na to co robicie, powinniście to 

robić ze stanem umysłu kultywującego, a nie zwykłego człowieka. 

Nasz punkt wyjściowy jest jasny. Istotą tego co robisz jako kultywujący, jest 

udoskonalanie siebie samego i kultywowanie siebie samego oraz podczas demaskowania zła, 

doprowadzanie do kresu prześladowań i odrzucanie aranżacji starych sił. Wiele rzeczy, które 

robisz wygląda jak zajęcia zwykłych ludzi, ale ich pierwotna natura jest odmienna. 

Podstawową różnicą jest to, że nasz ostateczny cel i nasz punkt wyjścia różnią się od ich. My 

jedynie wykorzystujemy niektóre zwykłe narzędzia w normalnym społeczeństwie. Normalne 

społeczeństwo również stanowi poziom, który Fa stworzyło dla ludzkości, więc na tym 

poziomie dajemy świadectwo Fa poprzez wykorzystanie kultury jaką stworzyło Fa dla 

zwykłych ludzi, oraz różne formy w jakich może istnieć. Nie sądzę, aby było w tym coś nie 

tak.  

Wiecie, dobro i zło współistnieją w społeczeństwie ludzkim. Ale kultywujący Dafa 

działają całkowicie z dobrych pobudek i ma to pozytywny wpływ na ludzkość, na 



 

 

społeczeństwo, na ludzkie myślenie, zachowanie i wartości moralne, oraz na nas 

kultywujących. Rozprzestrzenianie się Dafa miało w rzeczywistości ogromny, pozytywny 

wpływ - bardzo dobry wpływ - na społeczeństwo, ludzi i samych kultywujących, wszystko co 

się przejawiło, było pozytywne. Mamy tego pełną świadomość, tak jak i zwykli ludzie w 

społeczeństwie. Pod wpływem prześladowań, niektórzy zostali w przeszłości wykorzystani 

przez złe istoty i byli przez nie kontrolowani, powiedzieli coś co nie pochodziło z ich serca, 

coś co wydawało się mieć znaczenie, ale w rzeczywistości go nie miało, oraz coś, co nie 

pochodziło z ich własnych przemyśleń - było to następstwem manipulacji zła. Dzisiaj, kiedy 

ludzie mówią coś o Dafa, muszą być odpowiedzialni za siebie. Wcześniej ludzie mogli 

powiedzieć, że wcale nie mieli intencji wypowiedzenia tych słów, ponieważ byli 

kontrolowani i zwodzeni przez obce złe istoty. Ale gdy okoliczności są takie, że obce istoty 

zostały wyczyszczone, to gdy ludzie coś mówią, wówczas mówią w swoim własnym imieniu, 

zatem muszą brać za to odpowiedzialność. 
Stosuję współczucie (cibei). Mogę pominąć złe rzeczy jakie w trakcie prześladowań 

ludzie wyrządzili lub powiedzieli o uczniach Dafa i o mnie, jak również rzeczy, które zrobili, 

żeby pogorszyć sytuację. Oczywiście, nie dotyczy to tych, którzy już wyrządzili Dafa wielkie 

szkody. Ci są nie do ocalenia. Tak, Fa może uratować wszystko i wszystkich - słyszeliście jak 

Mistrz mówił wam, że mogę wszystko przemienić w coś dobrego, bez względu na to jak jest 

to złe - mogę zrobić to wszystko, Wielkie Prawo może to zrobić, ale niektórzy źli ludzie w 

czasie prześladowań popełnili takie grzechy przeciwko sobie samym, że nie zasługują na 

usłyszenie tego, co uczniowie Dafa mają do powiedzenia i nie zasługują na ocalenie przez 

Dafa, innymi słowy, w trakcie prześladowań określili już swoje przyszłe pozycje i utracili 

szansę na ocalenie. Więc ci ludzie nie będą wliczeni. Powiedziałem, że nie ważne jak zła była 

istota w trakcie całej historii, nadal będzie mieć szansę. Niezależnie od tego, czy jest w 

ludzkim wymiarze, czy w innym wymiarze z dowolnego poziomu, dopóki podczas 

prześladowań nie zgrzeszyła przeciwko Dafa, nie ma znaczenia jak wielkie są jej grzechy 

popełnione w trakcie całej przeszłości w ludzkim społeczeństwie lub w innych wymiarach 

dowolnego poziomu, mogę ją ocalić. Powiedziałem wam: nie biorę pod uwagę minionych 

krzywd wyrządzonych w przeszłości przez jakąkolwiek istotę. To dlatego, że nawet kosmos 

nie jest już wystarczająco dobry, i nie można też porównywać obecnych istot z istotami z 

okresu formacji i stagnacji, kiedy zatem nic nie jest już wystarczająco dobre, nie chcę 
porównywać ani wybierać tych, które są stosunkowo lepsze. Chcę tylko ocalić każdą, tak 

długo jak sama nie zgrzeszy przeciwko rektyfikacji Fa, mogę je ocalić. Działając, trzymałem 

się ściśle tej zasady. (Oklaski) 

Często zdarzają się studenci, którzy pytają mnie o tych ludzi, którzy chcą się nauczyć 
Dafa, ale którzy wcześniej pracowali jako szpiedzy na zlecenie zła, które prześladuje Dafa, i 

które prześladuje rektyfikację Fa. Ci ludzie, którzy zgrzeszyli przeciwko Dafa, ale nadal 

przebywają pośród uczniów Dafa, ze względu na swoją wiedzącą stronę nie chcą opuścić 
Dafa, ale ze względu na swoją ludzką stronę byli kierowani przez ludzkie poglądy i 

przywiązania, i robili jakieś rzeczy, które skrzywdziły uczniów Dafa i rektyfikację Fa. Więc 

odnośnie tych ludzi, których wciąż nazywam "studentami", problemy są bardzo śmiertelnie 

poważne. Jednak nie jest tak, że nie można ich już uratować, nie jest tak, że nie można ich już 
ocalić. Oni nadal są odmienni od innych istot. Obecnie rektyfikacja Fa jeszcze się nie 

zakończyła, więc nadal jest szansa na uprawomocnianie Fa. Innymi słowy, jest jeszcze 

szansa, aby to nadrobić. Patrzę na istotę kompleksowo i patrzę na jej całą historię. Jeśli ktoś 
jest prawdziwym uczniem Dafa, jeśli był naprawdę bardzo dobrą istotą w przeszłości, ale w 

pewnym momencie zrobił coś złego w tym środowisku, to wciąż różni się od zwykłego 

człowieka, który zgrzeszył przeciwko Dafa. Po tym jak wynagrodzą szkody, które wyrządzili, 

nadal może im się udać i jeśli będą sobie dobrze radzić, to tak samo będzie na nich oczekiwać 
wszechmocna cnota. (Oklaski) 

Powiedziałem wcześniej, że w zwykłym społeczeństwie nie ma znaczenia jakie masz 

stanowisko lub gdzie pracujesz, nawet jeśli twoja praca polega na szpiegowaniu - jest to 



 

 

wyjątkowa praca, z wyjątkowymi zadaniami, i dlatego nazywa się służbą do zadań 

specjalnych, prawda? - nie mniej jednak, jesteś istotą, więc nie powinieneś przegapić tej 

ekstremalnie ważnej i cennej okazji tylko dlatego, że masz specjalną pracę, nie możesz 

zrujnować szansy, na którą istoty czekały dziesiątki tysięcy lat, tylko z powodu takiego 

rodzaju pracy. W taki sposób patrzę na istoty. Oczywiście, w przeszłości, gdy uczyłem Fa, 

drzwi do zbawienia były szeroko otwarte - nie wybieram was na podstawie żadnej klasy 

społecznej, zawodu czy statusu. W ogóle nie zwracam na te kwestie uwagi. Nie ma znaczenia, 

czy jesteś bogaty, czy biedny, z jakiej klasy społecznej jesteś, czy jesteś mądry czy nie, czy 

jesteś dobrze wykształcony, do jakiej grupy etnicznej należysz - nie robię żadnych 

rozgraniczeń. Nie patrzę na żadne różnice jakie kreślą istoty ludzkie i nie biorę ich pod 

uwagę. Traktuję wszystkich tak samo. Tak to robię. Z pewnością obejmuje to agentów 

specjalnych i tych, którzy podejmują się pracy szpiegowskiej, aby dowiedzieć się czegoś 
więcej o Dafa. 

Oczywiście, jeśli spojrzycie wstecz i pomyślicie o tym, zobaczycie, że ja, jako Mistrz, 

traktuję istoty z największym miłosierdziem. Więc jeśli, mimo wszystko nadal nie mogę cię 
uratować, to muszą być ku temu powody. Wiecie, wielu studentów chce mnie zobaczyć i 

wielu zwykłych ludzi chce się ze mną widzieć. Gdy niektórzy ludzie mnie spotkają, stają się 
podekscytowani nie wiedząc dlaczego, i kiedy niektórzy ludzie mnie widzą odczuwają 
wyjątkową bliskość i serdeczność. Niektórzy ludzie są tak podekscytowani, że chce im się 
płakać. To dlatego, że ich wszystkie wiedzące strony wiedzą, że ktokolwiek mnie zobaczy, 

temu pomogę, (oklaski) i mogę zmniejszyć grzechy i karmę jaką wytworzył w całej swojej 

przeszłości. (Oklaski) Tak więc bez względu na to jaka jest twoja praca i co robisz, tak długo, 

jak tylko mnie zobaczysz, sprawię, że rozwiniesz dobre myśli (shan), i o ile mnie zobaczysz, 

zredukuję twoje grzechy i karmę pośród twoich dobrych myśli. (Oklaski) W rzeczywistości, 

każdy na świecie ma stronę, która wie, która jest świadoma. Albo mówiąc inaczej, nie ma 

znaczenia, co zrobiłeś i co robisz, wszystkich was traktuję w taki sposób. (Oklaski) Może to 

jest to "największe miłosierdzie", o którym ludzie mówią. Oczywiście, w taki sposób 

przejawia się to wśród istot na tym poziomie. Kiedy traktuję ludzi w taki sposób, kiedy 

traktuję ludzi na świecie w ten sposób, jeśli przy takim miłosierdziu i takiej tolerancji, która 

całkowicie przekracza sposób w jaki zwykli ludzie traktują istoty, ludzie na świecie nadal 

wyrządzają krzywdę Dafa i sprawiają zawód uczniom Dafa, którzy próbują ich ocalić, to Fa 

Buddy ma swoją godność i kiedy po okazaniu im takiego miłosierdzia oni ciągle nie radzą 
sobie dobrze, to absolutnie nie ma żadnej nadziei dla ich egzystencji. 

Wiecie o SARS w Chinach, cóż, już w przeszłości stare siły postanowiły [wykorzystać 
go], aby w Chinach wyeliminować osiem milionów ludzi. Zamiast okazać skruchę, oni nadal 

ukrywają fakty. Ze współczucia dla istoty ludzkiej, [Mistrz] chce dać ludziom więcej szans i 

nie chce, aby tak wiele osób umarło. Ale zamiast okazać skruchę, oni wręcz wykorzystują 
SARS do prześladowania uczniów Dafa i tuszują fakty. Ludzie u władzy są zwykłymi ludźmi 

i oni też są celami boskiej kary. Bogowie ostrzegają ludzi na świecie, a jednak [niektórzy] 

ludzie wciąż chcą ukryć pewne sprawy i nie dopuścić, by ludzie na świecie poznali prawdę. 
To, co na nich czeka jest jeszcze większą karą z niebios! Innymi słowy, podczas gdy traktuję 
wszystkie istoty z największą łaską, jeśli niektóre istoty wciąż nie mogą przez to przebrnąć, to 

zostawię je w spokoju, oczywiście będą inne sposoby na poradzenie sobie z nimi. Ujmując to 

w inny sposób, Fa Buddy jest miłosierne, ale ma też solenny charakter bogów i ludziom nie 

wolno robić wszystkiego na co przychodzi im ochota, i nie traktować poważnie bożej łaski. 

Jest to akt bluźnierstwa względem bogów. 

Kiedy ostatnio nauczałem Fa, poruszyłem kwestię studentów popełniających błędy, 

których nie powinni popełniać. Rzeczywiście, tak długo jak na nowo jesteś niezłomny w 

studiowaniu Fa i dobrze je studiujesz, sam siebie korygujesz i dobrze się prowadzisz, nadal 

jesteś uczniem Dafa. Wystarczy, że następnym razem postąpisz dobrze z tym wszystkim; nie 

rozwódź się nad tym tak, jakby to było śmiertelnie poważne. Jeśli w twoim umyśle będzie to 

czymś śmiertelnie poważnym, stworzy to kolejną sytuację, kiedy będziesz czuć presję 



 

 

wywołaną żalem i strachem, i zatoniesz w przywiązaniu do tego, i nie będziesz w stanie się z 

tego wyrwać. Cały proces kultywacji ucznia Dafa jest procesem usuwania przywiązań. Bez 

względu na to co doświadczyłeś, jak tylko zdasz sobie sprawę z problemu, po prostu skoryguj 

go natychmiast, jeśli upadniesz, to po prostu wstań i kontynuuj robienie tego, co uczeń Dafa 

robić powinien. W tym przypadku popełniony błąd będzie tylko liczyć się jako test, z którym 

nie poradziłeś sobie dobrze w trakcie kultywacji, możesz próbować przejść go następnym 

razem i będzie więcej okazji na przejście testu następnym razem. To wszystko. Mistrz nie 

może zaliczać [złych] uczynków jakie popełniłeś w trakcie kultywacji jako czegoś wielkiego. 

Jednak zupełnie inaczej jest w przypadku tych ludzi, którzy nie potrafią wygrzebać się z tej 

sytuacji, lub którzy powtarzają błędy. Nie możesz rozwijać nowych przywiązań dlatego, że 

popełniłeś błąd. 

Wcześniej, kiedy nauczałem Fa, nie mówiłem tak bezpośrednio z tego powodu, że nie 

chciałem wytworzyć u was psychicznego obciążenia, lub stworzyć jeszcze innych 

przywiązań. Z tego powodu, że rzadko kiedy przekazuję studentom Fa indywidualnie. Kiedy 

uczę kogoś Fa i wskazuję mu jego wady, pomyślcie o tym, jego umysł będzie naprawdę 
obciążony, ponieważ słowa te wyszły z moich ust. Dlatego rzadko kiedy przekazuję komuś 
Fa, sam na sam. Kiedy nauczam Fa, mówię o rzeczach powszechnie obowiązujących i mówię 
w sposób ogólny. A jeśli chodzi o problemy, które są mniejszej wagi, które są czymś 
pobocznym lub są odosobnionymi przypadkami, i dotyczą tylko kilku osób, i kiedy nie 

interferują ze studentami Dafa jako całością, to nie ma potrzeby żebym je poruszał. Dlatego, 

że podczas procesu kultywacji uczniowie dostrzegają te kwestie pośród siebie i wskazują je 

tym ludziom, zwracają uwagę na niedociągnięcia. Nawet jeśli te osoby, z powodu przywiązań 

nie potrafią od razu zdać sobie z tego sprawy, stopniowo uświadamiają to sobie. Tylko kiedy 

problemy urastają do dużych rozmiarów, lub mają coś wspólnego z całościową sytuacją Dafa, 

lub kiedy jest problem w uprawomocnianiu Dafa, tylko wtedy poruszam ten temat. Na 

przykład teraz, w kilku regionach Chin wciąż są ludzie rozpowszechniający fałszywe 

wykłady [Dafa] i niektórzy ludzie są tak do nich przywiązani, że nawet je zapamiętują, i nie 

tylko zapamiętują, ale nawet chodzą wszędzie i propagują je wśród studentów. Co nimi 

kieruje, że to robią? Robią to, ponieważ fałszywe wykłady zawierają rzeczy do których są 
przywiązani i które pasują do ich ludzkich przywiązań. Nie sądzę, żeby celowo starali się 
uszkodzić Fa. Jest tak dlatego, że mają przywiązania i myślą w ludzki sposób, robią rzeczy, 

które zło chce mieć zrobione i interferują z uczniami Dafa uprawomocniającymi Fa. 

Kilka razy brałem udział w konferencjach Fa w Kanadzie. (Oklaski) Odbyły się tu trzy 

konferencje, które zrobiły na was dość głębokie wrażenie. Za pierwszym razem jak wiadomo, 

było to na krótko przed 20 lipca [1999 roku]. Drugi raz, gdy naciski i prześladowania były 

naprawdę ciężkie. Tamta odbyła się w Ottawie i byłem na niej. Tym razem, odbywa się kiedy 

zło jest całkowicie eliminowane na szeroką skalę, a rektyfikacja Fa postępuje w 

błyskawicznym tempie, eliminuje zło z dużą prędkością i włamuje się do ludzkiego wymiaru. 

To właśnie w tym czasie jestem tutaj, aby spotkać się z wami. Więc te trzy konferencje Fa w 

Kanadzie, są dość wymowne. (Długie brawa) 

Trzeba powiedzieć, że kanadyjscy studenci wykonali wspaniałą pracę, co znajduje 

odzwierciedlenie w wielu różnych kwestiach. Wasza dobra współpraca odegrała kluczową 
rolę i było wiele przypadków, w których wasze osobiste przywiązania wpłynęły na wasze 

uprawomocnianie Dafa. Nie było między wami nazbyt wielu przypadków, kiedy 

obstawalibyście przy własnej opinii do takiego stopnia, że nie bylibyście w stanie odpuścić. 
Nie było nazbyt wielu tarć między studentami. Współpracowaliście ze sobą dość dobrze i w 

taki sposób stworzyliście bardzo dobrą sytuację. Oczywiście, Kanada jest wyjątkowym 

miejscem. Kanadyjski rząd i ludzie okazali wiele wsparcia i sympatii dla Dafa i uczniów 

Dafa, powinniśmy za to podziękować Kanadyjczykom i rządowi kanadyjskiemu. (Gorące 

brawa) 

Patrząc na te trzy konferencje Fa i sięgając pamięcią wstecz, widzimy wyraźnie 

różnice w ogólnej sytuacji. Trzykrotnie spotkałem się z uczniami w Kanadzie i zmiany w 



 

 

ogólnej sytuacji pomiędzy tymi trzema razami były duże. Wszyscy to widzieliście. Gdy 

zaczęły się prześladowania presja była dość duża. Kiedy nauczałem Fa w Kanadzie przed 20 

lipca 1999 roku, wiele z tego co powiedziałem, było w rzeczywistości wskazówkami dla ludzi 

na całym świecie - mówiłem coś do ludzi na całym świecie. Każdy człowiek ma wiedzącą 
stronę. Kiedy nauczam Fa, nie mówię tylko do istoty ludzkiej, warstwy nad warstwami mnie 

przemawiają do istot na różnych poziomach i dlatego wszystko co dzieje się w tym ludzkim 

miejscu, nie jest czymś odosobnionym - jest odzwierciedleniem na niższym poziomie 

zachodzących zmian kosmicznych. Jak mówiłem wcześniej: prawdy są odmienne, z poziomu 

na poziom. Patrząc z wyższego poziomu, prawdy na niższych poziomach wydają się być 
błędne, ale prawdy są prawdami na odpowiadających im poziomach, a stany, manifestacje i 

standardy dla tej samej rzeczy, są różne na różnych poziomach, a im wyżej się znajdują, tym 

bardziej skłaniają się ku Prawdzie. Ogólnie rzecz biorąc, prawdy konsekwentnie (spójnie) 

spływają z góry na dół, a kiedy przejawiają się na różnych poziomach, są prawdami różnych 

poziomów. Istoty na każdym poziomie mają zatem różne stany (pozycje) i różne zrozumienie 

prawdy. Im niżej, tym mniejsze wymagania i tym marniejsze zachowanie istot. Gdy dochodzi 

się do tego najniższego poziomu, zachowanie istot jest bliskie najgorszemu zachowaniu. Stare 

siły dokonały bardzo szczególnych aranżacji dla tych nikczemnych prześladowań. 
Powstrzymuję tutaj zło, robią to również prawi bogowie, stróżowie Fa. Stare siły mają swoje 

zasady, ale w rzeczywistości zło jest również powstrzymywane. Kiedy zło wprawia swą 
nikczemność w ruch, działa bardzo apodyktycznie, ale w rzeczywistości rezultaty ich działań 

są bardzo słabe. Oczywiście, kiedy źli ludzie działają w imieniu zła, o ile prawe myśli 
uczniów Dafa nie mają uchybień i są mocne, to źli ludzie staną się bojaźliwi i nawet zostaną 
pokonani przez prawe myśli. Tak sprawy się mają. Ogólnie zło nie było w stanie osiągnąć 
tego co chciało, a to dlatego, że mimo wszystko bogowie mieli wszystko pod kontrolą. Stare 

siły mają swoje aranżację, ale one tylko starają się doprowadzić do sytuacji jakiej potrzebują; 
stare siły nie były w stanie zrobić wszystkiego czego tylko chciały dlatego, że to co ja i prawi 

bogowie chcemy zrobić powstrzymuje ich od osiągnięcia tego, co zaplanowały. 

Stary kosmos ma stare prawdy. Każda istota, zanim zostanie zrektyfikowana przez Fa, 

nie może dostrzec niczego co jest po-rektyfikacji Fa i nie może dojrzeć prawdziwej 

manifestacji nowego Fa, gdyż nie jest tego godna. Kiedy istota może naprawdę zobaczyć 
manifestację nowego Fa oraz nowego kosmosu, to jest równa nowej istocie i naturalnie będzie 

postępować w odpowiedni sposób. Nie mogą dostrzec tego, ponieważ są istotami, które 

należą do kosmosu z przeszłości i dlatego nie widzą przyszłości, która nie należy do kosmosu 

z przeszłości. Ta przyszłość nie jest czymś co zaaranżowaliśmy w czasach starego kosmosu, 

są tam czasy szybkie i powolne oraz różnice miedzy poszczególnymi wymiarami i rzeczy, 

których starzy bogowie nie potrafią dostrzec. Tu chodzi o odmienny i nowy kosmos, w 

którym wszystko zostało przearanżowane - czy to czas, wymiary, istoty, mechanizmy, czy Fa. 

Nie łączy się to z niczym ze starego kosmosu, a istoty ze starego kosmosu nie mogą tego 

dostrzec. Gdyby umiały to zrobić, wówczas ich umiejętności przewyższałyby umiejętności 

wszystkich bogów. Podążają zatem za starym Fa, podążają za porządkiem starego kosmosu i 

robią co im się podoba. Wiele rzeczy naprawdę ciężko zmienić. Czasami proszę je, żeby coś 
zrobiły, a one myślą, że to nie ma sensu, więc tego nie robią. One są istotami tylko tego 

okresu czasu, zatem myślą, że taki sposób działania jest słuszny. Kiedy nic nie robią, można 

to traktować jako dobre zachowanie. 

Właściwie, ci, którzy zakłócali rektyfikację Fa, są bandą starych sił. Stosunkowo 

więcej istot z gigantycznego kosmosu nie brało w tym udziału i ich stan polega na 

przyglądaniu się rzeczom. Ale, gdy ogólny, ogromny nurt rektyfikacji Fa nadejdzie, czy oni 

będą to obserwować czy w tym uczestniczyć, wszystko rozstrzygnie się podczas rektyfikacji 

Fa; ci, którzy powinni zostać zasymilowani zostaną, ci którzy powinni zostać życzliwie 

ocenieni, zostaną i ci, którzy nie mogą się zasymilować ani zostać życzliwie ocenieni, jeśli 
ich poziomy powinny zostać obniżone, to ich poziomy będą obniżone, a ci, którzy popełnili 

zbrodnie i powinni być strąceni w dół, zostaną strąceni w dół. Powiedziałbym, że istocie nie 



 

 

jest łatwo wkroczyć w przyszłość, nie jest to coś łatwego i jest tak dlatego, że przyszłość nie 

należy do istot z tego cyklu. Jeśliby spojrzeć na to z punktu widzenia starego sposobu 

myślenia, całkowicie niemożliwe jest aby istoty z tego cyklu przeszły do przyszłości, żeby 

wkroczyły w następny cykl ciała kosmicznego do którego nie należą. Podczas tej rektyfikacji 

Fa traktowałem wszystko i wszystkich z największym miłosierdziem, i z tego powodu 

chciałem zasymilować te istoty i przenieść tam z tego starego kosmosu, dlatego postanowiłem 

przeprowadzić rektyfikację Fa kosmosu. Jeśli nie zrobiłbym tego, to dla istot z tego cyklu nie 

byłoby żadnej szansy na przyszłość. Przyszłość nie należy do nich, nie należą do istot z 

przyszłości. Więc jeśli ktoś chce przejść do przyszłości, musi spełniać wymogi z przyszłości. 

Oczywiście, dla istoty z teraźniejszości nie jest to osiągalne i jest jej bardzo trudno się 
do tego dopasować. Ale jest jeszcze jedna sprawa: moje Fa jest rozpowszechniane, i warstwy 

nad warstwami czujących istot, wszystkie je znają i wiele istot uczy się ich i czyta je. Dżuan 

Falun istnieje na każdym poziomie, prawdy na każdym poziomie są inne, słowa treści 

wyglądają inaczej i wszystkie one są prawdami nowego kosmosu na różnych poziomach. 

Wiele istot czyta je i dostosowuje się do nich. Powodem jest to, że jest to coś, co nie zdarzyło 

się nigdy wcześniej, nawet w bardzo odległych czasach, od początku czasów kosmosu i jest to 

coś, o czym czujące istoty nigdy nie odważyły się myśleć, to znaczy, być w stanie objąć tak 

duży odcinek historii, gdyż ta historia nie należy do żadnej z istot z teraźniejszego kosmosu. 

Wszystko w tej historii i wszystkie istoty w kosmosie, które żyją w tym środowisku, oraz ta 

historia, która przewiduje istnienie istot w tym środowisku, wszystko to przejdzie do 

przyszłości, która nie należy do tej historii i właściwie nie ma z nimi nic wspólnego. Nie jest 

tak jak z tym kosmosem, gdzie kiedy ciała kosmiczne na różnych poziomach przestają już 
być wystarczająco dobre ulegają zniszczeniu, a następnie tworzone są nowe. Ten proces 

brzmi tak samo jak tworzenie i niszczenie starych, i nowych wszechświatów na różnych 

poziomach w kolosalnym firmamencie, ale w rzeczywistości jest czymś zupełnie innym. 

Niezależnie od tego w jaki sposób różne ciała kosmiczne w kosmosie są niszczone i 

odtwarzane, nadal są rezultatem jednej myśli i umiejętności istoty z wyższego poziomu 

kosmosu. Innymi słowy, są one nadal rezultatem standardów i aranżacji starego kosmosu. To 

dlatego, że dla jeszcze większego bytu, znajdujące się poniżej niego ciała kosmiczne, 

wszystkie są częścią jego ciała, a kiedy pewna komórka jest eliminowana w trakcie procesu 

metabolicznego, i gdy komórka jest odtwarzana, to nadal dzieje się to w ramach jego 

własnych mechanizmów, jego własnych cech i rzeczy z jego własnego wszechświata - 

wszystko dzieje się dla niego. Ale kiedy cały kosmos naprawdę znika, jest tak jakby ta istota 

zmarła, i potem, po pewnym czasie, kiedy istota zostaje odtworzona, nie ma nic wspólnego z 

istotą, która umarła. To, o czym mówię tutaj, nie jest podobne do tego jak dusza opuszcza 

ciało z krwi i kości - kiedy przypomina to zdjęcie ubrania i ubranie następnego, to nie jest 

tego typu połączeniem i nie ma związku z przeszłością. 
Całość Trójcy istoty rozpuszcza się i przestaje istnieć, i nie ważne jak wysoka jest 

istota, nie pozostaje nic. Koncepcja ta, w odniesieniu do końca tego firmamentu, dla 

wszystkich istot z tego kosmosu jest pustym pojęciem, wszystkie są nim skołowane i nikt go 

nie rozumie; wykracza to poza ich zdolność zrozumienia. Nawet jeśli puszczą wodze fantazji, 

nadal będą ograniczone do tego, o czym istota może myśleć lub o czym wie w kosmosie, i 

zawiera się to wewnątrz rozciągłości mądrości wytworzonej przez istoty z tego cyklu. 

Rektyfikacji Fa w całej swej powadze, niczego dla nich nie oznacza. A co więcej, czujące 

istoty są wszystkie brane z zaskoczenia, gdy mają do czynienia ze wszystkimi kwestiami 

rektyfikacji Fa i nie wiedzą jak reagować. Wszystkie wiedzą, że prawdy, których uczyłem są 
czymś dobrym, ale stare prawdy są w nich, a one zostały stworzone przez stare prawdy w 

okresie degeneracji i destrukcji. Dlatego wymóg rektyfikacji Fa dla wszystkich istot jest taki, 

że nie robią nic. 

Najszczęśliwsi z nich są ci, którzy nie zrobili ani jednego ruchu w okresie rektyfikacji 

Fa - jedynie spokojnie przyglądali się wydarzeniom. Ponieważ chcę ocalić je wszystkie, 

sprawię że zasymilują się z nowym kosmosem i przejdą do niego. Stare siły zauważyły, że 



 

 

wiele istot popełniło w przeszłości wiele grzechów, pomyślały, że te istoty nie powinny 

zostać ocalone i że nie powinny przetrwać, były pewne, że mają kontrolę nad moją 
rektyfikacją Fa, więc zaaranżowały wyplenienie tamtych istot podczas mojej rektyfikacji Fa. 

Dlaczego więc, jeśli chodzi o istoty na tym świecie, sprawiają, że ci nikczemni policjanci są 
tak okrutni, brutalni i zażarci, dlaczego wyrządzają te złe rzeczy z niskiego poziomu? Ich 

celem jest wyeliminowanie niektórych ludzi na świecie i studentów, o których nie mają 
dobrego zdania. Więc sprawiają, że zarówno złoczyńcy jak i ich ofiary popełniają ogromne 

grzechy. Ci, których poziomy są nieco wyższe, nie wyrządzają zła bezpośrednio. Myślą, że 

skoro są bogami, są święci i czyści i nie chcą bezpośrednio wkładać rąk w stos śmieci, żeby 

nimi zamieszać, bo gdyby tu zeszli, to spadliby na dół. Więc sukcesywnie kontrolują istoty na 

poziomie, który znajduje się bezpośrednio pod ich poziomem. Stare siły na różnych 

poziomach robią rzeczy, które przeszkadzają w rektyfikacji Fa na każdym poziomie, dlatego, 

gdy dochodzi to do ludzkiego świata, złe istoty działają jeszcze zacieklej. Nigdy wcześniej 

nie przeprowadzano rektyfikacji Fa. Bez względu na to jak niebezpieczna robi się sytuacja, 

rektyfikacja Fa pozostaje bezprecedensową okazją dla wszystkich czujących istot. Fa, istnieje 

od dłuższego czasu; przybyłem z tym wszechmogącym, harmonizującym i 

wszechogarniającym, tym bezprecedensowym najlepszym Fa. (Gorące brawa) 

Ale dla uczniów Dafa, którzy przybyli, aby dawać świadectwo Fa i dla istot w 

większych kosmosach jest to tylko kwestia sprawienia, że ocalenie pochodzące od Fa jest 

konkretną rzeczywistością. Innymi słowy, to Fa było tutaj już dawno temu i jest to tylko 

kwestia tego, jak według tego Fa zachowują się istoty - jak ja to określam - w jaki sposób się 
asymilują; dotyczy to tylko tego procesu, to wszystko. Powiedziałem wcześniej, że nikt nie 

może uszkodzić Fa. To nie tak, że kiedy coś robię, to tworzę jakieś nowe Fa. Fa istnieje od 

bardzo dawna. To tylko kwestia tego jak czujące istoty asymilują się z Fa, to wszystko. Im 

więcej mądrości posiada istota, tym wznioślejsze jest jej zrozumienie siebie, ale są rzeczy, 

których nawet istota z dużą ilością mądrości nie potrafi dostrzec na swoim poziomie. Każda 

myśl jaką ma odnośnie rektyfikacji Fa, wywiera na nią wielki wpływ. Jedna jej myśl może 

sprawić, że czujące istoty warstwa po warstwie będą grzeszyć przeciwko rektyfikacji Fa i 

wtedy ona zgrzeszy przeciwko rektyfikacji Fa. Nieważne, jak gigantyczne są istoty, wszystkie 

stają twarzą w twarz z tą kwestią, ponieważ żadna istota z tego wszechświata nie należy do 

przyszłego kosmosu i bez względu na to jak wiele potrafią dostrzec w rzeczywistej sytuacji, 

wciąż nie widzą tego, co jest ostateczne. Więc nawet dla końcowych, ostatnich istot kosmosu 

może to być ogromną katastrofą - jak tylko wyłania się u nich [niewłaściwa] myśl, nie mogą 
uciec przed katastrofą. Używam ludzkich słów, aby w ten sposób opisać te sprawy i nazywam 

to katastrofą, bo bez rektyfikacji Fa nie byłoby kwestii ocalania czujących istot i wszystko co 

zostałoby odtworzone, nie miałoby nic wspólnego ze starym kosmosem. Dlatego, w 

rzeczywistości jest to największe miłosierdzie względem istot w kosmosie. (Oklaski) 

Wiecie, istoty z różnych poziomów kosmosu, z różnych ciał kosmicznych, z różnych 

firmamentów i różnych kolosalnych firmamentów, są tworzone przez pojedynczą myśl boga z 

wysokiego poziomu. Właśnie jak to powiedziałem, pewne istoty siedzące tam w górze 

poczuły się całkiem zadowolone z siebie. Myślą, że wszystko zostało stworzone przez ich 

jedną myśl. Ale ci, którzy są ponad nimi śmieją się z nich - "Wszystko to zostało stworzone 

przez moją jedną myśl." I ci, którzy są z jeszcze wyższych poziomów też myślą w ten sposób. 

Dlatego, że żaden z nich nie wie, że ponad nim istnieją jeszcze bardziej gigantyczni Bogowie. 

Jednak tym, kto naprawdę widzi jak bardzo są śmieszni, jestem ja. (Oklaski) Ta rektyfikacja 

Fa jest dla nich największą szansą oraz największym względem nich miłosierdziem, jednak 

oni wszyscy chcą to wszystko kontrolować. Uważają, że to, co mają pod kontrolą jest czymś 
najlepszym i że pomagają mi w rektyfikacji Fa. Oni nawet silnie naciskają na mnie swoimi 

najlepszymi propozycjami. Pomyślcie o tym, kiedy narzucają mi coś, jak wiele utrudnień, jak 

wiele przeszkód stwarzają dla mnie? A kiedy nie chcę ich propozycji, to myślą, że odrzucam 

coś najlepszego, równa się to zatem niszczeniu tego kosmosu, niszczeniu przyszłości - oni tak 

to widzą. Są mądrzy tylko do tego stopnia, więc taka jest rozpiętość ich zrozumienia. 



 

 

Prawie wszystkie poziomy nad poziomami istot w całym systemie starych sił myślą i 
działają w ten sposób, to właśnie spowodowało utrudnienia w rektyfikacji Fa. Gdy ta jedna 

ich myśl manifestuje się w najniższym poziomie kosmosu, doprowadza do najgorszych 

skutków. Im niższe i gorsze istoty, tym gorsze i bardziej nikczemne działania. W 

rzeczywistości, tak doszło do całych prześladowań. Właściwie, poziomy nad poziomami istot 

o których właśnie mówiłem ... właściwie nie mówiłem teraz o istotach wewnątrz tamtych 

ogromnych ciał kosmicznych - mówiłem o tamtych głównych ciałach, Królach, większych 

głównych ciałach, Królach Królów różnych ogromnych ciał kosmicznych. Mówiłem o takich 

istotach. Pomyślcie o tym, jak wiele poziomów nad poziomami, niezliczonych, bezkresnych, 

niezmierzonych Bogów, Buddów, Tao i czujących istot jest w firmamencie. Nie ma sensu 

mówić o nich, gdyż to co robią, czy to co konkretnie robią, jest wszystko spowodowane tym, 

co robią ich główne ciała. 

Kosmos jest bardzo ogromny, więc gdy Mistrz o tym mówi, rozmowa będzie na 

szerokim i wysokim poziomie, ponieważ to z czym obecnie stoję twarzą w twarz, to kwestie 

takie jak te i to z czym obecnie mam do czynienia w tej chwili, to wszystko tego typu 

kwestie. A to, co odzwierciedla się w świecie zwykłych ludzi, wszystko jest następstwem 

tego, co zrobiły istoty na tych wysokich poziomach. Nie nauczam Fa w sposób dowolny, ich 

również nauczam Prawdy i uczę uwzględniając szczególnie te rzeczy. To brzmi bardzo 

wysoko dla tych na dole, ale ci z was siedzący tutaj wszyscy jesteście uczniami Dafa, więc 

bądź co bądź, nie nauczam zwykłych ludzi. Rzeczy o których dzisiaj mówię, są w 

rzeczywistości trudne do zrozumienia dla zwykłych ludzi. Ale ludzie wyczuwają moje 

współczucie, mogą wyczuwać energię i mogą wyczuć, że jest to dla nich dobre. Jednakże 

tylko uczniowie Dafa w pełni rozumieją to, czego uczę. (Oklaski) 

 

Nie mieliśmy jeszcze obiadu, więc naprawdę nie chcę mówić za długo. (Długie, 

entuzjastyczne oklaski proszące Mistrza aby został).  

 

Właściwie, to bez względu na to jak wiele powiem, wy nadal musicie kultywować - to 

jest na pierwszym miejscu. Nie lekceważcie swojej konferencji Fa - ona jest częścią całego 

procesu kultywacji uczniów Dafa. (Oklaski) Chcecie usłyszeć jak nauczam o jeszcze 

wyższych i innych kwestiach, żebym wszedł w szczegóły, a w rzeczywistości podczas 

kultywacji nadal musicie robić postępy, krok po kroku. Dlatego, zanim skończy się 
rektyfikacja Fa, powinniście wykorzystać pozostały czas i solidnie wykonywać każdą jedną 
rzecz jaką uczeń Dafa powinien robić. Tak powinniście postępować krocząc tą ścieżką w 

kierunku przyszłości i w kierunku tego, co najwspanialsze; nie możecie pominąć ani jednej 

szansy, ani postawić jednego błędnego kroku.  

Naprawdę trudno jest nawet starać się iść ścieżką najlepiej jak się potrafi. Podczas 

kultywacji, de facto ciągle potykacie się i upadacie, a następnie zbieracie się żeby iść dalej. 

Ale to społeczeństwo, z którym stajecie twarzą w twarz, które zostało wykute przez ludzką 
naukę, ta rzeczywistość jest bardzo kusząca. Gdy zatem macie do czynienia z tym zwykłym 

społeczeństwem, naprawdę trudno jest zrównoważyć bycie kultywującym i bycie codzienną 
osobą, i trudno jest wyrwać się ze wszelkiego rodzaju przywiązań. Nie mniej jednak, jesteście 

uczniami Dafa, więc po prostu utrzymujcie w umyśle prawe myśli i starajcie się jak tylko 

potraficie dobrze robić to, co należy. Kultywujecie podczas dostosowywania się do zwykłych 

ludzi w maksymalnym stopniu. Nie musicie stać się mnichami albo zachowywać się jak ci 

ludzie, którzy zostawili już za sobą świecki świat. W rzeczywistości, jest to już najbardziej 

wygodne pod względem formy. Ale jeśli chodzi o podnoszenie waszego sinsing, absolutnie 

nie może być żadnego kompromisu. Niektórzy ludzie potrafią to wykryć, a niektórzy mogą 
nie być w stanie tego wykryć, możecie nie wyczuć nawet tego, że bardzo się wznieśliście i 

udoskonaliliście. Jednak, jeśli chodzi o te kwestie, jest to absolutnie restrykcyjne. Ilekroć 
wasza cząstka jest w pełni wykultywowana natychmiast zasymiluje się z drugą stroną i 

dlatego po tej waszej stronie zawsze czujecie się jakbyście się za bardzo nie udoskonalili. 



 

 

Powodem jest to, że zmiany na powierzchni są bardzo małe, natomiast zmiany w rdzeniu są 
ogromne. Gwarantowane jest, że w tym stanie można kultywować, gwarantowane, że można 

się poprawić i gwarantowane, że w procesie kultywacyjnym, nawet jeśli się poślizgniesz i 

upadniesz, gdy nie przykładasz wystarczającej uwagi, to nie spowoduje to upadku twojego 

poziomu. Dlatego, że strona, która została w pełni wykultywowana, została oddzielona. Po 

oddzieleniu, strona, która została w pełni wykultywowana nie popełni błędu, kiedy popełni go 

ludzkie ciało, zatem nie jest prawdopodobne by obniżył się jej poziom. Tak jest w warunkach 

normalnej kultywacji. Inaczej jest, jeśli chodzi o tych ludzi, którzy w krytycznych momentach 

przechodzą na przeciwną stronę, lub robią coś, co prześladuje Dafa. Odnośnie kultywujących, 

jeśli chodzi o podniesienie wymogu dotyczącego sinsing i porzucania swoich przywiązań, 
absolutnie nie ma żadnej taryfy ulgowej, również standard nie może zostać obniżony, 

ponieważ musimy być odpowiedzialni względem przyszłości i względem kosmosu, i 

czujących istot z przyszłości. Wielu uczniów Dafa osiągnie w przyszłości status 

przeogromnych istot i obejmie [swą opieką] wiele istot, a nawet nieskończenie wiele istot. 

Jeśli zatem wasze standardy zostaną obniżone, to ten poziom kosmosu nie będzie trwać długo 

i ten poziom firmamentu nie będzie istnieć długo, zatem musicie spełniać standardy. 

Jednak nie należy się denerwować z tego powodu, że Mistrz powiedział coś takiego. 

Nigdy do niczego was nie zmuszałem. Potraficie kultywować jednocześnie dostosowując się 
tak bardzo jak to tylko możliwe do ludzkiego społeczeństwa. Ale jako kultywujący musicie 

wiedzieć jak należy się zachowywać. Postarajcie się najlepiej jak możecie żeby dobrze 

działać i spełniać standardy kultywującego. Jestem bardzo przeciwny waszemu 

natychmiastowemu denerwowaniu się jak tylko usłyszycie, że Mistrz coś powiedział i jak się 
zdenerwujecie, natychmiast popadacie w skrajności i przestajecie robić cokolwiek, myśląc 

"Będę robić tylko rzeczy z rektyfikacji Fa." Nie możecie tak robić, ponieważ ścieżka jaką 
uczniowie Dafa dzisiaj kroczą, będzie ścieżką kultywacyjną ludzi z przyszłości. 

Widzieliście jaki efekt wywiera religia na społeczeństwo, kiedy moralność ludzka 

chyli się ku upadkowi. Nie tylko nie potrafi uratować ludzi, ale też niszczy w ludziach prawą 
wiarę. Jeśli chodzi o duchownych, osoby, które opuściły świecki świat i kultywują, to zwykli 

ludzie pokładają w nich swoje zaufanie i wiarę w Bogów, pokładają swoje nadzieje w tych 

ludziach. Więc kiedy ci ludzie nie radzą sobie, to nie chodzi tylko o to, że jednostka sobie 

dobrze nie radzi. Kiedy grupa kultywacyjna lub religia nie kroczy prawą ścieżką, nie jest to 

tylko kwestia tej grupy, która nie kroczy prawą ścieżką, gdyż spowoduje ona, że całe 

społeczeństwo zdegeneruje się i będzie to sprawiać problemy większej grupie ludzi. I w tym 

samym czasie, niewiara w bogów u tamtych ludzi jest najbardziej żałosną i najsmutniejszą 
kwestią dla czujących istot, dla tych istot, które wierzą w bogów. Jest zatem całkiem 

prawdopodobne, że w przyszłości nie będzie takiej formy jak religia. Być może podręczniki 

jakie ludzkość będzie w przyszłości studiować będą zawierać przenikające je elementy Fa, i 

być może ci, którzy dobrze sobie radzą lub nawet jeszcze lepiej w działaniu w 

społeczeństwie, będą tym samym co kultywujący. Uczniowie Dafa, kiedy przypomnicie sobie 

wszystko, co robicie dzisiaj, czy nie jest to czymś takim? Dafa nie ma w tym świecie żadnej 

namacalnej postaci, która robiłaby z niego jakiś rodzaj polityki w społeczeństwie. 

Sprawię, że w przyszłości wszystko będzie toczyć się najbardziej prawą ścieżką. 
Ludzie z przyszłości będą mieć błogosławieństwa. To ludzkie społeczeństwo pozostanie w 

przyszłości, więc jest to błogosławieństwo dla istot z przyszłości, dla istot na różnych 

poziomach w przyszłości, bo jest to szansa, i jest częścią harmonizacji i doskonalenia istot 

przez Dafa. Tak dla porównania, ludzkie społeczeństwo z przyszłości przejdzie przez wielkie 

zmiany i będzie się różnić od dzisiejszego społeczeństwa ludzkiego. Czyż wielu ludzi nie 

powiedziało, że ludzie w przyszłości będą błogosławieni? Dla kultywujących z przeszłości, 

kultywowanie było trudne. Wielu ludzi, którzy chcieli kultywować myślało o ścieżce: 

cierpienia i kultywowania poprzez cierpienie. Kultywowanie przez cierpienie rzeczywiście 

może zmniejszyć karmę, bo mimo wszystko kultywuje się i można się udoskonalić. Ale 

nawet gdy poświęcili jej wszystko, co mieli, ich poziomy wciąż były ograniczone i większość 



 

 

z nich nie mogła wykroczyć poza Trzy Sfery. Powodem było to, że nie było Fa, które 

poprowadziłoby ich kultywację, i nie znali standardów i wymagań Fa na różnych poziomach. 

A istoty na różnych poziomach miały trudności z braniem za nich odpowiedzialności. To nie 

tak, że bogowie nie byli dla nich miłosierni, to działało w kosmosie prawo wzajemnego 

generowania i hamowania. Ilekroć ktoś o czymś pomyśli, wytwarza różne elementy, które 

mają zarówno pozytywną jak i negatywną stronę. Gdy myślisz o czymś dobrym, zło również 
się wyłoni, a kiedy myślisz o czymś złym to również ma dobry rezultat. Dlatego wielu 

kultywujących powiedziało, że "dobro i zło wyłaniają się z jednej myśli." Ale kto faktycznie 

zna prawdę kryjącą się za tymi słowami? Bogowie nie mogą działać pochopnie. Ocalanie 

ludzi nie jest banalną sprawą. Dlaczego było tak, że kiedy Jezus zbawiał ludzi i robił tak 

ogromny dobry uczynek, istoty w Niebiosach tak pokierowały sprawami? I dlaczego nawet 

go ukrzyżowały? Okazało się, że cierpiał za grzechy ludzi, ale dlaczego Bóg musiał cierpieć 
za grzechy ludzkości? Dlaczego wyżsi Bogowie nie interweniowali? Dlaczego Bogowie nie 

mogli bezpośrednio zmniejszyć ludzkich grzechów? W przeszłości takie były przepisy w 

kosmosie - wszystko takie było. Z mojego punktu widzenia, było tak dlatego, ze pod tym 

względem Fa w starym kosmosie brakowało mądrości, więc następnym razem tak nie będzie. 

W przyszłości nastąpi wiele ogromnych zmian, więc dla czujących istot wszystko dookoła 

będzie wspaniałe, a taka nikczemność nie będzie istnieć. 
Prawo wzajemnego generowania i hamowania nie będzie w przyszłości czymś 

absolutnym, mimo to nadal będzie istnieć, pozytywne i negatywne istoty nadal będą istnieć. 
Jeśli chodzi o najgorszy, najniższy poziom, to mimo, że nie będzie tak zły jak poprzedni 

najniższy poziom, nadal nie będzie dobry. Ludzie z przyszłości będą błogosławieni, ale tylko 

w porównaniu do dzisiejszych ludzi. Będą rzeczy, które wytwarzają karmę oraz cierpienia 

służące eliminowaniu karmy u ludzi, więc będą wojny, plagi i klęski. Na pewno będzie to 

funkcjonować w taki sposób. W przeciwnym wypadku, gdyby grzechy ludzkości stały się 
zbyt duże i nie zostałyby wyeliminowane, ludzie nie spłaciliby tego poprzez cierpienie, to 

ludzkość zostałaby unicestwiona. Jeśli ludzkość nie cierpiałaby, nie wiedziałaby czym jest 

szczęście; miejsce, w którym przebywają ludzie nie może stać się niebem. Dokładnie dlatego, 

że jest cierpienie, osoba może tu kultywować i kiedy nie postępuje dobrze, może wytworzyć 
karmę. Ludzkie społeczeństwo zawsze będzie specjalnym środowiskiem. 

Ludzkość otrzyma największe błogosławieństwo, to znaczy, że przyszła ludzkość nie 

będzie miała tak niskiego standardu, jak obecna ludzkość, a to jest największym 

miłosierdziem. (Oklaski) Gdy wszystko nie będzie już takie nikczemne, to relatywnie rzecz 

biorąc środowisko zostanie wzniesione. Cierpienie nie będzie takie ordynarne (podłe) i 

wszystko zostanie wzniesione na fundamencie, który ma wyższy poziom niż obecna ludzkość 
i wszystko będzie oceniane przez Fa na tym poziomie. Zatem odnośnie ludzi z przyszłości, ci, 

którzy są w stanie wkroczyć w przyszłość są błogosławieni. Dlaczego tak jest? Dlatego, że 

Dafa było tutaj rozprzestrzeniane, to miejsce zostało stworzone dla Dafa, istoty tutaj dokonały 

poświęceń i zostały stworzone aby historia mogła dojść do momentu w jakim jest dzisiaj. 

Więc błogosławieństwa zostaną podarowane istotom z przyszłości i przyszłej ludzkości. 

Oczywiście, nie jest to prosta sprawa. Wszystko w kosmosie koreluje ze sobą, jest ze 

sobą połączone, oraz uzupełnia się i wzajemnie dopełnia, działają również inne czynniki i 

motywy. Więc innymi słowy, gdy takie zmiany zdarzają się w świecie, w rzeczywistości 

różne wymiary i poziomy w całym kosmosie również odpowiednio podnoszą swoje sfery. 

Każdy poziom ... gdy standard w tym miejscu, w Trzech Sferach wzniesie się, to pomyślcie o 

tym, nie możecie wznieść się do poziomu, gdzie bylibyście razem z bogami, więc miejsca 

gdzie przebywają bogowie również muszą się podnieść. I nie może być tak, że jeden poziom 

bogów wzniesie się tam, gdzie jest drugi poziom bogów, a tamten poziom bogów się nie 

wzniesie, on również musi się wznieść. Innymi słowy, standard na każdym poziomie 

podniesie się. Innymi słowy, środowisko na każdym poziomie będzie lepsze. Oczywiście, aby 

to osiągnąć mechanizmy firmamentu oraz mądrość Fa i umiejętności muszą osiągnąć ten 

punkt, aby istoty mogły istnieć w taki sposób, każdy aspekt musi stać się jeszcze wspanialszy. 



 

 

To, z czym uczniowie Dafa mierzą się dzisiaj, to tworzenie (ustanawianie) najlepszych 

istot przyszłości. I w przypadku was wszystkich, jeśli chodzi o wymagania sinsing lub 

standardy, które jako kultywujący możecie osiągnąć, nie ma miejsca na pobłażanie sobie - 

musicie osiągnąć wymagany standard. 

Fa wymaga, abyście najlepiej jak możecie dopasowali się do sposobu życia zwykłego 

społeczeństwa, żebyście byli w stanie żyć tutaj. Nie może być tak, że ludzie będą was uważać 
za dziwaków i wyobcowanych. Mimo, że wielu ludzi, którzy opuścili świecki świat jest 

kultywującymi, religia jest w rzeczywistości jedynie inną formą bieżącego stanu ludzkiego 

społeczeństwa. Tym sposobem ścieżki jakie obieracie, w rzeczywistości kładą fundamenty 

dla przyszłych istot. Jednakże, w tym wszystkim nie chodzi o użycie was do przeprowadzenia 

eksperymentu. Fa istnieje od dłuższego czasu; urzeczywistniacie je w czynach, to jedynie taki 

proces. Rektyfikacja Fa odniesie sukces. Może słyszeliście z różnych przepowiedni lub od 

ludzi, którzy mają zdolności, że ludzkość spotka taka a taka katastrofa. Ale nikt nie odważył 

się powiedzieć, że ta rektyfikacja Fa się nie powiedzie, a to dlatego, że powiedzie się ponad 

wszelką wątpliwość. Wynika to z faktu, że nie ma znaczenia, czy istoty mogą swoimi 

czynami urzeczywistniać stawiane im wymagania Fa, rektyfikacja Fa z pewnością odniesie 

sukces. To dlatego, że jeśli ludzkość nie podołałaby uprawomocnianiu Fa, Fa stworzyłoby 

wszystkie istoty na nowo - wszystko czego by brakowało, bo w nim jest wszystko (ono 

stanowi wszystko). To, co nazywane jest "miłosierdziem", jest moją chęcią pozwolenia 

istotom ze starej ery na zasymilowanie się i stanie się częścią istot nowej ery. Oto co chcę 
robić. 

W trakcie biegu historii ludzie słyszeli jak istoty z różnych poziomów mówią o takim, 

a takim rodzaju miłosierdzia, i nawet bogowie z bardzo wysokich poziomów mówili o 

miłosierdziu. Ale ich idee miłosierdzia ograniczają się do pewnych standardów i wszystkie są 
ograniczone przez ich zrozumienie i sfery. Jednakże, z tak wielką łaską jaką okazuję w 

rektyfikacji Fa, żadna istota w całym kosmosie nigdy wcześniej się nie spotkała. Co rozumie 

się przez "bezgraniczna łaska Buddy"? (Gorące brawa) Oczywiście, istoty w przyszłości będą 
rozumieć ocalanie czujących istot przez uczniów Dafa. Kiedy powiedzie się wam w 

kultywacji, istoty z przyszłości będą wiedzieć o waszej nieskończonej łasce Buddy. Ale 

ludzie z przyszłości nie będą mnie znać, tylko wy możecie mnie znać i jest tak dlatego, że 

czujące istoty nie muszą mnie znać – właściwie, nie są warte tego, by o tym wiedzieć - i 

wystarczy, że będą znać was. W każdym razie na początku nikt o mnie nic nie wiedział i w 

przyszłości nadal nie będą mnie znać. (Mistrz się śmieje)(Gorące brawa) 

Istoty są skomplikowane. Prawda jest taka, że już wprowadziłem w czyn proces, w 

którym człowiek staje się bogiem. Moje ciało z krwi i kości już panuje nad Rajem Falun, a w 

przyszłości zobaczycie wielu mnie z przeszłości i w tamtym momencie możliwe, że 

pomylicie ich ze mną. W rzeczywistości istotom trudno jest poznać istotę mojego ciała 

głównego, prawdziwe Główne Ja. Ale ja wiem o was wszystko. (Mistrz się śmieje) (Długie 

oklaski) 

Kiedy przybyłem, przeszedłem przez proces schodzenia poziom po poziomie. 

Bogowie na bardzo wysokich poziomach posiadają Trójcę. Na różnych poziomach istnieją 
różne koncepcje i zrozumienia Trójcy. Na bardzo wysokich poziomach, na których występują 
formy fizyczne, Trójca składa się z Prawdziwego Ciała, Prawdziwego Ducha i Myśli - to jest 

Trójca. Tak jest na bardzo wysokich poziomach. Jednakże na jeszcze wyższych poziomach 

nie ma już takiego stanu (pojęcia) - tam ciało i myśl są jednym, nie ma podziału. Teraz 

pomówię z poziomu, na którym bogowie mają formy, a Trójca jest Prawdziwym Ciałem, 

Prawdziwym Duchem i Myślą. 
Kiedy zszedłem do poziomu, który ma formę fizyczną, zacząłem tworzyć Prawdziwe 

Ciało, a potem krok po kroku schodziłem do kolosalnego firmamentu. Za każdym razem 

schodziło ze mną Prawdziwe Ciało. Innymi słowy, prawdziwe Ja jest Prawdziwym Ciałem. 

Mówiłem wam przez cały czas, że jestem na najbardziej powierzchownym poziomie i ta 

prawdziwa skóra jest mną. To dlatego, że na każdym poziomie zawsze tworzyłem to, co było 



 

 

najbardziej powierzchownym poziomem, zawsze tworzyłem Prawdziwe Ciało, więc po 

przybyciu do tego ludzkiego miejsca moje Prawdziwe Ciało istnieje tym razem wewnątrz 

ciała z krwi i kości. (Oklaski) Dlatego w przeszłości na różnych poziomach zostawiłem sporo 

moich Prawdziwych Duchów. Wszystkie one na różnych poziomach są moimi Prawdziwymi 

Duchami z przeszłości. W ciągu wieków niektóre z nich myślały, że nie będę w stanie 

powrócić, więc ukształtowały kolejne ciała [na swoich poziomach], wszystkie one mają 
dokładnie mój wygląd z tamtych czasów. Więc oznacza to tyle, że we wszechświecie z 

przyszłości zobaczycie wielu mnie z przeszłości. Wszyscy oni po zasymilowaniu się, mogą 
wejść do nowego kosmosu przyszłości, ponieważ bycie mną jest ich wszechmocną cnotą i 

błogosławieństwem. Za każdym razem schodziłem z Prawdziwym Ciałem, więc za każdym 

razem, gdy ciało miało zejść, Prawdziwy Duch nie chciał abym schodził, gdyż one wszystkie 

wiedziały, że schodzenie w dół wiąże się z wieloma trudnościami i nie różni się to od 

zniszczenia. Bez względu na to, z jak wysokiego poziomu pochodzi dany bóg, w oczach 

innych bogów, kiedy w końcu dociera do tego miejsca zamieszkiwanego przez ludzi, w 

zasadzie jest jakby nieżywy. Więc gdy schodziłem poziom po poziomie, od początku do 

końca, zawsze tworzyłem Prawdziwe Ciało. Wraz z biegiem historii to Prawdziwe Ciało 

przeszło przez liczne różne poziomy, więc skąd ostatecznie pochodzi ta skóra, kim ona jest? 

Żadna istota tego nie wie, ani nie rozumie. Tym razem, w taki sam sposób, zszedłem do 

ludzkiego świata wraz z ludzkim ciałem i przebywam w najbardziej zewnętrznej warstwie 

ludzkiej formy. Różnica jest taka, że moje Prawdziwe Ciało jest wewnątrz mojego ciała z 

krwi i kości, ale żadna istota nie może odkryć lub dostrzec skąd ostatecznie pochodzę. 
Poprzez to co przed chwilą powiedziałem, rozumiem to, że istotom z przyszłości ciężko 

będzie się czegoś o mnie dowiedzieć. 
Powiedziałbym, że to, co dzisiaj omówiłem jest z dość wysokiego poziomu. (Oklaski) 

Mimo to, jako uczniowie Dafa, po usłyszeniu tego co usłyszeliście, nie przejmujcie się tym i 

nie uformujcie jakiegoś przywiązania. Stopniowo, jak będziecie przechodzić przez proces 

kultywacji, zrozumiecie część tego, a niektórzy możliwe, że zrozumieją to wszystko po tym, 

jak w końcu osiągną Doskonałość. 
Mówiąc o Doskonałości, wasza Doskonałość nie przytrafi się wam nagle za jednym 

zamachem, tak jak w przeszłości u tych kultywujących dan, kiedy wybuchał w jednej chwili - 

to nie jest tak. Więc w jaki sposób uczeń Dafa osiąga Doskonałość? Część ciebie, którą w 

pełni wykultywowałeś, wie wszystko - to jesteś ty. Kiedy ta odrobina twojej najbardziej 

zewnętrznej powierzchni przemieni się, będzie tak jakbyś naturalnie obudził się z letargu. 

Odbędzie się to w taki sposób i nie ma się czego obawiać. (Oklaski) 

Podczas kultywacji, gdy na podstawie książek zaczynasz widzieć różne prawdy Fa, 

jest to tylko odrobina zrozumienia jaką uzyskujesz tu po ludzkiej stronie. Wiecie, że 

rzeczywiste prawdy Buddy nie mogą zostać całkowicie ujawnione kultywującemu, który 

wciąż ma powierzchniowe ludzkie ciało, więc po tej stronie macie tylko ogólne zrozumienie, 

podczas gdy strona, która w pełni wykultywowała, posiada pełną wiedzę w tym zakresie. 

Ujmując to w inny sposób, gdy kultywujecie, wasza w pełni wykultywowana strona 

umiejscowiona w pewnym wymiarze kosmosu, na poziomie na którym ostatecznie macie się 
znaleźć, wie wszystko o tym, co jest na każdym poziomie poniżej was, rozumie wszystko. 

Odnosi się to do całości waszej części, która została w pełni wykultywowana, aż ostatnia 

część zostanie w pełni wykultywowana i będziecie wiedzieć wszystko tak, jakby to było 

bardzo naturalne. Na powierzchni będzie to wyglądać tak jakbyście się dopiero co obudzili ze 

snu - "Acha" - po czym zabierzecie się za robienie czegoś, co właśnie mieliście zrobić. Tak to 

się odbędzie. (Oklaski) 

W tym czasie wasz sposób myślenia nie będzie przebiegał według ludzkiego sposobu, 

czy struktury myślenia - struktura myśli waszej w pełni wykultywowanej części będzie 

ukształtowana według najlepszych boskich standardów. Wasz sposób myślenia nie będzie 

sposobem myślenia z niskiego poziomu, ale będziecie wiedzieć o wszystkim z niższych 

poziomów. Właściwie, wiecie, czy to Budda Siakjamuni, czy jacyś inni Bogowie czy 



 

 

Buddowie, znają myśli nawet bydła i koni, znają myśli nawet niższych istot, znają je 

wszystkie na wskroś, ale nie zapuszczą się w nie. Oni po prostu wiedzą wszystko i tyle. 

Później, kiedy wy uczniowie Dafa ukończycie swoją kultywację, zobaczycie wyraźnie 

wszystko co jest poniżej was i będziecie wiedzieć wszystko. Ale wasz sposób myślenia nie 

będzie taki sam jak ich, nie zagłębicie się w nich i wasz sposób myślenia będzie całkowicie 

wewnątrz waszej sfery. Więc później, kiedy osiągniecie Doskonałość, może będzie to jak 

przebudzenie się ze snu i naturalnie będziecie wiedzieć wszystko. To dlatego, że wasza część, 
która została w pełni wykultywowana, od dłuższego czasu była po drugiej stronie - a czas po 

tamtej stronie nie jest taki sam jak czas w tym wymiarze - wasza tamta strona spędziła tam 

wiele czasu i jest obeznana ze wszystkim, więc kiedy wasza ostatnia maleńka część po tej 

stronie przejdzie na tamtą drugą, ona również stanie się świadoma wszystkiego. (Oklaski)  

Mówiłem wam już wcześniej, że kiedy kultywujący w przeszłości stawali się 
Oświeceni, to rozsadzali swój Dan, a kiedy dan eksplodował, to eksplozja następowała w 

innych wymiarach na każdym poziomie, więc miało to wielki wpływ na ziemię, osunięcia 

ziemi, tsunami, duże wstrząsy ziemi. Działy się wszystkie tego typy rzeczy. Teraz jest tak 

wielu uczniów Dafa, a ich poziomy kultywacyjne są wysokie. Och - to byłoby zbyt masywne, 

czyż nie sprowadziłoby to ogromnych nieszczęść na ludzkie społeczeństwo? Więc nie nastąpi 

to w ten sposób. Wszystko będzie naprawdę naturalne. Więc jeśli chodzi o to Fa, w 

przeszłości, gdy zacząłem realizację tego przedsięwzięcia wziąłem wszystko pod uwagę. 
Wszystko w tym Fa jest wszechogarniające, doskonałe i najlepsze. 

Ponadto, wielu naszych studentów niepokoi się mnóstwem rzeczy, wszelkiego 

rodzaju. W rzeczywistości, kiedy myśleliście o tych sprawach wasza sfera obniżyła się. Nie 

myślcie o niczym i o nic się nie martwcie. Mistrz jest współczujący i na pewno zaaranżuje dla 

was to, co najlepsze. (Oklaski) Nie musicie myśleć: "To Mistrz jest dla nas miłosierny", bo to 

jest tym, co osiągnęliście poprzez kultywację i wynika to z waszej własnej wszechmocnej 

cnoty. Dlatego Mistrz robi to dla was. 

 

To wszystko, co powiem. (Gorące brawa)  

 

Ci, którzy nie radzili sobie dobrze: pospieszcie się i stańcie się pilni. Wznówmy naszą 
konferencję Fa. Dobrze stawiajcie każdy krok. Im lepsze czasy, mówię wam, tym mniej 

predestynowanych szans, więc powinniście próbować wszystkiego co w waszej mocy, aby 

dobrze wykonywać to, co uczniowie Dafa powinni robić. Ale nie można popadać w 

skrajności, nie można popadać w żadne ekstrema. Kiedy popadniecie w skrajność, to 

zniszczycie ścieżkę i wymagania Fa jakie dla was zaaranżowałem. Powinniście w normalny 

sposób robić to, co należy. Jeśli jutro osiągniesz Doskonałość, dziś nie będziesz jeszcze o tym 

wiedział i załóżmy, że myślisz o otwarciu działalności gospodarczej, to po prostu zrób to. Ja 

wszystko dla was zharmonizuję. Nie myślcie o niczym! Po prostu róbcie to, co macie zrobić. 
(Gorące brawa)  

 

Skończę życząc naszej konferencji Fa w Vancouver sukcesu. Dziękuję wam 

wszystkim. (Długi oklaski) 

 

(Ostatnia aktualizacja 03-11-2018 r.) 


