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Witajcie wszyscy! (Uczniowie: Witaj, Mistrzu!) Są konferencje Fa, na których się 

pojawiam, a na innych może mnie nie być. Wiecie wszyscy, że uczniowie Dafa stali się już 

bardziej dojrzali. Przy uprawomocnianiu Fa oraz na tej ścieżce bogów, wszyscy wiecie co 

robić. W czasie takim jak ten może się okazać, że im mniej mówię, tym większą przyniesie 

wam to korzyść. Czemu tak twierdzę? Ponieważ ten czas dany jest każdemu z was właśnie 

jako okazja do pracy nad sobą, ten czas jest dany dokładnie jako okoliczność do ustanowienia 

twojej potężnej cnoty. Toteż nie mogę ciągle stwarzać sytuacji, w której robicie coś bez 

przemyślenia tego przez was samych – nie mogę nie dać wam ustanawiać własnej ścieżki w 

czasie uprawomocniania waszej pozycji owocu. Jeśli Mistrz zawsze was prowadzi, jeśli wciąż 

będę wam mówić, co macie robić w kwestii szczegółów dotyczących uprawomocniania Fa, to 

nie będzie to działać. Kiedy uczniowie Dafa osiągną Doskonałość, wasze pozycje owocu i 

poziomy nie będą niskie. Innymi słowy, wasza odpowiedzialność wobec przyszłych istnień 

jest ogromna. Zatem skoro tak wygląda ta sprawa, jeśli nie macie takiej potężnej cnoty, nie 

wyznaczacie własnej ścieżki i nie wiecie co zrobić kiedy macie działać samodzielnie, to nie 

będzie to działać. Celowo dałem wam więc ten czas byście mogli mieć okazję do hartowania 

się i dorastania. 

W rzeczywistości, po cichu obserwowałem i przyglądałem się. Jako, że wszyscy 

kultywujecie, wciąż macie ludzkie przywiązania. Macie ludzkie przywiązania więc macie 

możliwość kultywować; macie ludzkie przywiązania, więc będą się pokazywać. Zatem, gdy 

pracujesz przy uprawomocnianiu Fa, włączając w to pracę w grupie i pracę na własna rękę, 

będziecie się sami zastanawiać i szukać sposobów rozwiązania trudnych problemów. A kiedy 

obmyślacie pewne sprawy, wówczas to czy używacie ludzkich poglądów, czy prawych myśli 

kultywującego, zadecyduje o różnym wyniku. Tak samo jest, gdy pracujecie razem. Również 

kiedy zbieracie się razem żeby coś wymyślić, chodzi o to, że możecie nawet pokłócić się o 

pewne kwestie. Oczywiście jest tak z powodu posiadanych przez was ludzkich przywiązań, 

ale też jest w tym coś pozytywnego. Kiedy kłócicie się to widzicie swoje przywiązania i 

niedostatki. Jeśli postawicie Fa na pierwszym miejscu, odpuścicie egoizm i będziecie działali 

z prawymi myślami, to będziecie w stanie szybko podjąć decyzję i poradzicie sobie dobrze 

przy uprawomocnianiu Fa. W rzeczywistości, w porównaniu z paroma ostatnimi latami, teraz 

sprawy mają się całkiem dobrze. Wszyscy prawdziwie dojrzeliście. Dziś nie chcę o tym nic 

więcej mówić. Chciałem porozmawiać głównie o wyjaśnianiu prawdy. 

Jak tylko pojawia się temat wyjaśniania prawdy to wielu praktykujących myśli: 

„Kiedy wyjaśniamy prawdę, to naszym celem jest ujawnianie zła, tłumienie zła oraz 

wyciągnięcie go na światło dzienne, żeby ludzie z całego świata ujrzeli jego prawdziwe 

barwy, a wtedy zło nie będzie miało gdzie się schować”. To jest tym, co powinniście robić, 

ale nie jest to najważniejsze. Najważniejszym celem wyjaśniania prawdy jest ocalenie 

wszystkich istnień. 

Każdy uczeń Dafa weźmie na siebie dużą odpowiedzialność w przyszłości. Jest tak 

wiele istnień potrzebujących ocalenia z waszych rąk – jest tyle żyć, które potrzebują was 

byście ich uratowali. W tym okresie musicie się zharmonizować i doprowadzić do 

doskonałości wszystko, co jest potrzebne dla waszej własnej pozycji owocu i niezliczonych 

istnień. Wasza potężna cnota i wszystko, co boskie, jest w was. Dlatego mówię często, że 

podczas uprawomocniania Fa powinieneś dobrze wykonywać trzy rzeczy, które uczniowie 

Dafa powinni robić, wszystko jest w nich zawarte. Mówię więc, że waszym najważniejszym 

celem w wyjaśnianiu prawdy jest ocalenie w trakcie tego procesu jeszcze większej ilości 

istnień. Jest to najważniejsze i jest to prawdziwy powód wyjaśniania prawdy. 

Podczas tych prześladowań, bez względu na to jakich aranżacji dokonały stare siły, 

bez względu na to jak złośliwie zachowywali się nikczemni ludzie na świecie, bez względu na 

to jak gorączkowo demoniczne istoty w każdej przestrzeni prześladowały uczniów Dafa i jak 

wielu ludzi świata zatruły, czy pomyślałeś o jednym: czy mogą uszkodzić Dafa? Nie ma 

szans. Widzieliście, że po doświadczeniu najbardziej nikczemnych prześladowań w historii, 

które trwały cztery lata, poza zahartowaniem się uczniów Dafa i staniem się bardziej 



 

 

dojrzałymi, bardziej rozsądnymi i zwartymi podczas prześladowań – stawaliście się coraz 

bardziej rozsądni, wasze prawe myśli stawały się coraz silniejsze i zbliża się chwila, w której 

powrócicie do waszych pozycji – poza tym wszystkim, czy jest coś jeszcze? Czy to wszystko 

nie jest po to? Czy ci zabici w prześladowaniach uczniowie Dafa nie osiągnęli Doskonałości? 

Prawdą jest, że podczas prześladowań część [naszych praktykujących] przestała kultywować 

– jeśli nie są wystarczająco dobrzy, zostaną odsiani, a ci, co pozostaną, będą złotem. 

Oczywiście, kiedy istota studiuje moje Dafa, zajmę się nią i będę traktować jak ucznia 

Dafa, jak studenta. Jeśli naprawdę nie może dołączyć, wówczas jest to jego sprawa. Wszyscy 

powinni zatem mieć jasność odnośnie tej kwestii. Czy to ogół prześladowań czy wszystkie 

aranżacje starych sił, w rzeczywistości wziąłem to wszystko pod uwagę, kiedy dawno temu 

planowałem moją rektyfikację Fa. Nie mogą one uszkodzić Fa. Nie uznaję tych 

prześladowań. To pewne. Czy wolno im kontrolować a nawet pobić na śmierć istotę, która 

słuchała Fa i kultywowała w moim Dafa? Zdecydowanie będą musiały za to zapłacić w 

przyszłości. Oczywiście działają tu też inne czynniki. Jeśli chodzi o tych, którzy naprawdę 

radzą sobie dobrze, to one autentycznie nie ważą się ich tknąć. Jeśli chodzi o tych, którzy 

sprzeciwiają się aranżacjom starych sił i którzy mają bardzo silne prawe myśli, to one nie 

mogą ich tknąć. Innymi słowy, w trakcie tego okresu czasu, nie ważne jak nikczemne są 

prześladowania, jeśli umysły uczniów Dafa są prawe, jeśli mają bardzo silne prawe myśli 

oraz wszystko rozumieją, jasno i spokojnie, to zapobiegną wielu szkodom. 

Musi być dla was jasne to, że w kultywacji ucznia Dafa chodzi o wykroczenie poza 

człowieczeństwo; chodzi o wykroczenie poza stary ogromny firmament, który jest 

ograniczany przez wszelkiego rodzaju elementy wynikające z nieskończonych, 

niepoliczalnych, niezmierzonych istnień w tym starym kosmosie; chodzi o zyskanie nowego 

życia, wyjście ze środowiska będącego w ostatnim stadium procesu formacji-stagnacji-

degeneracji-destrukcji kolosalnego firmamentu. Kto potrafi wyjść poza to wszystko? 

Ucieczka od tego wszystkiego i umiejętność prawdziwego przejścia do przyszłości jest 

naprawdę niezwykle trudna. W rzeczywistości problemy, na które natrafiliście kultywując 

pośród prześladowań są pewnymi oznakami tutaj pośród ludzi. Ale w rzeczywistości, w 

innych przestrzeniach, których ludzie na świecie nie mogą zobaczyć oraz w tych, które są 

poza tym środowiskiem zwyczajnych ludzi, sprawy są jeszcze bardziej intensywne. Jest to 

szokujący i poruszający proces ogromnej dezintegracji i ponownego tworzenia. Istoty z 

całego kosmosu obserwują to wydarzenie, niezliczeni i niepomierni bogowie również to 

obserwują. Wśród tych wszystkich zmian zawarte są też elementy uczniów Dafa 

potwierdzających Fa. To co manifestuje się w ludzkim świecie to trzy rzeczy, które w tym 

czasie wykonujecie. Jeśli chodzi o zachowanie zła, jest ono w irracjonalnym, szalonym stanie 

przed swoim rozpadem, i tworzy uczniom Dafa warunki do osiągnięcia Doskonałości. 

Wyjaśnianie prawdy podczas ogromnych zmian stało się już głównym sposobem 

ocalania wszystkich istnień i ludzi na świecie toteż poprzez takie działania widać mądrość 

daną wam przez Dafa oraz ogromne możliwości nadane wam przez Fa. Wasze wyjaśnianie 

prawdy nieuniknienie rozpoczyna coś w rodzaju reakcji łańcuchowej. Kiedy osoba zapoznaje 

się z prawdą, uświadamia sobie, że „Och, to tak mają się sprawy. Tak naprawdę, to Dafa jest 

wspaniałe!” Pewni ludzie, którzy poznali prawdę mogą myśleć nad rozpoczęciem kultywacji, 

niektórzy mogą okazać zrozumienie, inni mogą zaoferować pomoc w postaci konkretnych 

działań. Te reakcje, które pojawiły się przez wyjaśnianie prawdy, rozchodzą się od osoby do 

osoby, z serca do serca. Złe czynniki tracą swoje miejsca. Dafa i prawe czynniki pokrywają i 

ubogacają wszystko, i w tym samym czasie w warunkach prześladowań doprowadzi to do 

zmiany w społeczeństwie i na każdym froncie, nikczemni ludzie nie znajdą posłuchu a 

nikczemne istoty nie znajdą niczego do wykorzystania. Taki jest tego nieunikniony rezultat. 

Gdy wyjaśniacie prawdę, sprawy wyglądają, jak nic specjalnego, ale efekt tego jest 

przeogromny. 

W rzeczywistości wszyscy ujrzeliście, że w czasie wyjaśniania prawdy, ludzie tego 

świata zmieniali się. Jest zupełnie inaczej niż było w czasie rozpoczęcia prześladowań 20 



 

 

lipca 1999 r. I nie chodzi tylko o to, że ludzie tego świata myślą jaśniej, inne istoty i czynniki 

materii też przechodzą te zmiany. Innymi słowy, sytuacja zupełnie się zmieniła. Oczywiście, 

nie jest tak, że zło zaprzestało prześladowań, ale jest tak, że te elementy zaaranżowane przez 

stare siły będąc niszczonymi, stają się coraz mniejsze i zło nie ma już tyle siły. Ale nawet bez 

tak wielkiej siły, tak długo jak istnieje, będzie bardzo nikczemne, bardzo złe. Ale zło nie ma 

już tyle siły i nie ma potrzebnych mu czynników środowiska, zatem nie może już 

kontrolować tak dużej ilości ludzi na świecie czy innych istnień. A kiedy ludzie na świecie i 

inne istoty nie są kontrolowane przez zło to jest wam wiele łatwiej wyjaśniać prawdę. Jeśli 

będziecie dobrze działać, to ludzie na świecie i wszystkie istoty obudzą się. A kiedy już się 

obudzą, zło nie znajdzie żadnego posłuchu i nie będzie mogło nieokiełznanie szaleć. Ludzie 

sprzeciwią się mu i odsuną je od siebie, a zło nie będzie mogło zrobić tego co zechce, 

ponieważ nikt go nie posłucha. Taki jest obecny trend, to jest zmiana zachodząca podczas 

ocalania wszystkich istnień. 

W rzeczywistości, mówiłem wam, jak to w przeszłości kultywujący nie dbał wcale o 

to, co mówią o nim ludzie na świecie. Gdy ktoś powiedział, że on jest dobry, albo że jest zły, 

to były to [dla niego] ludzkie słowa, nie boskie. Prawdę mówiąc, było wielu ludzi w historii, o 

których ludzie na świecie mówili, że byli źli i nawet trafiło to w takiej formie do 

podręczników i zapisków historycznych, możliwym jednak jest, że stali się oni bogami. Są też 

tacy, których ludzie uznali za wzór a tamci po śmierci poszli do piekła. Jest tak, ponieważ 

kiedy ludzie mówią o dobru i złu, to wszystko opiera się na ludzkich interesach. Ludzkie 

zasady są odwrócone: kiedy myślą, że coś jest dobre, to nie koniecznie jest naprawdę dobre, 

kiedy myślą, że jest złe, to nie koniecznie naprawdę jest złe. Innymi słowy, kultywujący nie 

zważali na to, co mówili ludzie. Ale dzisiejsza rektyfikacja Fa jest inna i kiedy ktoś mówi, że 

Dafa i uczniowie Dafa są dobrzy albo źli, decyduje tym o przyszłości tej osoby. Podczas 

obecnej kampanii prześladowań, szczególnie w przypadku prześladowań uczniów Dafa, ten 

ucisk narzucony przez zło, przeszkadza mi i samej w sobie rektyfikacji Fa, toteż różni się to 

od kultywacji z przeszłości. Prześladowanie uczniów Dafa zdecydowanie jest grzechem i 

każdy, kto bierze w tym udział, zapłaci za to – żadna z uczestniczących w tym istot nie zdoła 

uciec. 

Kosmos przechodzi przez rektyfikację Fa, więc pomyślcie o tym wszyscy, w czasie 

rektyfikacji Fa cały kosmos, od mikrokosmicznego poziomu do tego na powierzchni, stale 

dokonuje przełomów. Nie ważne jak duże jest ogromne ciało kosmosu, nie ważne, jak wiele 

ma istot, nie ważne czy jest to życie czy nie, czy posiada intencje czy nie, nie ważne czy ma 

formę egzystencji czy nie – nic nie ucieknie, ponieważ wszystko w przyszłości zostanie 

całkowicie odnowione. Tym bardziej jest tak w przypadku ludzkiej rasy w tym świecie i 

wszystkich istnień na powierzchni - nie mają sposobów na ucieczkę. Rektyfikacja Fa 

obejmuje również wyższe istoty i obecnie żaden bóg nie ośmiela się powiedzieć, że ta 

rektyfikacja Fa go nie dotyczy. Oczywiście, obecnie nikt nie ośmiela się tak powiedzieć, nikt 

nie może od tego uciec. Toteż podczas rektyfikacji Fa musi dojść do kompletnego 

rozrachunku tego, co każda istota zrobiła. Nie jest tak, że jeśli jakaś istota zrobiła coś złego, 

to zostanie zniszczona i na tym koniec. Nie mogłoby tak być. Ono wciąż musi zapłacić, 

przechodząc przez całkowite zniszczenie, za wszystkie złe rzeczy, których się dopuściło. 

Traktuję wszystkie istnienia z największym miłosierdziem. Nie ważne jak wielki jest grzech 

albo jak duże pomyłki którakolwiek z istot popełniła w przeszłości, mogę pominąć ich winy i 

grzechy, mogę też usunąć ich grzechy. Oczywiście założeniem jest, że podczas rektyfikacji Fa 

nie możecie w niej przeszkadzać; ocaliłbym was nawet gdybyście nie zrobili niczego. Ale 

kiedy istota przeszkadza w rektyfikacji Fa, tym co ją czeka jest eliminacja. A ci, którzy 

popełnili najbardziej jawne grzechy, muszą zapłacić za wszystko, co zrobili, w trakcie 

eliminacji. Jak wiele zostało zrobione, tyle musi zostać spłacone; jakkolwiek wielkich rzeczy 

się dopuściła, tak wiele musi za to zapłacić. Dlatego tym razem, kiedy chodzi o złe istoty, 

które przeszkadzają w rektyfikacji Fa, nie ważne jak bardzo są nikczemne, to co ich spotka 

jest przerażające i nigdy wcześniej nie widziano czegoś takiego w kosmosie. Dotyczy to 



 

 

również starych sił. Nawet, jeśli myślały, że wnoszą wkład, w rzeczywistości patrzyły na 

sprawy opierając się na własnych pojęciach. Nigdy prawdziwie nie przyglądały się sobie, ani 

nie wykorzystały rektyfikacji Fa do oceny samych siebie, ani nie używały tego Fa do 

samooceny. Ponieważ jednak przyszłością jest to Fa, a istoty z przyszłości są stwarzane przez 

to Fa, co innego, jak nie to Fa, mogłoby zostać użyte do oceniania spraw? 

Jeśli więc chodzi o wyjaśnianie prawdy, jako, że jest to tak ważne, powinniście robić 

to jeszcze spokojniej i rozsądniej, i powinniście jaśniej rozpoznawać różne rodzaje okazji, 

sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach i postaw, na które napotykamy podczas 

wyjaśniania prawdy. Jest to czymś na co wszyscy musicie zwracać uwagę. Wiecie, że kiedy 

szerzę Fa, to nie patrzę do jakiej grupy w społeczeństwie dana osoba należy, ani na status 

społeczny, nie rozróżniam pomiędzy biednym i bogatym, pomiędzy różnymi zawodami, czy 

stanowiskiem pracy. Nie patrzę na nic poza sercem osoby. Powinniście postępować tak samo 

podczas wyjaśniania prawdy. Nie myślcie o kimś jako o jakiejś osobistości z elit, tworząc 

sobie dodatkową psychiczną przeszkodę, jakbyście prosili tę osobę o pomoc. Właściwie 

odbywa się, ocalanie go przez ciebie, dajesz mu szansę wybrania swojej przyszłości. To 

pewne. Powinniście uważać ocalanie ludzi tego świata za podstawowy cel wyjaśniania 

prawdy. 

Wszystko, co dziś robią uczniowie Dafa, oraz wszystko na co napotykacie w 

społeczeństwie, mogę wam powiedzieć, ocalacie wszystkie istnienia. Nie liczy się więc, 

jakiego rodzaju osobę spotkasz, z której warstwy społecznej pochodzi albo jaką ma pracę, nie 

myśl, że wyjaśniasz mu prawdę tylko dlatego, że zło prześladuje uczniów Dafa. Mówię ci, 

ocalanie wszystkich istnień stoi na pierwszym miejscu i jest najważniejsze, a wyjaśnianie 

prawdy jest sposobem na ocalanie ludzi. Kiedy ludzie zrozumieją fakty i odkryją jak 

nikczemne są prześladowania, naturalnie będą wiedzieć, co robić. A jeśli poprosisz kogoś 

potem o udzielenie pomocy i zrobienie czegoś w tej kwestii, to on dokona wyboru swojej 

przyszłości. Więc tym bardziej tym ludziom, którzy zostali oszukiwani w czasie 

prześladowań, jak mógłbyś nie dać im szansy? Jeśli nie powiesz im o faktach, to stracą swoją 

przyszłość na zawsze. 

Ponadto odnośnie tych ludzi, na których wpadacie przypadkiem w codziennym życiu i 

ludzi z pracy, powinniście wyjaśniać im prawdę. Nawet, jeśli w codziennym życiu 

przechodzicie koło ludzi tak szybko, że nie macie szansy porozmawiać z nimi, to wciąż 

powinniście mijać ich zostawiając im swoje współczucie i życzliwość. Nie traćcie tych, 

którzy powinni zostać ocaleni, szczególnie tych z więzami przeznaczenia. Wielu uczniów 

Dafa mówi podczas wyjaśniania prawdy, „Mam zamiar iść wyjaśniać teraz prawdę,” jak 

gdyby w tej chwili szli wyjaśniać prawdę, ale normalnie nie robią tego. Obecnie ocalanie 

wszystkich istot powinno przenikać każdy aspekt waszego codziennego życia. Jeśli wszyscy 

potraficie zrozumieć i prawdziwie dostrzec tego wagę, to myślę, że prawdopodobnie ocalicie 

więcej istot. Obecnie ludzie na świecie mają coraz jaśniejszy umysł i wpływ wyjaśniania 

prawdy w chwili obecnej jest jeszcze większy. Słuchaczy, których mają owe złe istoty, jest 

coraz mniej, więc musicie jasno rozumieć tę kwestię. 

Jest mała liczba uczniów, którzy prywatnie stają się kumplami i kolegami - „działamy 

razem, tworzymy maleńką grupę” - i często rozmawiają o wielu niepotrzebnych sprawach, 

marnują masę czasu. Obecnie każda minuta i każda sekunda jest na wagę złota. Jeśli 

przegapicie to teraz, to przegapicie wszystko. Historia nie powtórzy się. Historia kosmosu i 

Trzech Sfer trwała tak wiele, wiele długich lat – na co czekały wszystkie istnienia? Po co tu 

wszystkie są? Dokładnie dla tych paru lat! A jednak istnieją studenci [Dafa], którzy marnują 

swoje życie w ciągu tych paru lat i nie wykorzystują tego czasu. Niesiecie na swoich barkach 

tak dużą odpowiedzialność za wszystkie istnienia i za historię! 

Tak, pewni uczniowie nie mają wystarczająco jasnego zrozumienia i czują, że 

uzyskanie Fa było kwestią przypadku. [Myślą sobie] „Czy mam taką historyczną 

odpowiedzialność? Czy jestem w stanie temu sprostać?”. Tak naprawdę to nie ma nawet co o 

to pytać, wyraziłem się już na ten temat całkiem jasno w Fa. Nie każdy może kultywować w 



 

 

tym Dafa, którego dzisiaj nauczam. Czemu jest tak, że wielu ludzi nie może w nie wkroczyć? 

Oczywiście, jest wielu nowych uczniów, którzy stopniowo przychodzą i jest to wynikiem 

waszego wyjaśniania prawdy. Jest ono jakby uniwersalnym kluczem otwierającym elementy 

starych sił, które odgradzają ludzi na świecie i nie pozwalają im uczyć się Fa. Tylko wasze 

wyjaśnianie prawdy może to zrobić. Innymi słowy, nie każdy może je otrzymać. W 

przypadku spraw manifestujących się w ludzkiej sferze trudno powiedzieć co jest prawdą a co 

fałszem, prawdziwy stan kosmosu nie może się ujawnić, a zwłaszcza stany uczniów Dafa, 

które wyróżniają ich spośród zwykłych ludzi, nie mogą się całkowicie ukazać. Mimo 

wszystko jest to kultywacja w iluzji – chodzi o kultywowanie w takim stanie i uwolnienie się 

z niego. Nie oceniajcie siebie zbyt nisko. Każdy uczeń Dafa, jak tylko kultywował zgodnie z 

tym Fa, powinien robić to, co uczniowie Dafa mają do zrobienia. 

Właściwie, powiedziałem, że osoba, która w tym okresie zrobiła coś dobrego dla Dafa, 

w tym szczególnym czasie, możliwe jest że nawet ta osoba osiągnie Doskonałość jako bóg, a 

co dopiero wy, którzy kultywujecie w Dafa, którzy wykonujecie powinności uczniów Dafa i 

którzy robicie to wszystko w tych trudnych warunkach. Na powierzchni nie widać wielkiej 

różnicy, ale przejawia się to w innych przestrzeniach – jest to dokładnie ta różnica pomiędzy 

ludźmi i bogami. Zmiany są ogromne. To ludzkie miejsce zanurzone jest w iluzji, prawdziwy 

stan rzeczy, a to co widać w tym ludzkim miejscu, jest czymś całkowicie odmiennym. Tylko 

ci uczniowie Dafa, którzy mają braki w studiowaniu Fa przejawią brak pilności i będą w tym 

czasie czuć się przygnębieni, nawet do takiego stopnia, że nie będą wiedzieć, jak cenny jest 

ten czas i nie wykorzystają go na wykonanie trzech zadań uczniów Dafa. 

Nawet teraz, tak naprawdę, są pewni praktykujący, którzy słabo radzą sobie ze 

studiowaniem Fa. Umiejętność dobrego studiowania Fa jest podstawową gwarancją 

możliwości osiągnięcia Doskonałości, to podstawowa gwarancja wyjścia z tego środowiska. 

Wszystkie istoty zostały wykute przez to Fa, tak jak wasza przyszłość. Jeśli chodzi o istoty z 

przyszłego kosmosu, ponieważ wiele, wiele istot zostało wyeliminowanych podczas 

rektyfikacji Fa, wiele miejsc w kosmosie jest pustych. Jednak nie pozostaną puste na zawsze. 

Dafa stworzy z Fa przeróżne życia, razem z różnymi elementami i materią wymaganą przez te 

poziomy ciał kosmicznych. Dafa tworzy też wszelkie różnorodne nowe istoty, które są 

potrzebne. Stare istoty mogą się odnowić tylko po zjednaniu się z tym Fa i w ten sposób 

wkroczyć do przyszłości. Wszystkie istoty są tym objęte. 

W rzeczywistości, rektyfikacja Fa wypływa już coraz bardziej na powierzchnię. 

Ostatnie pozostałe elementy nie mogą być już nazywane istnieniami, nie mogą być nazywane 

w żaden sposób, nie ma języka na wyrażenie tego czym są, ani żadnego konceptu na opisanie 

ich, ale wszystko jest już w ostatnim stadium rektyfikacji Fa. Właściwie, gdybyśmy do ich 

opisania mieli używać konceptów „kosmos” i „poza kosmosem”, to rektyfikacja Fa pasuje już 

do konceptu „poza kosmosem”. Co oznacza, że rektyfikacja Fa pracuje teraz nad tymi 

elementami, które pozwalają firmamentowi istnieć, a nawet nad elementami w tych 

elementach. 

Chociaż zostało to powiedziane, wciąż nie możecie tego odczuć, ale patrząc na obecną 

sytuację uprawomocniania Fa przez uczniów Dafa, możecie zobaczyć, że sytuacja uległa 

zmianie. Zło nie może już być podtrzymywane i jest tak, ponieważ złe istoty i elementy 

zostały zniszczone i pozostała tylko odrobina i nie ma porównania do sytuacji z 20 lipca 1999 

r. Opisałem wam jak to było wtedy: złe istoty z innych przestrzeni przyczepiły się do każdego 

źdźbła trawy i każdego drzewa. Jak szedłeś ulicą to gałęzie drzewa uderzały cię w twarz, 

potykałeś się na trawie a powietrze było wypełnione złem. Nie było tak, że wszystko 

faktycznie stało się złe, był to skutek zepchnięcia do Trzech Sfer złych istot w trakcie 

rektyfikacji Fa. Wszędzie, rzeczy przesiąkły złymi elementami. Przyklejały się do 

wszystkiego wyczyniając najgorsze rzeczy w Trzech Sferach i pośród ludzi. Gdyby ta 

rektyfikacja Fa nie odbywała się w dwóch etapach i przeprowadziłbym ją w jednym kroku, to 

fala prześladowań obiegłaby cały świat, tak jak powiedział europejski prorok: w 1999 roku 

Król Terroru zstąpiłby z nieba, ludzie świata czuliby szał prześladowań. Wtedy, kiedy zło 



 

 

przyszło, inne kraje z całego świata i inne narodowości nie odczuły nikczemności 

prześladowań wobec Falun Gong rozpoczętych w 1999 roku, stało się tak, ponieważ 

uczyniono to w dwóch etapach; kultywowanie Dafa przez inne narodowości i większa liczbę 

ludzi kultywujących jest czymś pozostawionym na następny krok. Zrozumieliście też, że 

dzisiaj jest okres kultywacji Uczniów Dafa z Okresu Rektyfikacji Fa i nie jest to 

ukierunkowane na większą liczbę ludzi na świecie. Właśnie dlatego ten rodzaj prześladowań, 

który wydarzył się wobec uczniów Dafa w Chinach nie zdarzył się w innych krajach i jako 

rezultat tego inne kraje nie odczuły tego ogromu zła. Ale ponieważ złych elementów było 

wtedy tak wiele, to każdy praktykujący Dafa, nie ważne, w którym był kraju, poczuł 

psychiczny nacisk. 

Obecnie sytuacja już taka nie jest. Rektyfikacja Fa całościowo niszczy złe czynniki w 

ogromnych ilościach, a uczniowie Dafa wyjaśniali fakty dając świadectwo Fa, dodatkowo 

wysyłając prawe myśli aby ciągle się oczyszczać oraz wyczyszczać zło w innych wymiarach, 

jak również wszystkie inne rzeczy, które robiliście dając świadectwo Fa. Wszystko to niszczy 

te złe istoty i elementy, które zostały zaaranżowane przez stare siły i wywarło to ogromny 

wpływ. Gdy prawe myśli ucznia Dafa są silne to jego istnienie na tym świecie ma pozytywny 

wpływ. Spójrzcie więc wszyscy – czy nie jest prawdą, że ilość pozostających obecnie złych 

elementów jest nieznaczna? Bardzo odbiega to od sytuacji z 20 lipca 1999 r. 

Jednakże nawet jeśli te złe elementy nie są już tak liczne, te, co pozostały, wciąż są 

nikczemne. Zawsze mówiłem wam w przeszłości: im bliżej jest powierzchni, tym mniej ma 

mocy, ale im bliżej jest powierzchni, tym jest gorsze. Nadrabia więc swoją nieudolność 

większą nikczemnością na powierzchni, zło wciąż wydaje się bardzo nikczemne. Ale 

widzieliście, że środowisko już się zmieniło. Zło może być utrzymane tylko w miejscach 

kontrolowanych bezpośrednio przez tych złych przywódców – miejsca, w których źli i 

pozbawieni przyszłości ludzie wciąż czynią zło. Obecnie nie mogą nawet utrzymać się na 

powierzchni chińskiego społeczeństwa; represje ze strony zła przebiegają potajemnie i obawia 

się ujawnienia tego ludziom na świecie. W rzeczywistości wszystkie prawe siły niszczą zło i 

jest ono przestraszone. Nie ma czelności działać otwarcie i potajemnie stosuje represje. 

Bardziej boją się tego, że ludzie dowiedzą się o ich nikczemnych postępkach, a te sprawy nie 

zniosą wystawienia na światło dzienne. Nawet kadrom – wysokim kadrom rządu centralnego 

– nie pozwolą się o tym dowiedzieć. Kłamią i ukrywają nawet prześladowania wewnętrznie. 

Jednak chodzi tylko o paru nikczemnych, najgorszych mętów społeczeństwa, którzy 

nakłaniają niegodziwych podwładnych im ludzi do przeprowadzania nikczemnych 

prześladowań. Bardzo starają się ukryć ohydne sposoby wykorzystywane podczas 

prześladowań i nawet sporządzają fałszywe raporty dla kadry z rządu centralnego. Używają 

kłamstw by podtrzymać nikczemne prześladowania. Zło zostało zniszczone w ogromnych 

ilościach i wygląda na to, że źli nie mogą już nieokiełznanie szaleć. Dawno temu, kiedy zło 

było rozbestwione, wspierała ich niepoliczalna liczba zgniłych duchów, pozwalających na 

nieokiełznane szaleństwo, i nawet jeśli inni znali prawdę na temat sytuacji, to nie mieli 

odwagi się odezwać. Około 20 lipca 1999 r., kiedy szalał ów nikczemny przywódca i robił 

zamieszanie, by wymusić swoje metody działania, nikt nie ośmielił się nawet pisnąć. A w 

tamtym czasie wspierające go złe elementy były po prostu bardzo liczne i chciały 

prześladować [Falun Gong]. Sytuacja zmieniła się od tamtego czasu, wszystkie elementy 

zaaranżowane przez stare siły są rozpraszane i stają się coraz mniej liczne, a obecne 

środowisko występujące w ludzkiej sferze jest inne. Nie liczy się jak szaleńczy staną się 

nikczemni ludzie, dla nich jest to już koniec. 

Jednak w tym czasie wszyscy zobaczyliście coś, to znaczy, jak wiele istnień 

zgrzeszyło przeciwko Dafa (nie licząc tych, które popełniły najgorsze, najbardziej nikczemne 

grzechy). Kiedy zrozumieją prawdę, czy będzie to ich koniec? To nie takie proste. Kiedy 

sprawicie, że poprzez wyjaśnienie prawdy ktoś rozumie sprawy, to jest to dawaniem mu 

szansy. Jeśli faktycznie posiada prawe myśli, to daje mu to szansę na odpokutowanie za 

grzechy. Osoba musi zapłacić za wszystko, co zrobiła – takie jest prawo kosmosu i podlegają 



 

 

mu wszystkie istnienia. Kiedy zaczęły się prześladowania, jak wielu ludzi musiało dołączyć 

się, by w tamtym czasie doprowadzić do tak złej sytuacji? Gdyby nikt nie odegrał takiej roli i 

nigdy nie zrobił ani nie powiedział niczego, to czy złe środowisko mogło wtedy powstać? 

Czy byli w Chinach czy za granicą, tak długo jak odgrywali taką rolę w owym procesie, lub 

aktywnie przyczyniali się swoimi słowami lub czynami, to muszą za to zapłacić. Żadna istota 

nie ucieknie, chyba że zadośćuczyni za straty wyrządzone Dafa i uczniom Dafa. 

Bogowie z całego kosmosu przypatrują się temu z szeroko otwartymi oczami. 

Niezmierzeni, niezliczeni bogowie obserwują tę malutką Ziemię, patrzą uważnie na każdą 

myśl każdego istnienia. Boją się nawet mrugnąć, ponieważ nie chcą przegapić żadnej chwili, 

ani pozwolić na wymknięcie się czyjejś pojedynczej myśli. Mówię o tym teraz, by 

powiedzieć wam, abyście spokojnie, rozważnie i jeszcze wyraźniej rozumieli czym obecnie 

się zajmujecie. Nie ważne co robicie, uczniowie Dafa muszą nadać potwierdzaniu Fa 

najwyższy priorytet. 

Ale wyjaśniać prawdę należy rozsądnie oraz zgodnie z ludzką logiką i sposobami 

myślenia. Gdybyście mówili o tym w sposób dziwny, nienormalny, niezgodny z ludzką 

logiką i sposobem myślenia i nie zwracali uwagi na to czy ludzie będą w stanie to 

zaakceptować czy nie, to wyrządzisz szkodę a rezultat będzie przeciwny do zamierzonego. 

Bądźcie pewni, że robicie to w sposób racjonalny i rozsądny. Kiedy wyjaśniacie ludziom 

prawdę, musicie wziąć pod uwagę ich poziom akceptacji. Będziecie w stanie to dostrzec i 

zaobserwować, zatem musicie dobrze działać z wyjaśnianiem prawdy. Nie chodźcie 

rozmawiać tylko ze względu na formalności. Kiedykolwiek z kimś rozmawiacie, trzeba 

sprawić żeby zrozumiał. Oczywiście, że są tacy, którzy zupełnie nie mogą zostać ocaleni, 

jako, że przeszli zupełnie na drugą stronę. Taka osoba nie ma już niczego prawego i kiedy 

rozmawiacie z kimś takim, to nie zaakceptuje tego, ponieważ kiedykolwiek akceptuje 

odrobinę [tego co mówicie], to kawałek tej osoby musi zostać zniszczony – kiedy tylko 

akceptuje odrobinę, to kawałeczek tej osoby zostanie zniszczony. Jeśli zupełnie to przyjmie to 

ulegnie zupełnemu zniszczeniu, ponieważ ta osoba jest zła. Są zatem również tacy, którzy nie 

mogą zostać ocaleni, ale jest to bardzo mała grupa. 

Są też pewni ludzie, którzy nawet gdy chcecie ich ocalić, jak powiedziałem wcześniej, 

nawet jeśli dajecie tym ludziom szansę i oni to zrozumieją, wciąż będą musieli spłacić swoje 

długi. Tak się to odbywa. Tak jest mówiąc z perspektywy zasad Fa. Ale nie powinniście się o 

to martwić, ponieważ jako uczniowie Dafa, kultywujecie Szan i musicie okazać współczucie 

wszystkim istotom. Jeśli chodzi o to, jak te istoty powinny spłacić owe długi, naturalnie jest 

Fa, które to określa. Czy powinni pozostać czy nie, określane jest przez standardy Fa. Toteż 

będąc uczniami Dafa po prostu dajcie z siebie wszystko, aby ich ocalić, i tyle. 

Czemu mielibyście ich ocalać? Powiedziałem wcześniej, że istoty w dzisiejszym 

świecie różnią się od istot z przeszłości i różnią się od ludzi z przeszłości. Kiedy jakakolwiek 

istota przybywa na ten świat i wkracza w ten świat iluzji, jest to naprawdę przerażające. W 

przypadku boga, wiecie, zaledwie chwilę temu, kiedy go widzieliście, był wspaniałym 

bogiem, ale kiedy tylko wkracza do tego świata, wchodzi do ludzkiego ciała i mózg zostaje 

wyczyszczony do zera, jest to prawdziwie przerażające i teraz nie potrafi już niczego 

rozróżnić; dlatego, sądząc po jego czynach, nie możesz poznać miejsca jego pochodzenia oraz 

nie możesz dostrzec podstawowej różnicy pomiędzy nim i jego poprzednim życiem. 

Tak naprawdę, to o tym właśnie chciałem z wami porozmawiać – po prostu pomówić 

o kwestii wyjaśniania prawdy. Wciąż chcecie ze mną porozmawiać o pewnych sprawach, 

myślę więc, że zużyję trochę czasu, by odpowiedzieć na pewne wasze pytania. Jeśli macie 

pytanie, to możecie napisać je na kartce papieru. (Oklaski) Niech to nie trwa zbyt długo, bo na 

konferencji wymiany doświadczeń są jeszcze ludzie, którzy mają wygłosić swoje 

przemówienia. 

Pytanie: Uczniowie z Pekinu przesyłają Mistrzowi pozdrowienia (Mistrz: Pominę 

czytanie tej części). Kiedy skończy się rektyfikacja Fa, innymi słowy, tuż przed tym jak 

osiągniemy Doskonałość, czy będę mógł Cię zobaczyć? Jeśli tak się nie stanie, będzie to moim 



 

 

wiecznym żalem. Nie wiem, czy powinienem myśleć w ten sposób. Czy moje życzenie się 

spełni? 

Mistrz: Czy nie widzisz mnie właśnie tu i teraz? (Wszyscy się śmieją). Chcesz 

zobaczyć mój prawdziwy wygląd. (Nauczyciel się śmieje) Kultywuj dobrze. Każdy uczeń 

Dafa będzie w stanie go zobaczyć o ile będzie umiał osiągnąć Doskonałość. (Brawa) 

Uczniowie Dafa mają nie tylko tego rodzaju predestynowany związek jaki macie dzisiaj, 

którego nie mają niezliczone istnienia, ale w rzeczywistości dla was przygotowałem wieczną i 

nieprzemijającą chwałę istot w przyszłości. (Oklaski) 

Pytanie: Uczniowie Dafa w Wuhan, prowincji Hubei tęsknią za Tobą i przesyłają 

Mistrzowi życzenia. 

Mistrz: Dziękuję Wam! (Oklaski) 

Pytanie: Niektórzy mówią, że Falun Gong jest dobre, ale nie są chętni pomagać 

praktykującym, na przykład, kiedy próbujemy umieścić nasze gazety [w danych miejscach] 

albo kiedy nie wspominają nazwy Dafa podczas trwania pewnych aktywności. Jeśli ci ludzie 

nie są w stanie się zmienić, to jaki będzie ich koniec? 

Mistrz: W rzeczywistości niektórzy ludzie nie mają w tym momencie jasnego 

zrozumienia na temat Dafa. Tyczy się to szczególnie tych, którzy zostali zbyt dogłębnie 

zwiedzeni podczas tych prześladowań, które są tak złe. Jeśli uczniowie Dafa podczas 

wyjaśniania faktów nie są w stanie rozwiązać węzłów w umysłach tych ludzi, możliwe, że są 

oni cały czas w trakcie dochodzenia do zrozumienia na temat Dafa, więc na razie nie mogą 

zostać jednoznacznie osądzeni. W tym momencie nie można powiedzieć, że są dobrzy i nie 

można powiedzieć, że są źli. Możliwe, że nie zrobiliście wystarczająco dużo przy wyjaśnianiu 

prawdy. 

Pytanie: Jak powinniśmy rozumieć “Wielkie ujawnienie prawdy pozostawi świat w 

zdumieniu”? 

Mistrz: Prawdę powiedziawszy użyłem słowa bogów, „zdumienie.” Pomyślcie 

wszyscy o olbrzymich zmianach całego kosmosu. Właśnie tutaj pomiędzy ludźmi, w 

następnym etapie wielu złych ludzi zostanie wyeliminowanych, a liczba, która zostanie 

wyeliminowana jest wielka i przerażająca. Na początku ludzie ciągle będą zszokowani, 

podczas gdy na końcu będą w związku z tym otępiali. W jakim stanie będzie ktoś, kiedy 

wszędzie na ulicy będzie widzieć porozrzucanych nieżywych ludzi? Rzeczy, w które ludzie 

nie wierzą i które historycznie uważane były za przesądy, wszystkie się ujawnią. Ludzie 

rozumieją ten materialny świat poprzez nowoczesne koncepty naukowe. Kiedy odkryją, że 

jest całkowicie inaczej, to co sobie pomyślą? Po tym jak wszystko w co ludzie nie wierzą 

ukarze się, kiedy staną twarzą w twarz z wielkimi zmianami w tym tak zwanym wymiarze 

materialnym, w jakim będą stanie? Ludzie zobaczą, że jak się okazuje, bogowie naprawdę 

istnieją. „Jej! Wychodzi na to, że wszyscy uczniowie Dafa są bogami! Wychodzi na to, że 

wszystko, co uczniowie Dafa mówili jest prawdą!” Na początku będą ciągle mieli tego typu 

myśli, a potem, podczas znoszenia cierpień, w celu zapłaty za swoje grzechy, stopniowo staną 

się tacy, jakby nie mieli żadnych myśli. To będzie prawdziwe „pozostawienie świata w 

zdumieniu.”  

Pytanie: Chcę napisać kronikę historyczną na temat Falun Dafa oraz zarejestrować 

wszystkie rodzaje osiągnięć jakie były dokonane odkąd Mistrz zaczął szerzyć Fa. 

Mistrz: Myślę, że byłoby czymś nadzwyczajnym, jeśli uczniowie Dafa mogliby 

dokonać czegoś takiego, jak to. Możesz to zrobić, ale ten wysiłek będzie kosztował dużo 

czasu i energii. Wszystkie trzy rzeczy uczniów Dafa są najważniejsze. Dobrze wyważ swój 

czas. 

Pytanie: Proszę poradź mi, czy mógłbym napisać na temat prawych myśli oraz 

prawych akcji na troszeczkę wyższym poziomie? Czy wykroczy to poza Dafa? 

Mistrz: Nieważne na jak wysokim poziomie napiszesz, nie potrafisz wykroczyć poza 

Dafa, (wszyscy się śmieją) ponieważ po prostu jest ono ogromne. Sprawy, które potrafisz 

rozpoznać są tylko tym, co może zostać ukazane w zwykłym ludzkim społeczeństwie, i tym 



 

 

co wykonali nasi uczniowie Dafa podczas wykorzystywania ludzkich działań do 

potwierdzania Fa. Nie powinno być żadnego problemu z ich użyciem. Po tym jak zostanie to 

ukończone możesz zabiegać o informacje zwrotną od innych ludzi i tym sposobem pewne 

rzeczy będą zrobione jeszcze lepiej. 

Pytanie: Pisywałem fantastykę o tematyce sztuk walki, która miała związek z 

kultywacją. Czy jest w porządku używać fantastyki o tematyce sztuk walki, żeby objaśnić 

wyższe zasady? W jaki sposób mogę wykonać bardziej skomplikowaną i szczegółową pracę 

pod względem ekspresji artystycznej tak, żeby ludzie na świecie mogli przyjąć odpowiednie 

koncepcje kultywacyjne bez zdawania sobie z tego sprawy? 

Mistrz: Myślę, że jeśli chcesz pisać kronikę historyczną, to byłoby to czymś 

poważniejszym. Pisanie fantastyki jest w porządku, ale jeśli zmienisz całą tę sprawę z Dafa w 

fikcje, to wydaje się że fikcyjny aspekt nie jest zbyt odpowiedni. Myślę, że przy kronice 

historycznej nie zaszkodzi objąć nią bardziej szczegółowych informacji i włożyć więcej 

wysiłku w powołanie do życia bohaterów. W przypadku dzieła literackiego, jeśli skupia się na 

pewnym uczniu, pewnym regionie albo pewnym wydarzeniu, jako że jest to po prostu 

wybieranie tematyki, wtedy jest to w porządku. 

Pytanie: Chciałbym przesłać Mistrzowi pozdrowienia w imieniu uczniów Dafa z Chin 

kontynentalnych. 

Mistrz: Dziękuję wam! (Oklaski) 

Pytanie: Tajni agenci używają do prześladowania nas luk, które my uczniowie Dafa 

mamy w zabezpieczeniach internetowych. Jednak część uczniów Dafa z zagranicy oraz ci, 

którzy są na stanowiskach kierowniczych nie przykładają do tego zbytniej wagi, co 

spowodowało zakłócenia i straty w realizacji zadań uprawomocniania Fa oraz u uczniów 

Dafa. Mistrzu prosimy, daj nam jakieś wskazówki. 

Mistrz: Myślę, że każdy powinien zwracać uwagę na tę kwestię. Pomimo, że nie 

mamy nic do ukrycia, nie możemy zezwalać tajnym agentom na przeszkadzanie. 

Mówiąc o tajnych agentach, tej profesji, która w oczach bogów jest najhaniebniejszą z 

ludzkich profesji, sprawia ona, że ludzie stają się mentalnie skrzywieni po prowadzeniu życia, 

które nie znosi światła dziennego oraz które polega na działaniu w sposób mroczny i skryty 

przez długi czas. Jest to rzeczywiście bardzo trudne życie. I nie myślcie, że oni są bardzo 

zdolni. Nie tak dawno temu tajwański praktykujący udał się do Szanghaju i został 

aresztowany. Ci agenci z Państwowego Biura Bezpieczeństwa zobaczyli jego strach i upierali 

się, żeby zrobić z niego tajnego agenta. Wszyscy wiemy, że te techniki były ohydne i 

bezwstydne i tylko złe miejsca są w stanie robić to w taki sposób. W zasadzie już dawno temu 

wiedziałem o ich zestawie sztuczek. Zanim to zrobią, najpierw dobrze się z tobą zapoznają. 

Dowiedzą się nawet tego, co lubisz i czego nie lubisz w kwestii jedzenia, ubrań, mieszkań i 

transportu. Wlicza się w to dobre poznanie bliskich i znajomych osobnika. Wtedy zastawiają 

na ciebie pułapkę i cię aresztują. Na pierwszym spotkaniu zastraszą cię i zagrożą ci, sprawią, 

że poczujesz się jakbyś za chwilę miał zostać zastrzelony. Wtedy wykorzystują twój 

psychiczny stan zastraszenia i porozmawiają sobie z tobą. Jeśli nie zechcesz rozmawiać, 

podzielą się z tobą informacjami, które nazbierali dawno temu. W trakcie konwersacji 

odniesiesz wrażenie, że wszystko już wiedzą, że wygląda na to, iż wiedzą nawet rzeczy, o 

których wie tylko mała liczba osób. Pod wpływem przywiązania do strachu będziesz mieć 

silne uczucie, że nikt dookoła nie jest godzien zaufania i rozwiniesz ten błędny pogląd, że 

każdy jest tajnym agentem, że nikt nie jest wiarygodny oraz że możesz w każdej chwili zostać 

zamordowany jeśli nie spełnisz wymagań zła. Właściwie to wykorzystywane jest twoje 

przywiązanie do strachu. Jest to taktyka i zestaw metod, które używane są wyłącznie przez 

szpiegów. Oczywiście, w tej chwili nikt w demokratycznym kraju nie waży się działać w taki 

sposób. Tylko zły reżim waży się używać tego rodzaju nikczemnych metod, żeby łamać 

prawa człowieka. W demokratycznym kraju ta osoba zostałaby doprowadzona teraz na salę 

sądową.  



 

 

Nie bójcie się, że będą powodować kłopoty. Nie powinniście zbytnio niepokoić się 

każdym drobiazgiem, ale powinniście zachować czujność. Powinniście myśleć o tym, czy zło 

może wyrządzić szkodę temu, co zaplanowaliście zrobić. Powinniście o tym myśleć. Nie 

mamy nic do ukrycia, nie mamy niczego, czego balibyśmy się pokazać światu i nie 

zrobiliśmy nic nielegalnego. Ale jeśli chodzi o zło, to nie powinniśmy dawać mu okazji do 

robienia czegoś złego. Co do zła, to rzeczy, które uczniowie Dafa planują zrobić nie mogą 

zostać ujawnione złu. Dlatego wszyscy musicie często poświęcać uwagę tej kwestii. Nie 

możemy pozwolić żeby źli ludzie pierwsi wykonali ruch i zrobili coś złego zanim wy 

będziecie mieli szansę coś zrobić. Powoduje to problemy i sprawia, że ciężej wam jest 

wyjaśniać prawdę i nieść ludziom ocalenie. Dlatego musicie traktować te sprawy poważnie. 

Pytanie: Pięćset tysięcy mieszkańców Hong Kongu wyszło na ulicę, by sprzeciwić się 

artykułowi 23. Ale niektórzy z nich nadal nie znają prawdziwej sytuacji Falun Gong. Czy to 

prawda, że nie zostaną ocaleni, gdyż sprzeciwili się jedynie Artykułowi 23, i że potrzebują nas 

żebyśmy dogłębniej wyjaśnili im prawdę? 

Mistrz: Ten nikczemny Artykuł 23, który został odrzucony przez wszystkich ludzi z 

Hong Kongu, był od początku wycelowany w uczniów Dafa w Hong Kongu i przeznaczony 

do prześladowania ich. Był też wymierzony w mieszkańców Hong Kongu, aby ich 

prześladować. Wielu ludzi w Hong Kongu powstało, aby mu się sprzeciwić. Bez względu na 

to jaki w tamtym czasie mieli punkt widzenia czy motywy, kiedy wszystko zostało 

powiedziane i zrobione byli w stanie odegrać pozytywną rolę w tej kwestii. Myśl, że o 

mieszkańcach Hong Kongu można powiedzieć, iż wybrali dla siebie bardzo dobrą przyszłość, 

a z punktu widzenia postawy względem Dafa, mają już bardzo dobry start. Wielu ludzi dobrze 

zna Falun Gong i dokładnie z tego powodu byli przeciwko tej [ustawie]. Położyli bardzo 

dobre fundamenty dla zostania ocalonymi w przyszłości. Co do tych, którzy nadal nie są w 

pełni świadomi w kwestii Falun Gong i realiów prześladowań, powinniście dogłębniej 

wyjaśnić prawdę, to wszystko. 

Pytanie: Kiedy zapraszamy jakieś wielkie firmy do udziału w Gali, jeśli nie wyjaśnimy 

im prawdy i tylko ich zaprosimy na uczczenie Nowego Roku z Chińczykami, to nie będzie to 

wystarczające, co nie? 

Mistrz: Oczywiście, że to nie wystarczy. Wszystko co dzisiaj robią uczniowie Dafa 

jest robione w celu ocalania ludzi. W przeciwnym razie po co byście to robili? Wyjaśnianie 

prawdy w rzetelny i otwarty sposób jest właśnie tym, co uczeń Dafa powinien robić. Powiem 

wam też, że wszystkie istoty w dzisiejszym świecie przybyły ze względu na to Fa. Jeśli 

chcesz żeby istota jasno zrozumiała tą kwestię, to powinieneś iść i wyjaśnić jej fakty. Jest to 

kluczowe, jest kluczem, który potrafi otworzyć to w czym wszystkie istoty zostały dawno 

temu zamknięte czekając przez wieki. (Brawa) 

Właściwie, myślę, że wszystko co wy, uczniowie Dafa, robicie dzisiaj, nie robicie tego 

dla Dafa i nie robicie też tego dla mnie, waszego mistrza. Robicie to dla siebie samych. 

Harmonizujecie wasze własne światy i ustanawiacie waszą własną wszechmocną cnotę. 

Gromadzicie i ocalacie istoty, których potrzebujecie. Wszyscy robicie to dla siebie, siebie 

samych. Z mojego punktu widzenia, jako wasz mistrz, z pewnością muszę wam powiedzieć 

żebyście to robili, ponieważ chcę zharmonizować wszystko co wasze i chcę prowadzić was 

do sukcesu. Tylko gdy potrzeba żeby coś zostało wykonane w określony sposób, mówię wam 

żebyście poszli i to zrobili.  

Powinniście to robić również z punktu widzenia kultywowania dobroci i współczucia. 

Tylko podaję tu przykłady. Nie ogranicza się to do Gali. Odnosi się do wszelkiego rodzaju 

innych rzeczy, których doświadczacie i które trzeba zrobić. Odnosi się do wszystkich tych 

spraw. Ocalanie wszystkich istot jest czymś najważniejszym. Nie powinniście myśleć [że 

robicie to] aby dodać więcej programów do Gali, a tym bardziej, że robicie to żeby sprawić 

ludziom chwilową radość. Proszę was o ocalanie wszystkich istot. (Brawa) Jeśli jesteście w 

stanie wystawić wysokiej jakości galę, która jest wypełniona pozytywną energią Dafa, to 



 

 

samo w sobie może mieć efekt ocalania wszystkich istot. Czy nie bylibyście bardziej niż prze-

szczęśliwi móc to robić? Czy nie jest to szansa? (Brawa) 

Pytanie: Niektórzy praktykujący w głębi serca szanują Dafa. Ponadto są bardzo pilni 

w wyjaśnianiu prawdy. Jednak po prostu nie potrafią dotrzymać standardu jeśli chodzi o ich 

własną kultywację i często popełniają błędy. Ich również to niepokoi. 

Mistrz: Zdarza się coś takiego. Powód jest taki, że wszyscy rozumiecie szersze zasady 

Fa, ale kiedy chodzi o problemy osobiste, te elementy zwykłych ludzi, które pozostają na 

gruncie osobistym, będą w rzeczywistości prowadzić do przywiązań i mogą się ujawniać. 

Może się to wydawać nielogiczne, ale właściwie jest to logiczne i kiedy przywiązania stają się 

nazbyt duże, złe stany kultywacyjne zaczną się wyłaniać. Kiedy pojawi się wielki problem, 

musicie zwrócić na nie uwagę. To jest najbardziej niebezpieczne. 

Mówiąc to, przyszła mi do głowy jeszcze inna sprawa, mianowicie, nie powinniście 

patrzeć na sprawy w sposób kategoryczny. Szczególnie istotne jest to wtedy, kiedy chodzi o 

te wypaczone zasady jakie propaguje zło w Chinach. Na przykład rozpowiadają, że „jeśli 

chcesz żeby inni zrobili coś dobrze, sam musisz działać dobrze”. Pomyślcie o tym wszyscy, 

czy to powiedzenie jest poprawne? Wielu ludzi trzyma się tego powiedzenia i używa go, żeby 

ukryć swoje własne błędy, których nie chcą naprawić. Szczególnie tyczy się to tych, którzy 

mają problemy - uważają to za prawdę i nie chcą tego puścić. Mówię wam, mimo wszystko, 

to jest absolutnie błędne. Czy osoba, która nie jest doskonała, nie może powiedzieć wam 

żebyście dobrze sobie radzili? Czy osoba, która popełniła błędy nie może mówić innym żeby 

dobrze sobie radzili? Jakiego rodzaju jest to logika? Jak wielu ludzi się nad tym zastanowiło? 

Jak wiecie Jezus powiedział, że wszyscy ludzie zgrzeszyli. Czy zatem, dlatego że 

masz grzechy nie powinieneś mówić swoim dzieciom, żeby się dobrze zachowywały? 

Ponieważ masz grzechy to nie powinieneś mówić innym, żeby nie popełniali przestępstw? 

Zdecydowanie jest to absurdalna teoria, co nie? W rzeczywistości, kto spośród ludzi nie 

popełnił błędu? Jak tylko osoba rodzi się tworzy karmę. Z tych samych przyczyn, tylko 

dlatego że ktoś popełnił błędy, nie znaczy, że nie może ci mówić żebyś dobrze sobie radził. 

Zależy to od tego, czy to co mówi jest słuszne czy błędne. Tak bogowie patrzą na sprawy. I w 

rzeczywistości, ludzie też powinni tak patrzeć na sprawy. To jest poprawna zasada. 

Propaganda nikczemnego reżimu przekręciła tą zasadę w coś następującego: jeśli 

chcesz żeby inni dobrze się zachowywali, to sam musisz dobrze się zachowywać. To bardzo 

niegodziwe powiedzenie. Na powierzchni wygląda na takie, co „Och, to prawda. To 

powiedzenie ma sens”. Ale ono nie ma ani odrobiny sensu i może odgrywać tylko negatywną 

rolę. Kto mógłby się tak dobrze zachowywać? Gdzie możesz znaleźć perfekcyjną istotę 

ludzką? Nawet w przypadku kultywującego, który osiągnął ostatni stopień w swojej 

kultywacji i nie do końca jeszcze zrzucił swoje ludzkie ciało, nadal posiada grzechy i karmę i 

nadal ma przywiązania. Ale kiedy osiąga ten stopień w kultywacji dużo bardziej przewyższa 

zwykłe ludzkie istoty. Jeżeli podążylibyśmy za tym powiedzeniem, to nikt nie mógłby 

powiedzieć nikomu innemu żeby dobrze się zachowywał. Czy od tej pory społeczeństwo nie 

byłoby skończone? 

Uczniowie Dafa mają przywiązania, zwykłe ludzkie przywiązania, które mają 

wyeliminować poprzez kultywację i mają obszary, w których mają braki. Ale nie znaczy to, 

że uczeń Dafa w ogóle nie jest dobry, nie znaczy że nie spełnia standardu i nie znaczy, że ten 

uczeń Dafa nie kultywował dobrze. Wiele, wiele obszarów udoskonalił bardzo dobrze. 

Popełnia błędy ponieważ nadal ma przywiązania, które muszą zostać ujawnione, żeby mógł 

zdać sobie sprawę ze swoich niedociągnięć i dlatego one się ukazują. Można je wyplenić, 

kiedy się ukażą. Jeśli pozostają ukryte i nie przejawiają się , to ciężko jest je usunąć poprzez 

kultywację i jeśli ktoś nawet nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia, to naprawdę trudno jest 

kultywować. 

Pytanie: Mistrzu, powiedz proszę o tym jak media prowadzone przez uczniów Dafa 

powinny wyjaśniać prawdę, szczególnie jakie powinny być przyszłe perspektywy na 

współpracę w kwestii wyjaśniania prawdy w Chinach kontynentalnych. 



 

 

Mistrz: Zasadniczo, nasza obecna sytuacja wygląda w sposób następujący: ze 

względów bezpieczeństwa warunki nie są jeszcze dogodne do zakładania przez uczniów Dafa 

mediów w Chinach kontynentalnych; ale rozdają ulotki i płyty z filmami, jest wiele rzeczy, z 

którymi radzą sobie całkiem dobrze. Jeśli chodzi o miejsca poza Chinami kontynentalnymi, 

media prowadzone przez uczniów Dafa muszą tak bardzo, jak jest to możliwe, pomagać 

Chińczykom dostrzec prawdziwy obraz prześladowań, trzeba żeby pomogły wszystkim 

Chińczykom ujrzeć prawdę - muszą pomóc wszystkim Chińczykom dojrzeć prawdę! (Brawa) 

Trzeba żebyście ich ocalili. Trzeba żebyście pomogli Chińczykom zobaczyć jakiego rodzaju 

rzeczy Chińczycy zrobili podczas prześladowań i jak przerażające konsekwencje czekają na 

Chińczyków jeżeli będzie to kontynuowane. 

Pytanie: Nigdy nie potrafiłem całkowicie wyeliminować moich przywiązań. Bardzo 

się tym martwię, ale nigdy nie jestem w stanie dobrze sobie radzić. 

Mistrz: Studiuj częściej Fa, studiuj częściej Fa. (Mistrz się śmieje) Na to nie ma 

magicznej pigułki. „Wezmę pigułkę i przywiązanie zniknie”. (Wszyscy się śmieją) Właściwie 

to, potężna moc Dafa jest jeszcze bardzie skuteczna niż niektóre magiczne pigułki. 

Oczywiście, wszyscy jesteście teraz zajęci i macie do zrobienia wszelkiego rodzaju rzeczy, 

jest wiele rzeczy do zrobienia, są obowiązki domowe, praca i inne obowiązki do wykonania. 

Ale musicie zawsze kultywować, więc nadal musicie studiować Fa. 

Pytanie: W to święto przyjmij proszę wyrazy wdzięczności i szacunku od wszystkich 

uczniów Dafa. Definitywnie będziemy działać dobrze i sprawimy, że Mistrz będzie 

szczęśliwszy i mniej zatroskany. 

Mistrz: Dziękuję wam! (Brawa) Wszyscy uczniowie Dafa są nadal prześladowani. 

Chcecie żebym był szczęśliwy, ale nie potrafię. Jak wielu uczniów Dafa jest prześladowanych 

w tych obozach pracy w Chinach, dokładnie w tej chwili! Ale doceniam wasze dobre chęci. 

Pytanie: Myślałem o następującej kwestii: czy w porządku jest żeby uczniowie Dafa, 

którzy są dobrze znani w społeczeństwie, na przykład osoby kontaktowe z pewnych regionów 

lub którzy napisali wiele artykułów wyjaśniających prawdę o Dafa, jako członkowie 

społeczeństwa wypowiadali się na temat swoich własnych przemyśleń, zrozumień i analiz 

pewnych spraw w ludzkim świecie, na przykład o kwestii [chińskiego] terytorium, podczas 

lokalnych aktywności, działań chińskiej społeczności i działań na rzecz „Doprowadzenia 

Jianga przed oblicze sprawiedliwości”? Jaki jest najlepszy sposób na zrobienie tego tak, aby 

uniknąć nieporozumień ze strony zwykłych ludzi? 

Mistrz: Dla uczniów Dafa kultywowanie i potwierdzanie Fa jest dzisiaj 

najważniejsze. Uczniowie Dafa muszą uprawomocniać Fa. Wyjaśnianie prawdy i ocalanie 

wszystkich istot jest dla was dzisiaj najważniejsze. 

W społeczeństwie pewni działacze demokratyczni, wliczają się w to pewne osoby, 

które dotyczyła [masakra] z 4 czerwca, ciągle atakują nikczemny, brutalny reżim. One 

również promują sprawy takie jak prawa człowieka i wolność wyznania, a ich ostra krytyka 

odniosła już na całej lini pozytywny rezultat pod względem ujawniania prześladowań Falun 

Gong. Zatem z tego punktu widzenia, w tym temacie, dzielą oni z nami wspólny grunt. 

Dlatego niektórzy nasi praktykujący również chcą się wypowiedzieć pod tym kątem. 

Właściwie, powinniście pozostać trzeźwo myślący i spokojnie przeanalizować czy to, co 

robicie, ma cokolwiek wspólnego z Dafa i uprawomocnianiem Fa. Jeżeli odpowiedź brzmi 

tak, to powinniście iść naprzód i działać. Jeżeli odpowiedź brzmi nie, to nie powinniście. 

Nigdy nie powinniście schodzić ze ścieżki. 

Czy znacie swojego mistrza? Ten kosmos jest taki ogromny. Są w nim niezliczone i 

niezmierzone istoty oraz niezliczone i niezmierzone ciała kosmiczne. Tak wiele istot jest w 

stanie zaledwie jedną myślą radykalnie wpływać na ludzki świat! Jest tak wiele istot, tak 

wiele elementów starych sił i starych istot, wszystkich, które chcą kontrolować tą rektyfikację 

Fa i przeszkadzać w tej rektyfikacji Fa. Żadna z nich nie może mnie zmienić. Ścieżka, którą 

podążam jest prosta. (Brawa) Nie są w stanie mi przeszkodzić w żaden sposób. Mogą 



 

 

wyczerpać swoje sposoby i nic nie będzie działać. Tu pośród ludzi są wszelkiego rodzaju 

rzeczy, które przeszkadzają, ale żadna z nich nie odnosi skutku. 

Czy wśród ludzi nie krąży powiedzenie: „Ty masz swoje tysiące genialnych 

pomysłów, ale ja mam mój własny sposób”? Innymi słowy, uczniowie Dafa muszą zdać sobie 

sprawę z tego co robią. Musicie pozostać trzeźwo myślący odnośnie tego czy coś jest 

związane z potwierdzaniem Fa czy nie. Ujawniamy zło z myślą o ocalaniu wszystkich istot. 

Tak długo jak ma to coś wspólnego z aktywnościami Dafa wykonywanymi dzisiaj przez 

uczniów, powinniście iść i działać. A jeśli nie ma, to nie powinniście. Jeśli osoba robiąc coś 

pójdzie w złym kierunku i w wyniku tego rozwinie przywiązania, to te sprawy zadadzą ból 

praktykującemu. Jeżeli zadanie ma coś wspólnego z Dafa i dotyczy potwierdzania przez was 

Fa lub ocalania istot, to powinniście działać w tym temacie. W tym przypadku im więcej 

zrobicie tym szersza stanie się droga. Tak się stanie, to pewne. Absolutnie nie możecie 

mieszać się w walki polityczne zwykłych ludzi. 

Pytanie: Uczniowie Dafa z Singapuru i Malezji przesyłają Mistrzowi pozdrowienia. 

Mistrz: Dziękuję! (Brawa) 

Pytanie: Kiedy mam wiele karmy myślowej, to czy mogę wysyłać prawe myśli o 

dowolnej godzinie i w dowolnym miejscu? 

Mistrz: Rób to bazując na swojej własnej sytuacji. Pewne myśli, które rozwinąłeś, są 

właściwie interferencjami, jakie można wyeliminować poprzez wysyłanie prawych myśli. 

Niektóre są produktem twoich własnych przywiązań, a niektóre są konceptami, które 

uformowałeś w ludzkim świecie; te rzeczy nie mogą zostać wyeliminowane poprzez tylko 

jednokrotne wysyłanie prawych myśli. Będą się więc wyłaniać od czasu do czasu i będzie 

się wydawać, że po tym jak wyślesz prawe myśli one znowu się pokażą. Przydarzają się tego 

rodzaju rzeczy. Ale nie jest tak, że niczego nie zrobiłeś i nie jest tak, że to co zrobiłeś nie było 

efektywne. Jedynie co, to za każdym razem wyeliminowana może zostać tylko część. Te 

rzeczy, które zaaranżowały stare siły, zostały podzielone na niezliczone, niezliczone porcyjki 

przez elementy istot, które przybyły z wyższych poziomów. Zatem, za każdym razem jak 

wysyłasz prawe myśli jesteś w stanie wyeliminować jedną czy dwie części, ale większość 

nadal pozostaje. 

Nie ogranicza się to tylko do tego. Wewnątrz Trzech Sfer wyrządziły wiele złych 

rzeczy i poczyniły aranżacje dla wielu spraw, których pragnęły. Co więcej, wiele tych spraw 

wypaczyło się. W trakcie tak długiego okresu czasu, nawet tak zwani bogowie starych sił, 

którzy pierwotnie wpierw to coś zrobili, teraz nie mogą tego rozwikłać. Jeśli nie byłoby 

rektyfikacji Fa to nie można byłoby ich rozwikłać. Jest wiele takich rzeczy w kosmosie i 

trudno jest je rozwiązać bez przybycia całej ogromnej siły rektyfikacji Fa. Ale odnośnie 

karmy myślowej, może zostać całkowicie wyeliminowane poprzez wysyłanie prawych myśli. 

Pytanie: Co powinniśmy zrobić z ulotkami wyjaśniającymi prawdę, które zawierają 

zdjęcia i historie byłych praktykujących, którzy „oświecili się” według niegodziwej ścieżki? 

Mistrz: „Oświecili się” według niegodziwej ścieżki, w wyniku przymusu, w trakcie 

prześladowań. Kiedy zostaną uwolnieni, po pewnym czasie opamiętają się. Ale inaczej jest w 

przypadku tych, którzy wyrządzili nieodwracalną szkodę Dafa i uczniom Dafa. 

Pytanie: Ostatnio na ćwiczenia przychodzą nowi studenci. Jak powinniśmy ich 

prowadzić w studiowaniu Fa i zachęcać do udziału w grupowym studiowaniu Fa?  

Mistrz: Dobrze jest ich zachęcać do dołączenia do grupowych ćwiczeń i grupowego 

studiowania Fa. Ale nie bądźcie zbytnio niecierpliwi i nie mówcie im żeby od razu wypełniali 

powinności ucznia Dafa, ponieważ wielu nowych studentów należy do następnej grupy. Ale 

w tym momencie są wśród nich tacy, którzy należą do obecnej grupy. W efekcie waszego 

wyjaśniania prawdy blokada została otwarta i przyszłość praktykujących zaczęła się wyłaniać. 

Zaistnieją obie sytuacje. 

Pytanie: W naszych pracach medialnych opublikowaliśmy wiele raportów, które 

ujawniają próby partii X do upozorowania krajowego pokoju i dobrobytu, oraz takie, które 

ujawniają jej nikczemną naturę. Jednak szanowny Mistrzu proszę pozwól nam poznać jakie są 



 

 

relacje między tymi raportami a bezpośrednim ocalaniem wszystkich istot i potwierdzaniem 

Dafa. 

Mistrz: Prawda jest taka, że jej celem pozorowania pokoju i dobrobytu w chwili 

obecnej jest przykrycie sedna prześladowań Falun Gong, danie ludziom fałszywego wrażenia, 

że nie dochodzi do żadnych prześladowań. Zza sceny prowadzą największe, najgorsze, 

najbrudniejsze i najbardziej nikczemne prześladowania w historii. Możecie to bezpośrednio 

ujawniać. Co do innych tego aspektów, musicie zobaczyć czy są one związane z 

uprawomocnianiem Fa. Jeżeli są, to śmiało róbcie to. Gdy uczniowie Dafa spoza Chin 

kontynentalnych używają mediów do ujawniania natury zła, to robią to aby pomagać ludziom 

na świecie ujrzeć jeszcze wyraźniej jej nikczemną naturę na tle historii. Niektórzy 

praktykujący ciągle ujawniają sztuczki jakich używa zło do pozorowania pokoju i dobrobytu 

ażeby ukryć swoje przestępstwa, ujawniają nikczemność i brudne sprawy czynione za sceną. 

Pytanie: Podczas wyjaśniania prawdy Chińczykom na szeroką skalę, aby łatwiej 

skomunikować się ze zwykłymi ludźmi, wykorzystujemy rzeczy, które dopasowują się do ich 

interesów niechybnie posiadających wypaczone elementy, ponieważ wszystko w ludzkim 

świecie uległo dewiacji. Ale wszystko, co robią uczniowie Dafa, pozostanie dla przyszłości. 

Jak mamy pogodzić te dwie kwestie? 

Mistrz: Kiedy mądrze wyjaśniacie prawdę dla ocalenia wszystkich istot, to nie ma 

takiego problemu - to co pozostanie dla ludzi z przyszłości, to duch uczniów Dafa podczas 

rektyfikacji Fa i ich ścieżka powrotna do tego co prawe. Bez względu na to jakiego użyjesz 

podejścia do wyjaśniania prawdy, celem jest by ludzie na świecie naprawdę zrozumieli te 

prześladowania. Deptanie wolności wyznania i praw człowieka są kwestiami, które ludzie 

potrafią zrozumieć. Jeśli chodzi o odnoszenie się do przykładów, również robi się to, aby 

ocalać ludzi. Kiedy do wyjaśniania prawdy używasz różnych aspektów dotyczących 

dzisiejszej wypaczonej kultury, to musisz być ostrożny, ponieważ nie wiesz do czego ta osoba 

jest przywiązana. Możliwe, że to czego użyjesz będzie dokładnie tym do czego jest 

przywiązana a przecież nie możesz za wiele wysilać się nad wyjaśnieniem jej tego do czego 

jest przywiązana, więc może to mieć zły rezultat. Postaraj się najlepiej jak potrafisz nie 

wdawać się w inne sprawy zwykłych ludzi. 

Z innego punktu widzenia, tak obecnie ma się wszystko co ludzkie - wszystko uległo 

dewiacji. Nie tylko sprawy uległy wypaczeniu, jest również wiele z demonicznej natury. 

Wszystko w ludzkim społeczeństwie zdegenerowało się. Gdyby nie rektyfikacja Fa, ludzka 

historia nie potoczyłaby się aż tak daleko. Z tego powodu uniknięto tak wielu katastrof 

kosmicznych. Po co ludzie wynaleźli bombę atomową? Wszystko na Ziemi jest wynikiem 

wpływania bogów na ludzi, żeby ci robili pewne rzeczy, wszystko to miało swój cel. Mimo, 

że te sprawy już minęły, nic co ludzkie nie istnieje za sprawą przypadku. Jeśli chodzi o 

sprawy niezwiązane z rektyfikacją Fa, postaraj się nie omawiać ich podczas wyjaśniania 

prawdy. Nie mów też o prawdzie na zbyt wysokim poziomie - efekt tego nie będzie dobry. 

Nic co ludzkie nie jest już dobre, taka jest rzeczywistość. 

Pytanie: Czy nowi uczniowie, którzy dopiero co zaczęli kultywację, mają moc 

zastraszania zła, kiedy wyjaśniają prawdę? 

Mistrz: Tak. Dlatego, gdy wyczyszczam złe elementy jako całość, wszystkie wymiary 

rodzaju ludzkiego i kolosalnych firmamentów oraz wszystkie wymiary w Trzech Sferach 

zostają przesiąknięte elementami Dafa. Nie mówię tylko o nowym kosmosie. Kiedy istota 

odgrywa pozytywną rolę, elementy Dafa umocnią ją i w zamian tej istocie będzie od tej pory 

sprzyjać szczęście. Czyż nie słyszeliśmy o wielu takich przypadkach? Innymi słowy, kiedy 

nowy student wyjaśnia prawdę, elementy Dafa, faszen Mistrza i ci prawi bogowie, którzy w 

pełni współpracują, pomogą mu i odegrają pozytywne role. To jest pewne. Ale wymagane 

jest, aby ten student najpierw zrobił to sam. 

Pytanie: Podczas tego naglącego czasu w rektyfikacji Fa, jak mam zrównoważyć 

sprawy rektyfikacji Fa i prowadzenie dzieci w kultywacji? 



 

 

Mistrz: Od ciebie zależy, w jaki sposób zajmiesz się tymi sprawami tak, żeby było 

dobrze. 

Pytanie: Jak powinniśmy rozumieć potwierdzanie drogi zwykłych ludzi? 

Mistrz: W swoim codziennym życiu, kultywując staraj się po prostu najlepiej jak 

możesz dostosować do sposobu życia zwykłych ludzi. Kultywacja Dafa nie ma reguł, więc 

zasadniczo w codziennym życiu tak bardzo jak to tylko możliwe trzymaj się sposobów życia 

zwykłych ludzi. Po prostu na powierzchni dostosowujesz się do zwykłego ludzkiego 

społeczeństwa. Tak to działa i w tym samym czasie kultywujesz. Mówiłem już o tym wiele, 

wiele razy; w wielu wykładach mówiłem jak robić to czy tamto. 

Pytanie: Wielu ludzi nie słyszało o Dafa lub faktach dotyczących prześladowań, ani 

nie brali udziału w prześladowaniach. Mistrzu oświeć nas proszę odnośnie potrzeby 

wyjaśniania im prawdy. 

Mistrz: Niektórzy ludzie nie słyszeli o Dafa, ani nie słyszeli o prześladowaniach, ale 

wyjaśnianie im prawdy jest nadal bardzo istotne. Ludzie na tym świecie od dłuższego czasu 

są zablokowani i sprawia to, że te istoty nie rozumieją narazie tego wydarzenia, na które 

czekali przez wieki reinkarnacji. Kiedy wyjaśniacie im prawdę, to nie tylko mówicie im o tym 

wydarzeniu, które rozgrywa się na świecie, ale także mówicie im o Dafa i czym jest Dafa, a 

robienie tego odblokowuje predestynowaną szansę od jakiej byli odgrodzeni, na którą czekali, 

i pomoże im to zrozumieć, że to na co czekali przybyło. 

Pytanie: Przez pewien czas nie radziłem sobie za dobrze. Jeśli teraz zacznę dobrze 

sobie radzić, to czy nadal wystarczy mi czasu? 

Mistrz: Tak długo jak rektyfikacja Fa nie wkroczyła do ludzkiego świata, nadal masz 

szansę. Czy będziesz mieć wystarczająco dużo czasu zależy od ciebie samego. Niektórzy 

ludzie dobrze wykorzystują czas, a niektórzy nie. Niektórzy popełnili wielkie błędy, a mimo 

to nadal nie chcą za nie zapłacić i nadal są tacy jak wcześniej, leniwie spędzają swój czas. W 

takim przypadku ciężko jest coś powiedzieć. Zatem tak długo jak ta sprawa jeszcze się nie 

zakończyła, nadal jest szansa. 

Pytanie: Ostatnio wielu studentów, którzy wzięli na swoje barki wiele pracy czuli 

się bardzo zmęczeni. Ich poziom energii i stan nie są tak dobre jak wcześniej. Jak mogą się 

przez to przebić? 

Mistrz: Trzeba do tego podejść z dwóch punktów widzenia. Pierwszy punkt widzenia: 

studenci pracowali ciężko, naprawdę ciężko i na ochotnika zgłosili się, żeby wziąć wiele na 

swoje barki. Możliwe więc, że mogliśmy znaleźć do pomocy większą liczbę osób, lub 

obmyśleć jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu. To jeden punkt widzenia. Inny jest taki, 

że wielu naszych uczniów Dafa jest rzeczywiście bardzo zmęczonych, ale z drugiej strony nie 

podchodzą do studiowania Fa i kultywacji na poważne. Robili wiele, wiele rzeczy, ale nie 

udoskonalali się i dlatego czują się sfatygowani, zmęczeni i czują, że jest im ciężko. W 

rzeczywistości, zawsze mówiłem wam, że kultywowanie nie narazi waszej pracy dla Dafa, to 

jest pewne. Jest tak dlatego, że robienie ćwiczeń jest najbardziej efektywnym sposobem na 

pozbycie się zmęczenia, jest najlepszym sposobem na szybkie zregenerowanie waszego ciała. 

Pytanie: Czy Dafa ma sposoby na wskrzeszenie wszystkich istot, które zostały 

wyplenione przez stare siły, i na przywrócenie ich do życia w nowym kosmosie? 

Mistrz: Istoty, które zostały wyplenione przez stare siły… To pytanie stanie 

się obszerne, jeśli zacznę o tym mówić. Jeśli stare siły nie wtrącałyby się, to mógłbym 

wyeliminować grzechy i karmę wszystkich istot, bez względu na to jak bardzo zgrzeszyły w 

przeszłości. Pośród ogromnej ilości istot, skomplikowanych długów wdzięczności i żali 

żywionych między sobą na przestrzeni historii, bez względu na to z jakiego poziomu 

pochodzą nawet najbardziej pogmatwane, głębokie żale i skomplikowane relacje, posplatane i 

pokrzyżowane od góry na dół - mógłbym je wszystkie zrównoważyć. Mogę zrobić wszystko. 

Innymi słowy, mógłbym ocalić wszystkie istoty w kosmosie. Ale stare siły nalegały na 

wyplenienie garści.  



 

 

Oczywiście, nadal mam sposoby jakich stare siły nie potrafią sobie wyobrazić. Kiedy 

istoty zostałyby całkowicie zniszczone i zniknęłyby bez śladu i nawet kiedy zmieniłyby się w 

inne stworzenia lub rośliny i potem przepadły na skutek różnych zmian w trakcie długiego 

okresu czasu, nadal byłbym w stanie je zlokalizować i sprowadzić z powrotem. Potrafiłbym je 

odnaleźć, gdyż potrafię wykraczać poza najbardziej mikrokosmiczne ze wszystkich istot. 

(Brawa) Mogę nawet sprowadzić oryginalną materię istot oraz elementy, które już nie 

istniały, przywrócić wszystkie elementy, które je tworzyły oraz przywrócić elementy, które 

oryginalnie tworzyły ich istoty, takie jakimi były i mógłbym wyeliminować tą część, proces i 

historię, w której istota zgrzeszyła względem Dafa - mogę sprawić, że istota się odrodzi, tak 

jakby nigdy nie przeszła przez tą część historii. Mogę zrobić wszystko, ale nie robię niczego 

przypadkowo. Muszę patrzeć na powód. Mistrz musi rozważać wszystko z myślą o przyszłym 

kosmosie, cudowności przyszłości i istotach z przyszłości. (Brawa) 

Pytanie: Czy stare siły mają umowę z Mistrzem, która szczególnie ogranicza 

rektyfikację Fa przez Mistrza? Jeśli tak zrobiły, to wszystkie powinny zostać zniesione i 

wszystko powinno podążać za aranżacją Pana Buddy. 

Mistrz: Mogę ci powiedzieć, że w rzeczywistości stare siły zdołały w przeszłości 

zrobić wiele rzeczy wykorzystując moje podzielone ciała, które reinkarnowały pośród 

zwykłych ludzi. Kiedy reinkarnowałem życie po życiu w tym świecie, one wykorzystały te 

okazje i manipulowały sprawami. Ponieważ w tamtych czasach nie rozpowszechniałem Fa i 

byłem całkowicie w stanie ludzkiej istoty doskonalącej ludzi, one na siłę dodały pewne rzeczy 

jakie chciały dodać. Te rzeczy w ogóle nie były tym co chciałbym zrobić, jednakże wydarzyły 

się na świecie, przybywały i wpływały na sprawy. Dlatego winę za wiele spraw, które 

wydarzyły się w historii, zrzuciły na mnie. Mawiały „Ty to zrobiłeś”. Oczywiście nie mogę 

tego zaakceptować. Historia jest taka długa i w trakcie tego długiego okresu czasu one ciągle 

robiły tego typu rzeczy. Te rzeczy stały się nazbyt skomplikowane i nie mogłyby już zostać 

rozwiązane, zatem musiałyby czekać na rozwiązanie w rektyfikacji Fa. Dlatego kiedy 

zacząłem rektyfikację Fa, stare siły uświadomiły sobie, że w ogóle nie było to tym czego 

chciały, więc zaczęły się opierać i przejaw tego stał się coraz wyraźniejszy. 

Podczas ponad dziesięcioletniego rozpowszechniania Fa, to co widzieliście jest po 

prostu interferencją na powierzchni, podczas gdy w rzeczywistości, w innych wymiarach jest 

to niesamowicie szokujące i skrajnie nikczemne. Oczywiście, odnośnie was, uczniów Dafa, te 

sprawy nie mają nic wspólnego z waszą osobistą kultywacją. Kultywowanie, udoskonalanie 

się i pozbywanie się swoich przywiązań jest tym czym macie się zajmować. Ich kolidowanie 

ze mną jest ukierunkowane na proces i przyszłość historii. Co do istot starych sił, żeby je 

ocalić ciągle wyjaśniałem im prawdy Fa. Niektóre słuchały a niektóre wiedziały, że te rzeczy 

były złe, ale nie potrafiły ich rozwiązać ponieważ te rzeczy wydarzyły się już w przeszłości; 

konkretne sprawy, które zaplanowały wypaczyły się, co uczyniło je jeszcze mniej możliwe do 

rozwiązania przez nie. 

Wielu ludzi rozmyśla nad kwestią, którą właśnie omówiłem. (Mistrz się uśmiecha) To 

co powiedziałem dotyczyło jedynie pewnych głównych wydarzeń z samej w sobie historii i 

nie dotyczy to uczniów Dafa. 

Pytanie: Kiedy wykonujemy pracę dla Dafa musimy studiować Fa, ale jest też praca, 

która musi zostać wykonana. Podczas studiowania Fa często dzwonią nam telefony i czuję się 

rozdarty. Jeśli zajmę się tylko sobą i studiowaniem Fa, to czy będzie to samolubne? 

Mistrz: Myślę, że kiedy studiujesz Fa, powinieneś po prostu studiować Fa i nikt nie 

powinien ci przeszkadzać, ponieważ jeżeli nie kultywujesz dobrze, to z żadnej rzeczy, którą 

robisz, nie uzyskasz wszechmocnej cnoty. Jeśli zawołasz zwykłego człowieka i dasz mu coś 

lub trochę pieniędzy i poprosisz go o wykonanie pracy dla Dafa, to czy to zrobi? Zrobi to, ale 

wówczas będzie do zwykła osoba wykonująca pracę dla Dafa, co nie? Ale jaki byłby tego 

cel? Jaki byłby ostateczny cel czegoś takiego? Zatem uczniowie Dafa muszą kultywować 

dobrze i potwierdzać Dafa w trakcie ustanawiania swojej wszechmocnej cnoty. To właśnie 

robią uczniowie Dafa i wiesz jak to robić i jak możesz robić to dobrze. 



 

 

Ale warunek jest taki, że należy to robić kiedy nie ma większych spraw do zrobienia i 

nie przysporzy to innym większych problemów - wtedy w porządku jest odłożyć wszystko na 

bok i studiować Fa. Na przykład żeby uniknąć zakłóceń podczas studiowania Fa możesz 

przełączyć telefon na tryb „poczty głosowej”. (Ludzie się śmieją) 

Pytanie: Odnośnie wyjaśniania prawdy jest wiele do zrobienia i nie ważne co robimy 

nigdy nie jesteśmy w stanie objąć wszystkiego. Nie jestem w stanie skończyć tych rzeczy, które 

niby powinienem wykonać. Co powinienem z tym zrobić? 

Mistrz: Myślę, że wszyscy zdajecie sobie teraz sprawę z tego, że czas nagli. Jest wiele 

spraw, które trzeba wykonać. Po prostu rób co w twojej mocy żeby dobrze ułożyć swój czas. 

Wszyscy robią takie rzeczy. Współpracuj z innymi i skoordynujcie swoje wysiłki, a może uda 

ci się skończyć szybciej. 

Pytanie: Wszyscy uczniowie z World Falun Dafa Radio przesyłają Mistrzowi 

pozdrowienia. 

Mistrz: Dziękuję. (Brawa) 

Pytanie: Często dostajemy od uczniów prośby o nagranie nowych artykułów Mistrza, 

aby mogli ich używać do studiowania Fa. Ponieważ nie zawierają one głosu Mistrza, to 

powiedz nam proszę czy nadal mogą one osiągnąć efekt słuchania Fa? 

Mistrz: W przeszłości kiedy moje nagrane wykłady Fa były tłumaczone, mówiłem o 

tej kwestii i jest dobrze, gdy znajduje się na nich głos Mistrza. Jednak moja twórczość nie 

zawiera pasującego do nich nagrania mojego głosu. Myślę, że podczas tego wyjątkowego 

okresu potwierdzania Fa przez uczniów Dafa można tak zrobić, ale ludzie z przyszłości nie 

mogą tego robić. 

Uczniom Dafa ułatwiłem wiele rzeczy podczas gdy potwierdzali Fa. Jest wiele spraw, 

których właściwie nie można robić podczas kultywacji, ale ja pozwoliłem wam na robienie 

tego w szczególnych okolicznościach. Zaliczają się do tego niektóre podejścia jakich 

używacie do wyjaśniania prawdy. Ponieważ wykonywane są w celu ocalania wszystkich istot, 

robicie je w taki sposób i nie jest to niczym złym. Gdyby były związane z osobistą 

kultywacją, wielu z nich nie byłoby wolno robić i nie mogłyby być wykonane. 

Pytanie: Uzyskałem Fa po 20 lipca. Ostatnio napotkałem na dużą przeszkodę. Nie 

potrafię odróżnić czy jest to test ze strony Szacownego Mistrza, czy jest spowodowane moimi 

własnymi przywiązaniami. Czuję się niegodny miłosiernego i mozolnego ocalenia przez 

Szacownego Mistrza. 

Mistrz: Z pewnością pewnych spraw nie da się szybko zrozumieć. Wiele przywiązań 

lub powodów nie da się szybko wykryć i dlatego czasami może to być dla ciebie trudne. Ale z 

innego punktu, jeśli kultywujący mógłby od razu wszystkiego się domyślić i w momencie 

przejść każdy test, czy nie byłoby to za łatwe? (Śmiejąc się) Byłoby odrobinę za łatwo. 

Odnoszę się tu do osobistej kultywacji. 

Oczywiście w pewnych przypadkach działają interferencje starych sił. Narzucają 

pewne rzeczy, których uczniowie w ogóle nie powinni przezwyciężać, nawet problemy, które 

są bardzo ciężkie do rozwiązania, a co więcej te sprawy i problemy mają efekt interferencji w 

historyczny proces potwierdzania Fa i ocalania wszystkich istot - naprawdę były tego rodzaju 

rzeczy. Co zatem powinni zrobić uczniowie Dafa? Myślę, że powinieneś spróbować z całych 

sił dobrze się sprawować, często studiować Fa i robić więcej tego co mają robić uczniowie 

Dafa. Wiele spraw zostanie bez wysiłku rozwikłanych, jeśli będziesz kroczyć prawą ścieżką i 

działać w dobry sposób. Nie możesz rozwiązać problemu dla samego rozwiązania tego 

problemu, gdyż mogłoby to stworzyć nowe przywiązania. 

Pytanie: W jaki sposób poprowadzić wyjaśnianie prawdy z punktu widzenia 

starożytnej chińskiej nauki, kultury i historii? 

Mistrz: Jest wiele rzeczy z przeszłości, do których możecie nawiązać i możecie 

cytować fakty z różnych obszarów badań. To powinno wystarczyć, ale trzeba to zrobić w 

odpowiedni sposób. Jeżeli przykłady, których użyjesz, nie będą odpowiednie, to nie będą 

przekonywujące. [Trzeba to zrobić] odpowiednio. 



 

 

Pytanie: Mój brat i ja jesteśmy angielskimi pisarzami. Chcielibyśmy wiedzieć czy 

możemy obrać pewne postacie z przeszłości jako przykłady tradycyjnych dzieł literackich. 

Szekspir wywarł całkiem duży wpływ, tak jak i pisarze ze starożytnej Grecji. Czy możemy 

pisać w podobnym do ich stylu? Czy robiąc to zawieszamy nasze poprzeczki za wysoko? 

Mistrz: Zawieszacie je nazbyt nisko. (Ludzie się śmieją) Jesteście uczniami Dafa i 

nigdy nie było nikogo takiego jak wy. Jesteście kimś, kim wszystkie inne istoty chcą być, ale 

nie potrafią. Kreujecie nowy styl dla istot z przyszłości - czy nie jest to czymś „wysokim”? 

Możecie nawiązać do pozytywnych aspektów pewnych postaci z przeszłości, ale uważam, że 

uczniowie Dafa nadal powinni kroczyć swoimi własnymi ścieżkami, prawda? Tylko wtedy 

jest to torowanie czemuś drogi. (Brawa) 

Pytanie: Czy mogę poprosić aby pomówił Mistrz ponownie o postawie nie 

angażowania się uczniów Dafa w politykę, na przykład w pozywanie tego naczelnego 

łajdaka? 

Mistrz: Ta nikczemna istota jest główną winowajczynią prześladowań uczniów Dafa. 

Nasze pozwanie jej nie jest mieszaniem się w politykę. Ona prześladowała tak wielu uczniów 

Dafa aż zmarli, czy nie powinna za to zapłącić? Czy nie powinniśmy tego ujawnić? Czy te 

nikczemne prześladowania nie powinny zostać zatrzymane? 

Wszystkie istoty w Trzech Sferach przybyły po Fa i zostały stworzone dla Fa. Innymi 

słowy, obejmuje to wszystkie formy w Trzech Sferach, wliczając w to wszystkie różnorodne 

formy, które istnieją w ludzkim społeczeństwie, pośród których oczywiście są dzisiejsze 

prawa, tak jak i inne formy przynależne ludzkości. Ponieważ wszystko to zostało stworzone 

przez Fa, dlaczego nie mogą zostać użyte przez Dafa w potwierdzaniu Fa? Mogą. Ale my 

wybieramy te, które są prawe i dobre i odgrywają pozytywną rolę. Używamy ich wybiórczo. 

Jest to patrzenie na to z szerszej perspektywy. 

Patrząc na to w węższy sposób, nie wdawaliśmy się w politykę. Czy ludzkość jest 

dobra czy zła i jakiego rodzaju system społeczny wybierają Chińczycy, to wszystko są 

ludzkie sprawy. Moi uczniowie Dafa i ja nigdy nie mówiliśmy jakiego rodzaju system czy 

drogę życia powinno się obrać. Na przykład, wielu działaczy demokratycznych opowiada się 

za społeczeństwem demokratycznym a ja nigdy nie pozwoliłem uczniom Dafa angażować się 

w to. Uczniowie Dafa celują jedynie w ujawnienie prześladowań. Jedynie staramy 

się zatrzymać prześladowania. Czy nie należy tego zrobić? Kiedy członkowie twojej rodziny 

zostali zabici w wyniku prześladowań, to czy nie chciałbyś wyjaśnić sobie tego [ze 

sprawcami]? Ale kiedy prowadzisz z nimi argumentację, mówią, że angażujesz się w politykę 

- czy to ma sens? Nie, nie ma! 

Od dnia w którym ja, Li Hongzhi, zacząłem nauczać Dafa, ani moi studenci ani ja nie 

angażowaliśmy się w politykę. Nie mamy w tym żadnego interesu. Ale nasze Dafa jest 

korzystne dla społeczeństwa. Przynosi pożytek wszystkim ludziom i narodom, które są 

rządzone według różnych systemów - nie ważne jaki ustrój społeczny w nim panuje. Tylko ta 

najbardziej irracjonalna, najbardziej nikczemna, najgłupsza rzecz na świecie wszech czasów 

zrobiłaby coś tak głupiego jak prześladowanie najżyczliwszej grupy ludzi, którzy są 

najbardziej pożyteczni dla społeczeństwa. To dlatego, że według nich nie liczy się nic poza 

władzą i w ogóle nie obchodzi ich czy coś przynosi ludziom pożytek. Gdy tylko coś wydarza 

się w społeczeństwie, natychmiast myślą, czy zagraża to ich władzy. Co za męczący sposób 

życia i co za męczący sposób utrzymania władzy! Z tego powodu czynią zło. Powiedziałbym, 

że to już czas, aby ich rządy się skończyły. (Brawa) 

Gdy wyjaśniacie prawdę niektórzy ludzie, którzy zostali zwiedzeni propagandowymi 

kłamstwami mówią, że angażujecie się w politykę. Mówią to tylko dlatego, ż zostali zatruci 

przez zło. Wyjaśnijmy im sprawy i pomóżmy im lepiej to zrozumieć i uświadommy ich. W 

przeciwnym razie ci ludzie oddzielą się od swojej przyszłości. Oczywiście, jakiego wyboru 

dokona dana osoba to jej sprawa. 



 

 

Pytanie: Ostatnio były odosobnione przypadki odebrania życia uczniom Dafa przez 

stare siły poprzez demona choroby. Powiedz nam proszę czy mogą oni osiągnąć 

Doskonałość? 

Mistrz: Wielokrotnie mówiłem o tej kwestii i w rzeczywistości wielu naszych 

studentów zrozumiało o co w tym wszystkich chodzi. Z perspektywy kultywacji, żeby 

człowiek wzniósł się ponad zwykłych ludzi, musi pozbyć się ludzkich przywiązań i w taki oto 

sposób stare siły wykorzystują to i aranżują to wszystko. Na przykład zaaranżowały dla 

pewnych studentów, że będą o określonym czasie wyglądać na chorych i dla pewnych 

studentów zaaranżują, że w określonym czasie odejdą pierwsi. Stare siły zaaranżowały dla 

pewnych ludzi, których wybrały, że wstąpią [do Dafa]. Ci ludzie sprawiają wrażenie, że 

kultywują Dafa i niektórzy nawet wyglądają na bardzo pilnych, ale w rzeczywistości przybyli 

w wyniku aranżacji starych sił, aby gdy nadejdzie czas umożliwić wydarzenie się tych rzeczy. 

Przez cały czas intencją starych sił było wyplenić te istoty. Zatem zmuszają ich do 

popełniania grzechów przez robienie czegoś co przeszkodzi Dafa - chcą aby taką rolę 

odegrali. Oczywiście, robią to tylko z istotami, które wybierają do eliminacji. Pośród uczniów 

Dafa są tacy, którzy zostali wykorzystani i zwiedzeni przez nie w przeszłości, na przykład 

[mogli powiedzieć] „żebyś osiągnął Doskonałość musisz zrobić to i to w takim a takim 

czasie”. Są takie przypadki. Dlatego prawdziwi i fałszywi są wymieszani razem i trudno jest 

od razu powiedzieć, którzy przybyli żeby sprawiać kłopoty a którzy są uczniami Dafa. 

Jednak ja nie patrzę na żadne z tych. Czy zostałeś zaaranżowany przez stare siły czy 

jesteś uczniem Dafa, który został zwiedziony przez stare siły, od kiedy przeczytałeś moje Fa i 

stałeś się moim uczniem, jesteś uczniem Dafa i nie uznajesz żadnych aranżacji poczynionych 

przez stare siły. Wezmę zatem za ciebie odpowiedzialność. Jednakże wystąpienie tych rzeczy 

naprawdę zakłóciło nieco uczniów Dafa. Wszyscy ci studenci wiedzieli żeby nie uznawać 

aranżacji starych sił, ale nie mieli sposobu na wymknięcie się im. Takie istoty również 

ocalam. (Brawa) Oczywiście jeśli chodzi o uczniów Dafa, którzy zostali zwiedzeni, nie ma co 

do tego wątpliwości, Doskonałość jest pewna. Ale inaczej jest w przypadku tych, którzy 

naprawdę odegrali negatywną rolę i byli nieracjonalni. 

Właściwie, podczas tego okresu czasu większość, wliczając w to zarówno ludzi 

zaaranżowanych przez stare siły jak i zwiedzionych uczniów Dafa, radziła sobie całkiem 

dobrze i nie spowodowała dodatkowych strat dla Dafa. Członkowie ich rodzin też radzili 

sobie całkiem dobrze pod różnymi względami. 

W rzeczywistości, poza tymi zabitymi przez prześladowania w Chinach 

kontynentalnych, wielu uczniów Dafa zostało przez nie zwiedzionych, podczas gdy niektórzy 

byli przez nie zaaranżowani. Oni wszyscy zgodzili się na to w pewnym momencie w historii i 

dlatego ciężko jest sobie z tym radzić. Również, podczas prześladowania nie byli trzeźwo 

myślący lub racjonalni i nie pamiętali, że są uczniami Dafa, ani nie pamiętali Mistrza, tak 

jakby byli istotami ludzkimi prześladowanymi przez istoty ludzkie. Dodatkowo mieli tą drogę 

zaaranżowaną przez stare siły w przeszłości, więc nie mogli się jej wyrzec. Wy mi 

powiedzcie, jak wy sobie z tym radzicie? Zatem, wiele spraw nie jest łatwych do wyobrażenia 

sobie. Kultywacja jest czymś poważnym i rektyfikacja Fa w żadnym przypadku nie jest 

czymś trywialnym. 

Pytanie: Chińskie konsulaty grożą chińskim grupom przebywającym za granicą i 

kuszą je obietnicami zysku i zarobków. Wykorzystują sentymenty patriotyczne Chińczyków z 

zagranicy do podżegania ich przeciwko Falun gong. Co powinniśmy zrobić? 

Mistrz: Kluczowe jest tutaj wyjaśnienie prawdy. Zjednują sobie ludzi pieniędzmi i 

instrumentami motywacyjnymi, wszystkie one są zwykłymi ludzkimi rzeczami i trwają 

chwilowo. Jednakże to co wy im dajecie jest czymś, co wiąże się z wieczną egzystencją, a 

wszystkie istoty na Ziemi istnieją dla tego wydarzenia. Nie zaniżajcie wartości tego co 

robicie. Kiedy faktycznie dogłębnie wyjaśnicie prawdę ludziom tego świata, będzie inaczej. 

Jeżeli to nadal nie zadziała, to będzie to kwestia ludzi wybierających swoją przyszłość. 



 

 

W czasie pomiędzy tym jak prosiłem was o wyjaśnianie prawdy a dniem dzisiejszym, 

chociaż fragment historii nie jest jeszcze długi, zmiany już są olbrzymie. Na początku kiedy 

poprosiłem was o wyjaśnianie prawdy nadal było wiele elementów utrudniających działanie. 

Teraz nadal jest ich trochę, ale stały się bardzo nieliczne. Innymi słowy, gdy wyjaśniacie 

prawdę, jest coraz mniej i mniej wtrącających się w to elementów i jest coraz więcej 

elementów, które pozwalają ludziom tego świata zrozumieć to co się dzieje. Wcześniej wasze 

wyjaśnianie prawdy czasami nie odnosiło dobrych rezultatów. Były to interferujące obce, złe 

czynniki. Teraz jest inaczej. Ponieważ jesteście współczujący, pomyślmy o sposobach na 

ocalanie ludzi tego świata i sprawcie żeby więcej ludzi poznało prawdę. 

Wszystko co robią uczniowie Dafa jest wspaniałe i bardzo ważne. Gdy wyjaśniacie 

prawdę, słowa, które wypowiadacie i energia jaką emitujecie, ma efekt przerażania i 

eliminowania zła. Odgrywacie kluczową rolę w określaniu czy istota zostaje w tym świecie 

czy zostaje wyeliminowana. Jeśli wasze słowa są czyste i prawe będą naprawdę trafiać prosto 

do najbardziej wewnętrznej części ludzkich myśli i natychmiast sprawią, że ludzie to 

zrozumieją. 

Pytanie: Gdy robiliśmy filmy rysunkowe do wyjaśniania prawdy odkryliśmy, że za 

pewnym oprogramowaniem do kreskówek 3D kryją się pewne złe elementy. Niektórzy 

studenci czuli się niedobrze po używaniu ich przez jakiś czas. Czy powinniśmy przestać 

używać tych programów? 

Mistrz: To prawda niektóre rzeczy są złe. Właściwie, kiedy używacie czegoś, 

wybieracie te istoty i ocalacie je. Część zawartych w tym rzeczy zostanie życzliwie 

załatwiona i pewne rzeczy zostaną wyplenione lub zmienione i zastąpione. Z innego punktu 

widzenia, wasze używanie tego jest okazaniem względem tego miłosierdzia. Pewne 

wypaczone rzeczy muszą zostać zrektyfikowane lub wyplenione i dlatego jest to tym samym 

co ocalanie życia. Ale pewne rzeczy są ekstremalnie złe, dlatego trzeba używać ich 

wybiórczo. 

Pytanie: Dopiero po kultywowaniu przez tak długi okres zdałem sobie sprawę z 

mojego fundamentalnego przywiązania, którym jest przywiązanie do mnie samego (ego). 

Mistrz: Tak. Mówiąc prosto, jest to fundamentalny element istot z przeszłości. W 

przeszłości, jeśli o to chodzi, wszyscy je mieliście i wielu ludzi naprawdę nie potrafiło sobie 

tego uzmysłowić. Gdy wszyscy udoskonalacie się jako całość, nie jest to już więcej takie 

wyraziste. 

Pytanie: Kiedy wcześniej uprawomocnialiśmy Dafa, chociaż robiliśmy różne rzeczy 

żeby uprawomocniać Dafa, z dzisiejszego punktu widzenia były robione z samolubstwa, 

potwierdzania swoich podstaw. Nasze pytanie brzmi: dlaczego tak późno zdaliśmy sobie z 

tego sprawę? 

Mistrz: Uprawomocnianie Fa również jest kultywacją. Proces kultywacji jest jednym 

ciągłym rozpoznawaniem waszych własnych niedociągnięć i potem pozbywania się ich. 

Jedynie co to im wcześniej wiele fundamentalnych przywiązań zostanie rozpoznanych tym 

lepiej. Rozpoznanie ich jest, samo w sobie, udoskonaleniem się. Bycie zdolnym do 

wyeliminowania ich lub przezwyciężenia ich, osłabienia ich i w końcu całkowitego 

wyeliminowania ich - ten proces jest ciągłym udoskonalaniem siebie i jest fundamentalną 

transformacją istoty. 

Pytanie: Jestem asystentem z obszaru Australii. Nie byłem wystarczajaco pilny w 

studiowaniu Fa i mam przywiązania do reputacji i zysku. Doznałem zakłóceń. Czuję żal i boję 

się, że to może mieć negatywny wpływ na Dafa. Jako uczeń okresu rektyfikacji Fa muszę 

się poprawić. Szacowny Mistrzu, czy nasz region powinien wybrać ucznia, który lepiej 

studiuje Fa, żeby był asystentem? 

Mistrz: Dużym postępem jest to, że potrafisz to sam rozpoznać. Tak wygląda 

kultywacja - gdy ciągle rozpoznajesz swoje niedociągnięcia, udoskonalasz się, ale żeby 

dobrze kroczyć ścieżką, którą masz przed sobą najbardziej kluczową kwestią jest to w jaki 

sposób wzmocnić twoją determinację. 



 

 

W międzyczasie omówię coś. W Chinach kontynentalnych, zanim wydarzyły 

się prześladowania, było naprawdę wielu studentów, którzy praktykowali Falun Gong mając 

różne mentalności. Widzieli, że inni tak robią, więc i oni tak robili. „To może uzdrowić ludzi, 

więc też będę to ćwiczyć”. Zasadniczo nie studiowali uważnie Fa, więc tym bardziej nie mieli 

pełnego zrozumienia kultywacji i nie było u nich widać prawych myśli. Zachowywali się tak 

przez długi czas i w pewnych przypadkach ciągnęło się to nawet latami. Wielu studentów 

lubiło przyglądać się innym „Och, został uzdrowiony poprzez ćwiczenie. Zatem ja też będę 

ćwiczyć”. „On nie został uzdrowiony. Więc nie będę więcej razy tego robić”. Jeszcze 

straszniejsze jest to, że wielu ludzi patrzyło na asystentów i robiło to co robili asystenci. 

Kiedy asystent zachowywał się dobrze, oni też to robili. Kiedy asystent zachowywał się 

marnie, oni podążając za nim dostosowywali się. Proszę każdego ucznia Dafa żeby w 

kultywacji w sposób niezależny dobrze kroczył swoją ścieżką, żeby ustanawiał 

swoją własną wszechmocną cnotę i by sam naprawdę osiągnął Doskonałość i stał się Królem, 

który przewodzi swojemu królestwu. Jak mógłbyś nie kroczyć swoją własną ścieżką, nie 

studiować dobrze Fa i nie utworzyć swoich własnych prawych myśli? 

Właściwie, kiedy wybieram ludzi na asystentów, to nie kieruję się tym czyj poziom 

jest wyższy. W moich oczach wszystkie istoty są takie same. Nie postrzegam istot tak, że: ty 

jesteś lepszy od niego, lub on jest lepszy od niej. Ja patrzę tylko na to czy osoba ma 

doświadczenie i entuzjazm do pracy dla grupy. To jedyna myśl jaką mam. Nie mam myśli 

typu: „Ta osoba jest w stanie dobrze kultywować i jest lepsza od innych, więc zrobię z niej 

asystenta”. Od rozpoczęcia kultywacji przez zwykłego człowieka aż do osiągnięcia przez 

niego Doskonałości, to jak siebie udoskonala w trakcie procesu i czy może osiągnąć 

Doskonałość, to wszystko zależy od tego czy ten kultywujący, sam z siebie potrafi to zrobić. 

W rzeczywistości wielu systematycznych uczniów Dafa, którzy są spokojni i nie 

usłyszysz od nich za wiele, kultywowało bardzo dobrze. Wielu zbudowało wyśmienite 

fundamenty, wielu ma wspaniałą podstawę i niektórzy są wspaniali pod każdym względem. 

Ale jeśli poprosisz ich o zajmowanie się administracją, to mogą nie być w stanie tego robić. 

Wybieram zatem tych studentów, którzy są w stanie zebrać wszystko razem, realizować różne 

rzeczy i którzy są chętni poświęcić się dla innych i ich robię asystentami. Mówiłem o tym 

wielokrotnie. Ale, niektórzy asystenci uczniów Dafa sprawowali się naprawdę dobrze, 

podczas gdy inni sprawowali się odrobinę słabo. Na początku prześladowań byli asystenci, 

którzy szli na kompromis ze złem, ponieważ od długiego czasu nie studiowali Fa, i miało to 

okropny efekt. Zatem gdy pewni studenci, którzy przez cały czas przyglądali się temu jak inni 

działają i podążali za nimi, zobaczyli asystentów robiących coś takiego, to myśleli „O nie, 

dlaczego on już sobie z tym nie radzi? Ponieważ on przestał praktykować, to ja też 

przestanę”. Dokładnie to przywiązanie chcę wyeliminować u naszych studentów. Chcę żeby 

studenci kultywowali samodzielnie i wydobyli swoje własne prawe myśli. Nie chcę, żeby 

celem waszej kultywacji było pomaganie w kultywowaniu szefowi punktu ćwiczeń, 

asystentowi, lub szefowi stowarzyszenia. Tym co każdy ma kultywować jest jego własne ego. 

Podczas prześladowań wielu takich studentów dojrzało, stali się jasnomyślący i 

racjonalni. W końcu zrozumieli, po tak bolesnych lekcjach! W rzeczywistości, dawniej 

mówiłem o tym wielokrotnie, ale oni po prostu nie brali na serio kultywowania samych 

siebie. Nie ma utartych modeli kultywacji. Nie możesz przyglądać się jak inni kultywują i nie 

możesz zafiksować swojego spojrzenia na innych - „Jeśli postępujesz dobrze, to ja będę 

postępować dobrze. Jeśli nie postępujesz dobrze, to ja też o tym zapomnę” - nie mając w 

ogóle żadnych swoich niezależnych przemyśleń. Powiedzcie mi, jeśli chodzi o takich 

studentów, jak niby mam prowadzić waszą kultywację? Czy to ty kultywujesz? Zawsze masz 

niejasne myśli i twoje słowa nie są szczere. W kultywacji nie możesz oglądać się na innych, 

możesz tylko kultywować solidnie na własną rękę. Jak kultywujesz? Po prostu często studiuj 

Fa i nie przyglądaj się innym. Jeśli chcesz przyglądać się bogom, to oczywiście jest to w 

porządku, ale bogowie nie kultywują tutaj. Zatem ci, co tutaj kultywują, wszyscy są istotami 

ludzkimi. Tylko wewnątrz tego ludzkiego ciała możesz tutaj udoskonalać siebie. Tak długo 



 

 

jak nie pozbędziesz się wszystkich ludzkich rzeczy nadal będziesz kultywującym. Tylko 

kiedy wszystko na powierzchni zostanie ostatecznie przetransformowane, będziesz całkowicie 

odseparowany od ludzkich istot. Ale kiedy kultywujesz powinieneś mieć jasną świadomość, 

wypleniać swoje niedoskonałości, powstrzymywać swoje niedociągnięcia i eliminować wady. 

Musisz mieć poczucie ciągłego wspinania się. To jest kultywacja. 

Pytanie: Po tym jak Mistrz nauczał Fa na temat tworzenia sztuk pięknych niektórzy 

studenci nauczyli się podstawowych umiejętności rysowania i malowania. Czy to wpłynie na 

ich zajęcia wyjaśniania prawdy? 

Mistrz: Tak wpłynie. Powiem wam, że podstawowe umiejętności malowania i 

rysowania nie są czymś co można wyćwiczyć i nauczyć się w jeden czy dwa lata. Wiele osób 

zaczyna swój trening w młodym wieku i zajmuje to wiele czasu. Wszyscy ci wybitni malarze 

wyróżnili się swoimi umiejętnościami po upływie dziesięciu lat albo nawet dekad. Możecie 

powiedzieć „Chcę teraz namalować obraz i chcę namalować dzieło sztuki”, ale my nie 

możemy wystawić twoich prac! (Ludzie się śmieją) To o czym mówiłem odnosiło się głównie 

do tych uczniów Dafa, którzy mają już podstawowe umiejętności malowania czy rysowania, 

albo specjalizują się w tym, innymi słowy, którzy są utalentowani i specjalizują się w tym 

obszarze. Moje słowa były skierowane do nich, mówiły im żeby zmienili te poglądy, na które 

wpłynęły współczesne idee i żeby prezentowali ludzkości prawe rzeczy. Jeśli będziecie 

próbowali teraz nauczyć się [tego] to nie uda się to, ponieważ nie jest to czymś co można 

osiągnąć w krótkim okresie czasu. A poza tym chcę aby prezentowali wysoki poziom 

artyzmu. Czy to rzeźby czy obrazy, opanowanie podstawowych umiejętności jest jedną z 

najbardziej podstawowych kwestii. Tworzenie dzieła sztuki jest największym wyzwaniem 

malarza, jest naprawdę trudne. Zobrazowanie tego co dzieje się w umyśle podmiotu i 

wyrażenie tego poprzez obraz lub rzeźbę, prawdziwe powołanie tego do życia nie jest czymś 

co osiąga się tylko przez opanowanie podstawowych umiejętności. Prawa, prawdziwa sztuka 

jest główną umiejętnością przekazywaną istotom ludzkim przez bogów! 

Pytanie: Jak możemy pomóc większej liczbie studentów zrobić krok naprzód i wspólnie 

wykonywać dobrze pracę na rzecz rektyfikacji Fa? 

Mistrz: Po prostu pracujcie z namysłem i mając mnóstwo troski, jak wtedy gdy 

wyjaśniacie prawdę. 

Pytanie: Czym są trzy dusze i siedem duchów oraz jak są powiązane z kultywacją? 

Mistrz: To są ludzkie sprawy i lepiej żebym nie omawiał tego teraz. Oczywiście 

omawiałem w małych grupach pewne sprawy, związane z rodzajem ludzkim, odnośnie 

odosobnionych sytuacji i nie wywarło to wpływu na ludzkość. W kolejnej fazie, gdy włączą 

się w to ludzkie spawy, będę omawiać rzeczy z Trzech Sfer, wliczając w to prawdziwą 

historię rodzaju ludzkiego, cel istnienia Trzech Sfer, korzenie grup etnicznych oraz źródła ras 

ludzkich i życia, prawdziwe elementy, które budują ludzkie ciało oraz po co istnieje wszystko 

w kosmosie. 

Duch główny (zhu yuanshen) i duch pomocniczy (fu yuanshen) o jakich wam 

mówiłem były omawiane w czasie rozpowszechniania Wielkiego Prawa. Jeśli chodzi o 

faktyczne omawianie Fa rodzaju ludzkiego wewnątrz Trzech Sfer, to nie robiłem tego jeszcze. 

Zatem, wszystkie te sprawy będą omawiane w przyszłości. Ponieważ jest to podzielone na 

dwa etapy - rektyfikację Fa i rektyfikację ludzkiego świata przez Fa - przyszły etap ma zająć 

się tutejszym ludzkim miejscem i [będę] wszechstronnie omawiać Trzy Sfery, powód 

każdego etapu rozwoju ludzkiego społeczeństwa - co jest prawdziwą historią rodzaju 

ludzkiego - boskie stworzenie istot ludzkich i tak dalej. Wszystkie ludzkie sprawy zostaną 

omówione i wszystko w co nie wierzą istoty ludzkie będzie się ukazywać. 

Pytanie: Czy jest jakieś pokrycie między starymi regułami Fa a nowymi? 

Mistrz: Są bardzo odmienne i nie pokrywają się w kwestiach podstawowych. 

Uprzednia podstawa była wyrachowana, podczas gdy wszystko co wykuło Dafa nie jest 

przywiązane do ego. Jeśli chodzi o pewne specyficzne kwestie, zrozumienie jest takie samo. 



 

 

Konkretne manifestacje dobra i zła są zasadniczo takie same. Ale wiele rzeczy przeszło 

zmiany i życie w przyszłości będzie piękniejsze. 

Pytanie: Czy możemy pobierać opłatę za gazetę wydawaną przez naszych studentów? 

Mistrz: Oczywiście, że możecie. Jeśli wielu ludzi czyta waszą gazetę, to możecie tego 

spróbować, na początku pobierajcie opłatę tylko za część nakładu. Właściwie to gazeta, jaką 

tworzycie, naprawdę stała się podstawą dla największej na świecie chińskiej gazety. (Brawa) 

Jest dostępna nawet w małych miastach w USA - widziałem je nawet w maleńkich miastach. 

Jest to coś czego inne chińskie gazety nie potrafią osiągnąć ani objąć zasięgiem. Oczywiście 

kontynuujcie usprawnianie jej, a kiedy warunki będą dogodne stopniowo wejdzie w 

pozytywny cykl. 

Pytanie: W jaki sposób radiostacja jako forma mediów służąca wyjaśnianiu prawdy, 

może lepiej towarzyszyć i koordynować ogólną sytuację rektyfikacji Fa i odgrywać lepsza rolę 

w informowaniu ludzi o faktach? 

Mistrz: Jest tak samo jak z innymi formami mediów utworzonymi przez uczniów 

Dafa. Uczcie się od siebie nawzajem, czerpcie z siły innych i uzupełniajcie braki, wszyscy 

możecie dobrze sobie radzić. A conajmniej możecie dzielić się wiadomościami i wieloma 

innymi zasobami, jest to czymś czego nie mają inne media. Możecie tego spróbować. Żeby 

zatem sprawić by ludzie poznali prawdę, ujawniajcie prześladowania zła i ocalajcie więcej 

istot, spróbujcie sprawić, że radiostacja stanie się znana większej liczbie ludzi - nawet 

Chińczykom w Chinach kontynentalnych. To byłoby wspaniałe. 

Pytanie: Mój mąż nie kultywuje. Brał udział w wielu konferencjach Fa i robił pewne 

rzeczy dla Dafa, ale zrobił coś złego. Chciał się poprawić, ale była pewna siła, która nękała 

go psychicznie i nie mógł już dłużej wytrzymać w domu. Rozwiedliśmy się. Czy dla kogoś 

takiego nadal jest nadzieja na ocalenie?  

Mistrz: Mogę wam powiedzieć, że ściśle rzecz biorąc, podczas tych prześladowań 

wielu Chińczyków zgrzeszyło przeciwko Dafa. Jeśli więc nie ocalicie ich podczas 

wyjaśniania prawdy, to naprawdę nie będą mieć nadziei na ocalenie. Kiedy wyjaśniacie 

prawdę, czy nie dajesz im szansy? Czy ich nie ocalacie? Oczywiście wiele z nich było kiedyś 

waszymi krewnymi. Spróbujcie. Jeśli naprawdę dowiodą tego, że nie ma dla nich nadziei, to 

jest to czymś innym i w takim przypadku nie będziecie musieli mnie pytać - będziecie 

wiedzieć czy ktoś jest do ocalenia. 

Pytanie: Kiedy piszemy skrypt do filmu, czy powinniśmy bezpośrednio pisać skrypt o 

prawdziwej sytuacji, czy też użyć podejścia zwykłych ludzi wplatając w to pewne treści, które 

wyjaśniają prawdę? Co jest lepsze? 

Mistrz: Mówisz po prostu o różnych podejściach. Oba sposoby są w porządku. Ale 

bez względu na to jakiej formy użyjesz do napisania tego, jesteś uczniem Dafa, więc wiesz 

jak uprawomocniać Dafa i jesteś w stanie dobrze sobie z tym poradzić. Powiem zatem, że 

jakkolwiek to napiszesz, będzie w porządku. 

Pytanie: Czy uczenie współczesnej nauki w naszej stacji TV jest właściwe? 

Mistrz: Powiem wam, że gdy Mistrz omawia naukę, to w sumie jej nie neguje. Jest 

produktem tego kosmosu. Właściwie, cenię wszystko co w trakcie długiego okresu czasu 

zostało wypracowane przez istoty, o ile w swej naturze nie niszczy kosmosu i pomaga 

kosmosowi rozkwitać. Przebieg życia nie jest prosty. Mówiłem jedynie, że nauka jest 

nieodpowiednia dla rodzaju ludzkiego. Czyż jej niedoskonałości nie zostały obecnie 

ujawnione?  

Widzicie jak pod wpływem nauki istoty ludzkie coraz mniej wierzą w bogów. A 

przecież istoty ludzie zostały stworzone przez bogów. Nie tylko zostały przez bogów 

stworzone, celem stworzenia istot ludzkich było umożliwienie życiom, które przybywają z 

wysokich poziomów zostać ocalonymi, gdy będzie mieć miejsce rektyfikacja Fa. Co więcej, 

ludzkość miała się stać poziomem, który jest naprawdę niezbędny dla przyszłego kosmosu i 

tym samym będzie połączony z całym kosmosem. Posiada tak wielkie zastosowanie i jest w 



 

 

nim tak wielka podstawa a jednak ta nauka uszkadza podstawowe poprawne myśli istot 

ludzkich. 

Gdy istoty wykorzystują naukę na szeroką skalę, naprawdę wywiera to bardzo zły 

skutek w kosmosie. Kosmos jest krążącym bytem i wszystkie elementy materii krążą. W 

procesie eliminacji istoty, które zgrzeszyły oczyszczają się z tych grzechów. Są eliminowane, 

eliminowane i eliminowane aż w tym procesie eliminacji zostają zredukowane do martwej 

materii nieposiadającej życia i wówczas stopniowo wzrastają poziom po poziomie i zostają 

wykorzystane. Kosmos jest krążącym bytem i jeśli substancja zostanie wypaczona, to będzie 

niedobrze. Wypaczona substancja zostanie zaabsorbowana przez istoty z niższego poziomu, 

istoty z wysokiego poziomu nie mogą udać się do niskich poziomów żeby ją rozpuścić i gdy 

substancja, która nie może zostać rozpuszczona przez istoty z niskiego poziomu zostanie 

ponownie użyta, to zostanie polepszona podczas cyklu i po tym jak początkowe wypaczenie 

polepszy się istoty z wyższego poziomu także nie będą w stanie całkowicie tego rozpuścić. 

Gdy zostaje udoskonalona nie może być całkowicie rozpuszczona na żadnym z poziomów i 

kiedy coś takiego dzieje się z licznymi substancjami, powoduje to wypaczenie obszernej 

części kosmosu. 

Znacie stal i żelazo jakie mamy dzisiaj, większość jest kompozytami wielu różnych 

metali. Kiedy są roztapiane to nie można ponownie uzyskać czystego metalu i żadna 

technologia nie potrafi ich ponownie całkowicie rozdzielić. Wiecie, kiedy nawozy chemiczne 

zostają dodane do gleby, to nie będziecie w stanie nic wychodować na tej ziemi, jeśli 

przestaniecie nawozić ją chemicznie; nic więcej z niej nie wyrośnie. Nasiona, które nawozimy 

chemicznie wymagają chemicznego nawożenia za każdym razem. Spaczone nasiona nie 

potrafią same się utrzymać bez nawożenia. Nawozy chemiczne, wiecie, są kompozycją 

chemikaliów. 

Jest wiele sposobów krążenia substancji. Opowiem tylko o najprostszej drodze 

krążenia substancji: substancje roślinne, zwierzęce i ludzkie ciało, wszystkie skomponowane 

są z cząsteczek a pomiędzy cząsteczkami są luki. Kiedy powiększymy przybliżenie i 

przyjrzymy się lukom zobaczymy, że są one ogromne. Z tych luk wydobywają się zapachy i 

te zapachy same w sobie - patrząc na nie z mikrokosmicznego poziomu - są w rzeczywistości 

obszarami, które również są zbudowane z cząsteczek, więc wszystkie zwierzęta i rośliny 

emitują mikrokosmiczne substancje. Te rzeczy zostają następnie użyte przez wyższy od nich 

poziom i kiedy wszystkie elementy, które tworzą wodę, powietrze i substancje - które są 

potrzebne do komponowani ludzkich istot i innych żywych organizmów - zostają wypaczone 

z powodu początkowego zanieczyszczenia, wówczas to co zostaje użyte przez wymiar o jeden 

poziom wyższy jest teraz fundamentalnie wypaczone. 

Mówiłem wam wcześniej, że z powodu nauki i technologii obcych jedna warstwa 

ludzkiego ciała, jedna warstwa cząsteczek ludzkiego ciała została w pełni oddana w kontrolę 

obcym. Całkowicie składa się ona z elementów planety obcych, wliczając w to liczby, 

struktury mechaniczne, komponenty elektroniczne itd. Składa się z takich rzeczy. Te rzeczy 

bez przerwy tworzą efekt wypaczenia. Nowoczesne wielkoskalowe przemysły sprowadzone 

przez naukę wpłynęły na wiele poziomów z niskiego poziomu kosmosu. Podczas rektyfikacji 

Fa odkryłem, że całkiem rozległa warstwa kosmosu została skażona tymi rzeczami. Te 

wypaczone rzeczy wywierają efekt znacząco dużego oporu przy rektyfikacji Fa. 

Pomyślcie o tym, te rzeczy są wypaczone a jednak uniosły się do tak 

mikrokosmicznych poziomów, więc jeśli bogowie je wchłoną, to czy ci bogowie również nie 

zostaną wypaczeni? I czy boskie słowa nie stana się wypaczone? W rzeczywistości to właśnie 

się stało. Pomyślcie jakie to jest przerażające! Dlatego powiedziałem, że te rzeczy są 

nieodpowiednie dla rodzaju ludzkiego i mogą być używane tylko przez istoty w obrębie 

odpowiednich, ekstremalnie małych parametrów i w zdyscyplinowany sposób. 

Powiem wam, że powietrze stało się tak zanieczyszczone, że nikt nie może przywrócić 

go do poziomu czystości jaki miało wcześniej. Nie musimy cofać się nazbyt daleko: nie 

można go przyrównać nawet do powietrza sprzed tysiąca lat. Istoty ludzkie również się 



 

 

wypaczyły i przywykły do niego. A woda została tak skażona, że nie ma sposobu żeby ją 

oczyścić do najczystszego stopnia, gdyż woda również krąży. 

Mówiłem wam wcześniej, że woda jest wodą a woda oceaniczna jest odmienną 

substancją i nie jest tą samą co słodka woda. Słodka woda może zostać wyekstrahowana z 

wody oceanicznej i jest to podobne do tego jak metal może zostać wyekstrahowany ze skał. 

Jest ekstrahowana. Słodka woda zazwyczaj spływa do niższego poziomu, a gdy dostanie się 

jeszcze niżej jest oceanem, gdyż ocean jest oczywiście niżej od lądu. Wpływa zatem do 

oceanu. Ale po tym jak wpłynie do oceanu słodka woda nie rozprasza się. Cząsteczki wody są 

mniejsze od substancji w wodzie oceanicznej, więc woda przepływa przez te cząstki i 

odpływa, działa to jak sieć kanałów energetycznych w ludzkim ciele i dlatego potem woda 

wraca w wyniku krążenia. Dlatego niektóre rzeki płyną nieprzerwanie od dziesiątek tysięcy 

lat lub setek tysięcy lat. niektórzy ludzie mówią, że rzeki płyną dzięki przepływowi wód 

podziemnych i wskutek topnienia lodu. Ale jak widzicie, jak te rzeki mogłyby być tak 

ogromne? A płyną silnym strumieniem od dziesiątek tysięcy lat. Na przykład rzeka Jangcy i 

główna rzeka w USA, te rzeki są tak rozległe, jak wiele wody potrzeba do bezustannego 

podtrzymywania ich? Niektórzy mówią, że woda pochodzi z pokrytych lodem gór, ale 

niektóre rzeki w ogóle nie mają swojego początku w pokrytych lodem górach. Realia są takie, 

że woda krąży. Po tym jak odpłynie - jej cykliczny proces jest również jej procesem 

oczyszczania - zostaje oczyszczona i wraca. Ale zanieczyszczenie wody stało się nazbyt 

drastyczne i tym co ją zanieczyszcza nie są normalne elementy pochodzenia ludzkiego, ale 

raczej tym co ją zanieczyszcza jest przemysł współczesnej nauki, który został sprowadzony 

przez obcych. Dlatego nie może już zostać oczyszczona do tamtego stopnia i dlatego 

mówimy, że po tym jak została wypaczona nic nie może jej oczyścić. 

Niektórzy ludzie wznoszą tamy żeby zablokować główne lub mniejsze rzeki żeby 

generować prąd oraz zmienić i dostosować zużycie prądu przez ludzi oraz rozwiązać problem 

energetyczny. Właściwie, wygląda to tak jakby po środku rozszczepiali ciało rzeki, tak jakby 

zrobiono to z ludzkim ciałem lub z innym istnieniem, ponieważ rzeki również są życiami - 

czyż każdy obiekt nie jest żywy? Jeśli przepiłowałbyś kogoś w pasie, czy wyszłoby mu to na 

dobre? Ponieważ rzeka jest tak rozległa i ponieważ jej czas jest inny od czasu istot ludzkich, 

to nie potraficie od razu dostrzec zachodzących w niej zmian, ale ona umiera, powoli umiera. 

Jej proces umierania jest dłuższy od ludzkiego, trwa dziesieciolecia albo więcej niż sto lat. 

Czyż ludzie nie dążą do zmieniania i przerabiania gór i rzek oraz zmieniania i przerabiania 

natury? Zmienianie i przerabianie natury jest niszczeniem natury, a zmienianie i przerabianie 

gór i rzek jest niszczeniem gór i rzek. Istnieje podstawowy porządek we wszystkim co 

stworzyli bogowie. Bogowie inaczej niż ludzie postrzegają niebiosa i ziemię, bardzo dobrze 

zaaranżowali równowagę wszystkich rzeczy. Istoty ludzkie powinny jedynie użytkować 

rzeczy w przyjazny sposób i nie niszczyć ich. Wiele katastrof naturalnych zostało 

spowodowanych przez fundamentalne zniszczenia jakich dokonała nauka. Ludzkość w 

swoich wysiłkach „rozwoju” nauki nadmiernie i bezsensownie zużywała energię i zasoby, i 

wszystko zostało zniszczone. 

Wiecie, podczas ostatniego stulecia przemysł kwitł w Europie i USA, szczególnie 

przemysł metalurgiczny i chemiczny, a w tamtym czasie wynikające z tego zanieczyszczenia 

były bardzo poważne. Ale Europejczycy i Amerykanie na czas zdali sobie z tego sprawę i 

udoskonalili swoją ochronę natury i ekologię, i kilka dekad później tamtejsze środowisko 

naprawdę poprawiło się. Dlatego widzicie, że woda w rzekach w USA jest taka czysta, a 

jeziora nie są już zanieczyszczone. Ludzkość budząc się może naprawdę uzyskać taki efekt, 

ale bardzo trudno będzie osiągnąć poprzedni stopień czystości. Czyż dzisiejsi naukowcy 

również nie zdają sobie sprawy ze szkód jakie nauka wyrządziła rodzajowi ludzkiemu? Ale 

jest to zaledwie czymś co ludzie widzą i postrzegają za pomocą swoich oczu. 

Czy wiedzieliście o tym? Rozwój nauki w wymiarze mikrokosmicznym jest jeszcze 

bardziej przerażający. Badania bardzo mikrokosmicznych cząstek sprawiają, że jeszcze 

bardziej mikrokosmiczne cząstki przechodzą rozszczepienie, co powoduje u 



 

 

mikrokosmicznych cząstek nieprzerwaną reakcję łańcuchową rozszczepień, które bez przerwy 

eksplodują i dzielą się. Naukowcy stali się tego świadomi i teraz boją się tego. Jeśli eksplozja 

ciągnęłaby się w taki sposób, to nie trwałoby długo nim cała ziemia zdezintegrowałaby się i 

zniknęła. Obecnie żaden naukowiec, który robił coś takiego nie jest w stanie powstrzymać 

tego rodzaju eksplozji i rozpad oraz dezintegracja postępują. Chińscy chłopi, którzy 

dziergają swetry wiedzą czym jest ciągłe prucie się, jedno oczko po drugim. A to co nauka 

sprowadziła na ludzkość nie skończy się na tym - czyż nie jest to przerażające? 

Ludzkość uważa, że komputery są wspaniałe - tak ułatwiają różne rzeczy! Nie jestem 

przeciwny komputerom i nie jestem przeciwny nauce. Mówię tylko, że nie są one 

odpowiednie dla rodzaju ludzkiego. Inne istoty mogą ich używać w pewnym ograniczonym 

zakresie, ponieważ jest to twór kosmosu. Obecnie niektórzy ludzie są tak głupi, że bez 

komputera nie potrafią wykonać prostych obliczeń matematycznych i bez komputerów nie 

wiedzą jak coś przemyśleć - polegają całkowicie na tym co jest zgromadzone w komputerach. 

A kiedy im coś tłumaczysz to nie słuchają - „Pozwól że zobaczę co na to powie komputer”. 

Kiedy coś im wyjaśniasz, nie chcą słuchać. Ludzkość obecnie silnie polega na komputerach i 

nie potrafi się bez nich obejść. Co więcej komendy wysyłane przez komputer, jakkolwiek one 

brzmią, działają, i wszyscy użytkownicy muszą być posłuszni komputerom. Niektórzy ludzie 

podążają ściśle za tym, co mówią komputery. Czyż komputery nie kontrolują ludzi? Jeśli 

komputery będą nadal rozwijane, ludzkie uzależnienie wzrośnie jeszcze bardziej a 

rozkazodawcza natura komputerów stanie się silniejsza. Wtedy to istoty ludzkie naprawdę 

będą kontrolowane przez komputery. jeśli roboty będą produkowane prawie bezbłędnie i będą 

niczym ludzkie ciało i kiedy roboty będą w stanie konstruować roboty, ludzkość będzie 

zniszczona, ponieważ tamte będą bez przerwy wytwarzać roboty, które wyeliminują istoty 

ludzkie. Brzmi to przerażająco i gdyby nie rektyfikacja Fa, która hamuje nieokiełznany 

rozwój ludzkiej nauki, już dzisiaj osiągnęlibyśmy ten punkt. Można zobaczyć jak dzisiaj, gdy 

wielu pracowników rządowych obchodzi się ze sprawami ludzi, nie słuchają petenta i tylko 

robią to, co komputer im mówi. Jest aż tak źle. Czyż nie jest to przerażające? Podążają za 

komputerami - istoty ludzkie muszą podążać za komputerami i informacjami zgromadzonymi 

w komputerach, ponieważ uważane są za prawidłowe. Ale istoty ludzkie są złożone, 

dynamiczne i ciagle zmienne; ich myślenie również się zmienia. Istoty ludzkie są niestabilne i 

zmieniają się między byciem miłym a nikczemnym, dobrym a złym. Ponadto sprawy w 

ludzkim świecie nie są stabilne i istoty ludzkie nie są jakimiś statycznymi substancjami, które 

mogą zostać podsumowane jakimś wnioskiem. To są negatywne rzeczy, które nauka 

sprowadziła na ludzkość. 

Oczywiście, dzisiaj jest tym czego wszyscy się uczą, więc jeśli jej nie nauczasz, to 

czego innego będziesz uczyć? Nic nie możecie na to poradzić. Musicie to robić podczas tego 

okresu historii i nie uważa się tego za złe, ponieważ rektyfikacja wszystkich rzeczy jest czymś 

co zostanie w przyszłości wykonane. 

Pytanie: Kilku Filipińczyków chciałoby przetłumaczyć Dżuan Falun na filipiński. Jeśli 

ktoś przeglądnął książkę i przeczytał ją, ale nie został kultywującym, to czy może pomóc w jej 

tłumaczeniu? 

Mistrz: Może pomóc w tłumaczeniu, ale uczniowie Dafa muszą objąć rolę 

prowadzącą. Dlatego, że codzienni ludzie nie rozumieją Fa, to pewne, więc naprawdę musicie 

być w tej kwestii ostrożni. 

Pytanie: Ciężko pracowaliśmy nad wyjaśnianiem prawdy zwykłym ludziom i 

wyjaśnialiśmy im dlaczego te prześladowania Dafa są najbardziej nikczemne w historii. 

Mówiliśmy im, że te prześladowania obejmują cały świat i że jest to prześladowanie 

człowieczeństwa, dobroci i przekonań oraz że nie ogranicza się tylko do fizycznego zabijania 

ludzi. Mistrzu czy mógłbyś proszę odnośnie tego podać nam więcej wskazówek? 

Mistrz: To prawda. Tym co niszczą jest ostatni kawałek sumienia jaki został po 

zdegenerowaniu ludzkiej moralności. Nie ogranicza się tylko do tego [co wymieniłeś]. Jeśli to 

Fa nie potrafiłoby ocalić ludzi, to ludzie nie mieliby żadnej nadziei. 



 

 

Pytanie: Wyjaśnianie prawdy jest kluczowe w rozwiązywaniu wszystkich problemów i 

musimy robić to wyczerpująco i dogłębnie, więc zaplanowaliśmy zrobienie muzeum 

(muzeów), które udokumentują fakty dotyczące ludobójstwa, jakie spotkało studentów Falun 

Gong, pomogą urzędnikom rządowym, tym którzy inwestują w Chinach, studentom i mediom, 

dogłębnie zrozumieć prawdę, tym samym będą ocalać istoty na szeroką skalę.  

Mistrz: To wspaniały pomysł. Te miejsca mogą prezentować wystawy, które 

poinformują o prześladowaniach uczniów Dafa i ich potwierdzaniu Fa oraz będą służyć za 

miejsca do ocalania istot i wyjaśniania prawdy. 

Pytanie: Współczucie wyłania się po usunięciu emocji. Jak zatem wykształca się 

wszechmocną cnotę? 

Mistrz: Dobrze kroczysz tą ścieżką rektyfikacji Fa, udaje ci się przezwyciężyć swoje 

ograniczenia w kultywacji, porzucasz swoje przywiązania, ocalasz wszystkie istoty poprzez 

prawe myśli w swoim umyśle i z prawymi myślami radzisz sobie ze wszystkim na co 

napotykasz - to jest wszechmocna cnota. (Brawa) 

Pytanie: Na początku procesu rektyfikacji Fa radziłem sobie bardzo dobrze, ale potem 

nie szło mi dobrze i moje prawe myśli przygasły. 

Mistrz: Zatem działaj dobrze. Żyjesz w zwyczajnym społeczeństwie, więc wszelkiego 

rodzaju praktyczne pokusy ze społeczeństwa odwołują się do przywiązań, których nie 

wyeliminowałeś podczas kultywacji. Kiedy nie będziesz umiał sobie z nimi poradzić, pojawią 

się problemy. Teraz kiedy je rozpoznałeś, po prostu działaj lepiej. 

Pytanie: Podczas wyjaśniania prawdy niektórzy ludzie pytają „Dlaczego uczniowie 

Dafa znoszą tak ciężkie prześladowania i nie poddają się?” Nie jest łatwo odpowiedzieć na to 

pytanie na poziomie codziennych ludzi. Jak moglibyśmy lepiej odpowiedzieć na to pytanie? 

Mistrz: Możesz zapytać go „Dlaczego chrześcijanie nie zmienili swojej wiary 

pomimo prawie trzystuletnich prześladowań?” Właściwie to odpowiedzenie na to pytanie 

zwykłemu człowiekowi nie jest trudne. Czy w chińskiej historii nie było wielu ludzi, którzy 

woleli umrzeć niż się poddać? Właściwie [to pytanie pojawia się] ponieważ moralność 

dzisiejszych ludzi jest niewystarczająca i nawet nie rozumieją istoty bycia człowiekiem. W 

starożytnych Chinach było wielu ludzi, którzy woleliby umrzeć, niż cofnąć obietnicę, więc 

dlaczego współczesnym ludziom tak trudno jest zrozumieć tą kwestię? Jest tak dlatego, że 

dzisiejsi ludzie są spaczeni. Możesz podać im kilka przykładów i wyjaśnić to z różnych 

punktów widzenia. W porządku jest to omówić. 

Pytanie: Za granicą są pewni Chińczycy, którzy zasadniczo rozumieją prawdę na 

temat prześladowań w Chinach i w związku z tym wyrażają swoje współczucie oraz potępiają 

zło, ale nie wierzą w Dafa lub że Mistrz może ocalić ludzi i zamiast tego mówią nawet rzeczy, 

które ubliżają Mistrzowi. 

Mistrz: To nie mówicie im o tym jak Mistrz ocala ludzi. Możecie po prostu 

poprzestać na mówieniu o prześladowaniach. Nie mówicie o sprawach z tak wysokich 

poziomów. Jeśli ludzie zapytają o to i będą w stanie to zrozumieć, to możecie im o tym 

powiedzieć, ale nie mówcie na wysokim poziomie. 

Ludzie nie potrafią zrozumieć kultywujących i nie potraficie wyjaśnić tych spraw w 

kilku słowach, więc rezultat będzie odwrotny do zamierzonego. Nie mówcie na wysokim 

poziomie. Jeśli za jednym podejściem chcesz wyjaśnić komuś wszystkie zasady Fa, które 

zrozumiałeś podczas kultywacji, to go wystraszysz. Doszedłeś do tego etapu dopiero po wielu 

latach kultywacji a chcesz żeby on w momencie osiągnął tak wysoki poziom jak twój? Jak 

mogłoby to być możliwe? Nawet ty, kultywowałeś w górę krok po kroku, więc wyobraź sobie 

jak to jest w jego przypadku, codzienna osoba słuchająca prawdy. A co więcej, jest kimś kto 

był zatruty. Zatem naprawdę upewnij się, że niczego nie pospieszasz. 

Pytanie: W naszej szkole Minghui są zajęcia dla dorosłych, ludzi z Zachodu, z nauki 

chińskiego. Chcielibyśmy użyć Dżuan Falun jako naszego podręcznika do nauki chińskiego i 

nie jesteśmy pewni czy jest to właściwe, ponieważ nie możemy wyjaśniać [im Fa]. Dziękuję 

szanowny Mistrzu. 



 

 

Mistrz: Możecie ich uczyć wykorzystując Falun Gong. Na początku możecie użyć 

Falun Gong. Mówiłem już jak omawiać różne kwestie. Możecie omawiać je bazując na 

swoim zrozumieniu i mówić „To jest tylko moje zrozumienie”. Lub możecie powiedzieć „Ja 

obecnie rozumiem to w taki sposób, ale to posiada wiele więcej wyższych, wewnętrznych 

znaczeń i to co ja mówię nie jest absolutne.” Możecie tak powiedzieć i rozmawiać z 

kursantami. 

 Właściwie to wielu ludzi studiuje poprawione wydanie Falun Gong i nie musicie 

niczego wyjaśniać. Osoba zrozumie to, jeśli tylko jej to przeczytacie, ponieważ Fa wykonuje 

swoją robotę. Jeżeli są jakieś odosobnione przypadki nie zrozumienia pewnych słów i chcesz 

im wyjaśnić te słowa to musisz dodać „Tak rozumie się to w oparciu o współczesną 

gramatykę, ale w Dafa posiada to inne znaczenia”. Nie będzie problemu, jeśli wyjaśnicie to w 

taki sposób. Co do uczenia słownictwa, po prostu wyjaśnijcie same znaki [i to powinno 

rozwiązać problem]. 

Pytanie: W jaki sposób dzieci mogą lepiej uczestniczyć w wyjaśnianiu prawdy? Czy 

ludzie, którzy w kolejnym etapie uzyskają Fa będą robić to podczas czy po rektyfikacji Fa 

ludzkiego świata? 

Mistrz: Ludzie, którzy w kolejnym etapie uzyskają Fa już zaczynają przybywać. 

Właściwie jest to czymś z kolejnego kroku, kiedy Fa będzie rektyfikować ludzki świat. Ale 

oni przybywają już teraz, ponieważ jest to tak bliskie, a kiedy uczniowie Dafa wyjaśniając 

prawdę będą wywierać naprawdę dobry efekt, to przybędą kultywujący z przyszłości. Dzieci, 

w zależności od warunków, mogą wyjaśniać prawdę. Nie powinno się od nich wymagać tego 

samego standardu co od dorosłych. 

Pytanie: Pewni uczniowie zdali sobie sprawę z tego, że wyjaśnianie faktów w sferze 

ekonomicznej też jest ważne, ponieważ teraz zło … 

Mistrz: Tak, już dawno temu o tym myślałem. Wśród ludzi na całym świecie jest 

wielu szefów wielkich korporacji i mówię wam, w poprzednich życiach mieli życzenie 

zarobienia pieniędzy, by użyć ich dla Dafa. Teraz zagubili się i nie tylko nie wykorzystują ich 

na poczet Dafa, ale jeszcze wydają je na cele zła. 

Tym razem stare siły nie pozwolą tym ludziom przyjść i uzyskać Fa, ponieważ 

uważają, że jeśli mielibyście za wiele pieniędzy, to prześladowania nie mogłyby istnieć; jeśli 

mielibyście kilku ekstremalnie bogatych ludzi, którzy wspieraliby was zza zasłony, to czy zło 

w Chinach nadal byłoby takie złe? Ono nie chce, aby ludzie w Chinach znali prawdę, a co 

jeśli zrobilibyście kilka satelit i wysłali je w górę i nadawali w Chinach bez przerwy? 

Utrudnienia ze strony starych sił naprawdę zrujnowały niektórych ludzi i pewni ludzie 

popełnili śmiertelne grzechy. 

Możecie robić to o czym wspomniałeś, po prostu starajcie się najlepiej jak tylko 

możecie. Czasami nie jest łatwo dotrzeć do tych ludzi. 

Pytanie: Kiedy są spory odnośnie koordynacji i harmonizacji całego ciała, czy 

powinniśmy za wszelką cenę zawsze najpierw doszukiwać się naszych własnych problemów? 

Mistrz: Kiedy panuje zażarta niezgoda, pomyśl czy masz jakieś przywiązanie. Jeżeli 

każdy utrzyma prawe myśli, koordynacja zdecydowanie będzie harmonijna a problemy 

szybko zostaną rozwiązane. Kiedy panuje zażarta niezgoda i nikt nie jest chętny żeby 

odpuścić, musisz pamiętać o przyglądnięciu się sobie samemu. Pewni studenci uważają, że 

dyskusje mimo wszystko są dla dobra Dafa i wykorzystują to do przysłonięcia swoich 

przywiązań. Kiedy robicie coś dla Dafa, wasza skłonność do współzawodnictwa, pragnienie 

popisania się, kurczowe trzymanie się swoich własnych emocji, poczucie że wasza reputacja 

jest podważana i inne przywiązania mogą zostać wmieszane. 

Pytanie: W przypadku tych, którzy nigdy nie słyszeli o Falun Gong, czy istnieje 

potrzeba wspominania im o prześladowaniach w Chinach? 

Mistrz: Oczywiście, że należy wspomnieć, ponieważ prędzej czy później o tym 

usłyszy. 



 

 

Pytanie: Mistrzu, powiedziałeś wcześniej, że kiedy dobrze współpracujemy i razem 

działamy to jesteśmy potężni. Czy poprawne jest mówienie, że uczniowie Dafa jako całość nie 

przejawiają spójności? 

Mistrz: Całe ciało Dafa nie jest spójne? To nie jest trafne, takie stwierdzenie jest 

błędne. Prawda jest taka, że nikt nie może zniszczyć Fa. Żyjące istoty, za wyjątkiem mnie, 

żadne życie i żaden bóg nie zna mojego Fa. I za wyjątkiem kilku bogów, którzy na początku 

widzieli formę ekstremalnie małej części tego Fa, żadne inne życie w całym kosmosie tak 

naprawdę nie zna prawdziwej manifestacji Dafa. Falun, który możecie zobaczyć jest 

manifestacją po stronie gong, ale jeśli chodzi o Falun, który prawdziwie stabilizuje Fa, żadna 

istota poza mną nie widzi go - jest on bezgranicznie potężny. (Brawa)  

To Fa znajduje się we wszystkim z nowego kosmosu i wszystko jest przesiąknięte 

Dżen-Szan-Ren. To jak dobrze uczniowie Dafa ze sobą współpracują zależy od zrozumienia 

Dafa i osobistej kultywacji. Fa jest kompletne, jest czymś czego nikt nie może dotknąć ani 

zobaczyć i żadna istota nie potrafi go poruszyć. Sprowadzając ze sobą Dafa i wszystko, co 

było przez nie stworzone, szybko i z siłą postępuję naprzód, przemierzam cały kosmos, w 

kierunku najbardziej mikrokosmicznym, w kierunku najwiekszych bogów i w kierunku 

wszystkiego co tam jest, nieustannie poruszam się w kierunku najbardziej powierzchownego 

najniższego poziomu i świata. Nikt nie może tego zablokować, jest niepowstrzymaną siłą. 

(Brawa) Z ogromną szybkością i siłą pracuję nad wszystkim w kosmosie. 

Pytanie: Twój uczeń zgrzeszył, ale chciałbym odpokutować za moje przewinienie 

czyniąc dobro. Czy mogę? 

Mistrz: Tak, możesz. 

Pytanie: Uczniowie Dafa z Guangzhou, Changchun, Pekinu, Hubei, Tianjin, Australii, 

Jiangsu, Zhejiang, Hangzhou, Shandong, Yantai, Xingtai, Handan, z miasta Jilin, z miasta 

Zhanjiang z Guangdong, Lanzhou, studenci z Anglii i całe ciało uczniów z Toronto, całe ciało 

młodych uczniów z Minghui School, z Kansas, z miasta Pingxiang z Jiangxi, z Szanghaju, 

Kai'an, uczniowie Dafa z Japonii, uczniowie z New Hampshire, uczniowie Dafa z miasta 

Fengcheng z Liaoning, z Guangxi, całe ciało uczniów Dafa ze Szkocji, z Shihezi w Xinjiang, 

uczniowie Dafa z Północnej Ameryki, uczniowie Dafa z Yichang, z Vancouver z Kanady, z 

Weifang, Mudanjiang, uczniowie Dafa z gory Emei, całe ciało uczniów Dafa z Hengyang, 

Shanxi, i uczniowie Dafa z Rosji, wszyscy przesyłają Mistrzowi pozdrowienia. 

Mistrz: Dziękuję wam wszystkim. (Brawa) 

Pytanie: Ostatnimi czasy w trakcie naszych działań często przeprowadzamy wywiady 

ze zwykłymi ludźmi i różnymi partiami politycznymi oraz grupami. Ponieważ okazują oni 

wsparcie dla Dafa spowoduje to, że wielu ludzi pomyśli, iż mamy zapędy polityczne. 

Mistrz: Myślę, że nie stanowi problemu to jaka partia nas wspiera, ponieważ po 

pierwsze są oni ludźmi, są istotami jakie mają zostać ocalone i nie musicie się martwić o to, 

co powiedzą ludzie, którzy kierują się złymi motywami. Tym w co mierzy Dafa, są ludzkie 

serca, my nie celujemy w organizacje, i każdy może popierać Dafa. Cóż, każdy kto odgrywa 

pozytywną rolę względem Dafa, wybiera swoją przyszłość. (Brawa) My nie mamy celów 

politycznych i nie przyglądamy się samym w sobie organizacjom. Przyglądamy się tylko 

ludzkim sercom. 

Pytanie: Poprzez wykonywanie rozmów telefonicznych, [dowiedzieliśmy się, że] Chiny 

kontynentalne mają niewielką liczbę wieloletnich studentów, którzy zdają się ukrywać pewne 

lęki przed prześladowaniami i nie chcą nic mówić lub zmieniają temat. Jest pewien wieloletni 

student, który przybył do USA i z powodu swoich przywiązań do reputacji i zysku, sprawia 

wrażenie jakby ostatnio porzucił kultywację i często z własnej inicjatywy spotykał się ze 

zwykłymi ludźmi i bardzo rzadko bierze udział w aktywnościach Dafa. Chciałbym zapytać 

mistrza, czy tacy ludzie mogą nadal kultywować? 

Mistrz: To czy kultywować czy nie zależy od danej osoby, wszystko zależy od tego 

jaką decyzję podejmie dana osoba w swoim imieniu. Jeżeli osoba chce kultywować, to może 

kultywować, a jeśli nie chce kultywować to nie będzie. Możesz zaproponować mu tylko jakąś 



 

 

dobrą radę. Uczyłem go Fa i mogę go ocalić, jeśli kultywuje, ale to czy chce czy nie chce 

zostać ocalonym, jest czymś o czym dana osoba musi sama za siebie zdecydować. Nigdy nie 

zmusiłbym nikogo i uczniowie Dafa też nikogo by nie zmusili. To co ja robię pochodzi 

całkowicie ze współczucia i jest całkowicie za dobrem wszystkich istot. 

Wstępnie nie chciałem mówić tak długo, niemniej jednak przemawiałem tyle ile 

przemawiałem. (Długie brawa) W rzeczywistości jest wiele spraw, których nie muszę 

szczegółowo poruszać. Uczniowie Dafa są teraz całkiem dojrzali i wiele rozumiecie. 

Czasami, gdy widzę napisane przez was artykuły, jestem pełen podziwu i jestem z was 

dumny. Czuję, że uczniowie Dafa naprawdę dojrzali i potraficie zrozumieć Fa, którego 

nauczałem, naprawdę zrozumieć je na głębokim poziomie. To zrozumienie opiera się na 

prawdach Fa i wyrasta z prawych myśli. Podczas wyjaśniania prawdy wielu uczniów Dafa 

wykonuje obecnie naprawdę wspaniałą robotę i robią to solidnie. Działają spokojnie, z 

niezłomnymi prawymi myślami, racjonalnie i nie obawiają się trudności. Cała przyszłość 

uczniów Dafa rodzi się z wykonywania trzech rzeczy, szczególnie wyjaśniania prawdy. Gdy 

widzę wszystko co robicie, myślę: naprawdę zadziwiające, naprawdę, naprawdę dojrzeliście. 

Obecnie z pewnego powodu nic nie mówię albo mówię niewiele. Ma to pozwolić wam 

prawdziwie kroczyć waszymi własnymi ścieżkami w uprawomocnianiu Fa, ma pozwolić 

wam prawidłowo urzeczywistniać wszystko, co do was należy i waszą wszechmocną cnotę. 

W rzeczywistości najważniejszą sprawą, o której dzisiaj mówiłem jest kwestia ocalania 

wszystkich istot. Skoncentrowałem się na tym temacie i chciałbym, aby stało się to dla was 

jeszcze bardziej oczywiste. Jest wiele spraw, z którymi wiecie jak się obchodzić i jeśli 

zacząłbym zbytnio wchodzić w szczegóły, zepsułbym wasze szanse na kreowanie przyszłości, 

wasze szanse na kroczenie własnymi ścieżkami, częstokroć nie chcę mówić za wiele i tylko 

spokojnie się wam przyglądam. Wiem, że naprawdę coraz bardziej doroślejecie.  

To samo tyczy się uczniów Dafa w Chinach kontynentalnych. Pośród prześladowań 

stajecie się coraz silniejsi, bardziej racjonalni i trzeźwo myślący - ten argument jest 

najważniejszy, trzeźwo myślący - wiedzą jak radzić sobie ze sprawami i nie tylko wiedzą jak 

radzić sobie ze sprawami: z wieloma rzeczami poradzili sobie rewelacyjnie. Uczniowie, 

którzy prawdziwie kultywują muszą uprawomocniać Fa, duża liczba studentów przez cały 

czas wykonuje świetną robotę. Raporty, które napływają [z Chin] są przejmującymi 

przykładami prześladowań. Rzeczywistość jest taka, że jest wielu, którzy działali nadzwyczaj 

dobrze, tylko sami z siebie nic nie powiedzą i tylko po cichu działają. Jest wiele 

niesamowitych spraw. Wielu uczniów Dafa radziło sobie nadzwyczaj dobrze. Później każdy 

zda sobie z tego sprawę. 

Widząc to jestem naprawdę zadowolony (brawa), czuję, że moi uczniowie Dafa nie 

zawiedli mnie. Przemawiając poprzednimi razy powiedziałbym, że nie działałem na daremno. 

Ale teraz nie mogę ująć tego w ten sposób, ponieważ teraz nie chodzi tylko o brak daremnego 

działania: czuję, że uczniowie Dafa naprawdę wydorośleli w trakcie hartowania, że 

prawdziwie uprawomocniają Fa i że naprawdę stawiają ostatnie kroki na ścieżce do boskości. 

(Gromkie brawa)  


