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Dzień dobry! (Oklaski) Ciężko pracowaliście! (Oklaski) 

Konferencja Fa jest wspaniałym zebraniem uczniów Dafa, a niektórzy z obecnych 
tutaj przebyli tysiące kilometrów aby rozpoznać swoje luki i niedociągnięcia poprzez 
uczestniczenie w konferencji Fa i tym samym nadgonić w tych kwestiach. Osobista 
kultywacja i ulepszanie się uczniów Dafa nie są już problemem, ani nie jest nim osiągnięcie 
Doskonałości przez uczniów Dafa. Teraz, istotną sprawą, którą trzeba się zająć jest to, jak 
ocalić więcej istot i jest to coś co uczniowie Dafa mają dokonać podczas obecnego procesu 
osiągania Doskonałości. To jest misja uczniów Dafa, obowiązek od którego nie można się 
wymigać, coś co muszą robić i ukończyć. 

  
Wiele przepowiedni w przeszłości mówiło, że ogromna liczba ludzi zostanie 

wyeliminowana podczas pewnej ery i tylko niektórzy, dobrzy ludzie przeżyją. Dawno temu, 
ja sam raz powiedziałem, „Chcę tylko moich ludzi”. Na Zachodzie, wiele legend i Biblia 
mówiły, że w Dzień Sądu tylko mały procent ludzi przeżyje. Wcześnie sytuacja była taka, że 
ludzie świata, wliczając wszelkie istoty w trzech sferach, były zrobione z materialnych 
elementów z wewnątrz trzech sfer. Materialne elementy w trzech sferach różnią się 
całkowicie od tych w niebiosach, więc takie istoty nie mogły wznieść się do niebios i mogły 
pozostać tylko w tej sferze. Lecz później ta sytuacja przeszła, podążając za wiecznie-
wyłaniającymi się zmianami w historii aż do dzisiejszych czasów, wielkie zmiany. 

Omawiałem szczegóły tego przedtem - wiele istot na wysokich poziomach przyszło 
do ludzkiego świata i reinkarnowało się jako ludzkie istoty. Innymi słowy, w kwestii 
zewnętrznego wyglądu wyglądały po ludzku i miały ludzką strukturę. Lecz na elementarnym 
poziomie, wewnątrz mikrokosmicznych substancji w najbardziej powierzchownej materii 
ludzkiego świata, albo za ludzką powierzchowną materią, one były niemniej jednak spoza 
trzech sfer. Wiele ludzkich ciał zostało założonych - tak jak ktoś założyłby ubranie - przez 
bogów którzy zeszli do świata z wyższych poziomów; oni więc wyglądają po ludzku, lecz 
zasadniczo są istotami z wyższych poziomów. Oczywiście, niezależnie od tego kto 
przychodzi i nieważne z jak wysokiego poziomu te istoty czy bogowie schodzą, kiedy tylko 
przybywają do ludzkiego świata, wkraczają w społeczeństwo złudzeń i są pozbawieni 
jakiejkolwiek wiedzy. Innymi słowy, nie są już wtedy bogami, a w zamian są istotami 
ludzkimi. W takich okolicznościach, nieważne z jak wysokiego poziomu przybyli, ich boskie 
strony nie są w stanie wyłonić się i ich mądrość jest zapieczętowana, co ogranicza ich tak jak 
istoty ludzkie. Kiedy społeczeństwu się dobrze wiedzie, oni jako ogół są w stanie utrzymać 
pewien standard moralności, który jest zgodny z ogólnym stanem społeczeństwa, i nie jest to 
straszna perspektywa dla ludzi czy innych istot. Lecz jeżeli moralność społeczeństwa 
gwałtownie upada, albo jeżeli stare siły celowo kierują ludzkie społeczeństwo by stoczyło się 



na dół, to jest to czymś okropnie przerażającym dla wszystkich żyć, także dla bogów z 
wysokich poziomów, którzy zeszli by się stać istotami ludzkimi. 

Właściwie, w dzisiejszym chińskim społeczeństwie, wartości moralne ludzi są dalekie 
od stanu jaki bogowie wyznaczyli jako wymagany dla człowieka kiedy bogowie po raz 
pierwszy stworzyli ludzi. Innymi słowy, stan w jakim znajdują się ludzie nie jest już ludzki. 
Ujmując to nieprzyjemnie, nie są już warci bycia ludźmi. Gdyby nie trwała rektyfikacja Fa to 
zostaliby wymazani w przeszłości. W toku historii, ludzkość przechodziła przez katastrofę po 
katastrofie i była niszczona raz po raz. Tak samo to działa dla większego wszechświata, 
mającego taki sam proces metaboliczny jak ludzkie ciało: kiedy komórki starzeją się i już nie 
są zdrowe, są odrzucane i dobre są tworzone od nowa. W różnych religiach większego 
wszechświata, ten typ wydarzeń zdarza się nie tylko często, lecz właściwie ciągle - i jest to 
całkiem normalne. Więc jeżeli chodzi o istotę ludzką, jej życie jest na najniższym poziomie; i 
jako stworzenie na najniższym poziomie, nieważne za jak wspaniałego ktoś się uważa, jest 
niczym w oczach bogów i zostanie wyeliminowany kiedy nie będzie dobry. Dlatego, że 
rektyfikacja Fa i ocalanie wszystkich istot we wszechświecie dzieją się dziś, to zepsute istoty 
ludzkie nie zostały wyeliminowane. Z powodu tego, że stan ludzkości przeszedł przez pewne 
zmiany, jak i tego, że uczniowie Dafa potrzebują ustanowić swoje własne potężne cnoty 
poprzez to wydarzenie, to ludzkości pozwolono przeżyć i trwać dalej. Jako uczniowie Dafa, 
jeżeli teraz nie możecie tego osiągnąć i prowadzić istoty do zbawienia, to nie uda się wam 
wypełnić kiedyś złożonych przyrzeczeń i sprowadzilibyście klęskę na całą rektyfikację Fa, 
wszechświat i czujące istoty. Dlatego właśnie powiedziałem, że jest to coś co uczniowie Dafa 
muszą dobrze robić. 

  Pozwólcie, że powiem wam więcej o trzech sferach skoro jesteśmy przy tym 
temacie. Pomimo obecnego stanu ludzkiego społeczeństwa; tego jak istoty w trzech sferach 
uważają się za ważne; jak zaawansowani, znakomici, potężni i bogaci ludzie myślą, że są w 
społeczeństwie; albo jak każdy naród, każdy rząd i każda tak zwana utalentowana osoba 
myśli o sobie, że jest naprawdę znakomita - mogę wam powiedzieć, cała dzisiejsza ludzkość, 
wliczając wszystko co się wydarzyło w historii i powstanie trzech sfer, istnieje dla 
rektyfikacji Fa. Innymi słowy, wszystko zostało stworzone dla tej rektyfikacji Fa, wszystko 
przybyło tutaj dla tej rektyfikacji Fa i wszystko wewnątrz tego procesu zostało ustanowione 
dla tej rektyfikacji Fa. Cała ludzkość - wliczając życie, materię, wszystko co osoba może się 
dowiedzieć, zrozumieć i czego zyskać zrozumienie - istnieje dla tego wydarzenia rektyfikacji 
Fa i absolutnie nie powstałoby w innym wypadku. 

  Ujmując to w inny sposób, trzy sfery zostały stworzone aby ostatecznie wszystkie 
istoty we wszechświecie mogły być ocalone w procesie rektyfikacji Fa, a uczniowie Dafa 
mogli tym samym osiągnąć sukces. W innym wypadku trzy sfery by nie istniały. Ludzkie 
społeczeństwo jest tylko cząsteczką wewnątrz trzech sfer - społeczeństwem istniejącym na 
malutkiej cząsteczce, czymś zbyt nieistotnym nawet by o tym wspominać - i nieważne za jak 
wielkie swoje rzeczy uważają ludzkie istoty wewnątrz niej, nieważne za jak ważne ludzie 
uważają sprawy ludzkości, nieważne za jak wielkie ludzie uważają osiągnięcia ludzkości, 
nieważne jak ludzkość się rozwinęła, to wszystko są opinie do których ludzkie istoty doszły 
patrząc na rzeczy z ludzkiego punktu widzenia. Kiedy ludzie, będąc w stanie złudzenia, myślą 
że ludzkie społeczeństwo jest znakomite, jest to wynikiem nieznania prawdziwej sytuacji. 



Istoty ludzkie mogą mówić co chcą [o sobie], lecz to nie jest jak bogowie na nich patrzą. 
Kiedy tylko wszystkie istoty poznają prawdziwy cel ludzkiego życia i otoczenia w którym 
istoty ludzkie żyją, doznają olśnienia, że "rozwój" ludzkości jest niczym więcej niż procesem 
jego bycia wychowywanym, a stan ludzkiego społeczeństwa jest podtrzymywany podczas 
gdy oczekiwane jest przybycie ostatecznego głównego wydarzenia. Wszystkie te rzeczy były 
niczym więcej niż swoistymi manifestacjami w procesie podtrzymywania stanu trwania 
ludzkości, a prawdziwym celem było doczekanie tego ostatniego kroku - przybycia bogów i 
rozpoczęcia rektyfikacji Fa. 

  Zacząłem nauczać Fa tak wcześnie jak w 1992 roku. Wtedy uczniowie Dafa 
nieustannie promowali Fa, a teraz, podczas przechodzenia przez prześladowania, uczniowie 
Dafa ocalają wszystkie istoty na skalę światową. I ludzie świata ocalani przez uczniów Dafa 
przeszli ostatnimi czasy przez zmiany. To czego ludzkość oczekiwała i co prorocy 
przewidzieli, staje się. Zagubieni i zmieszani, kierowani zyskiem materialnym, fałszywymi 
powierzchownościami i kłamstwami, ludzie nie odważają się wierzyć, że wszystko w 
ostatniej fazie się już zaczęło i postępuje naprzód. Ludzkie społeczeństwo wydaje się wciąż 
funkcjonować jak zwykle i wszystko działa gładko, stabilnie i normalnie. Lecz w 
rzeczywistości, wszystko dzieje się dla rektyfikacji Fa. Kiedy bogowie tu przybywają, nie 
robią dużego widowiska czy wielkiego kosmicznego pokazu – „Przybyłem, słuchajcie 
wszystkiego co mówię, to zabiorę was wszystkich do nieba bezwarunkowo”. Tak nigdy by się 
nie stało. Istoty ludzkie muszą zapłacić za grzechy które popełniły w toku historii. To czy są 
godni widzenia bogów nie jest tak proste jak ludzie sobie to wyobrażają. To czy istoty ludzkie 
są godne uzyskania Fa i wzniesienia się do niebios jest czymś na co muszą być przetestowani 
będąc w złudzeniu, więc bogowie nie objawią się w ten sposób. Kiedy bogowie ukażą się w 
ludzkim społeczeństwie będą wydawać się bardzo podobni do istot ludzkich, ale to co będą 
mówić będzie Prawdą. Jest to kwestią tego czy podstawy moralności i wartości moralnych 
człowieka wciąż pozwalają ludziom rozpoznać [tego boga] i czy wciąż mogą identyfikować 
się z najbardziej podstawowymi standardami moralnymi wszechświata wyznaczonymi dla 
ludzkości - co oznacza, że ostateczny standard moralny ludzi determinuje to czy mogą 
rozpoznać Fa, które przybyło ocalić wszystkie istoty. Jeżeli jesteś w stanie je rozpoznać, to 
będziesz ocalony i uratowany. Jeżeli nie jesteś w stanie go rozpoznać, to jesteś poza 
ocaleniem i nie możesz być zachowany. A to jest wynikiem załamania podstaw moralnych; 
bez moralności, osoba już nie spełnia standardu dla bycia człowiekiem. Od czasów 
starożytnych do dziś, czy to na Wschodzie czy Zachodzie, ludzie zawsze kładli nacisk na 
ludzką moralność. Aczkolwiek, w współczesnych czasach, ilu ludzi w społeczeństwie 
naprawdę ją ceni? W końcu, w okresie kiedy bogowie powinni ocalać ludzi, mimo że stopień 
moralności nie jest bezpośrednio brany pod uwagę, pogorszenie twojej własnej moralności 
doprowadziło do załamania podstawy, a to jest tym co sprawiło, że nie udało ci się utożsamić 
z Fa i rozpoznać je. Czy nie jest to powodem dlaczego nie możesz zostać ocalony i 
uratowany? 

  W przeszłości, ludzkie społeczeństwo zawsze utrzymywało stan w którym wartości 
moralne były traktowane całkiem poważnie. W ostatnich czasach ludzie mieli uzyskać Fa i 
być ocaleni i uratowani. Lecz stare siły nie pozwoliłyby tak wielu ludziom być ocalonymi, i 
chciały wyeliminować część rasy ludzkiej. Więc stworzyły niegodziwą partię komunistyczną 
dla ludzkiego społeczeństwa i co szczególnie znaczące, nikczemna KPCh zrobiła wiele by 



podkopać ludzką moralność i stworzyła kulturę partii , jak i zmodyfikowała sposoby myślenia 
ludzi, mając na celu tym wszystkim powstrzymać ludzi od uzyskania Fa kiedy nadejdzie czas. 
Zmodyfikowane poglądy patrzą na rzeczy z mentalnością zakorzenioną przez nikczemna 
kulturę partii. Całkowite odrzucanie ludzkiego myślenia i ludzkiej kultury, [co partia 
sprawiała, że ludzie robili], zalicza się do stania się zepsutą istotą i częścią tych co mają 
zostać wyeliminowani. Pięć tysięcy lat chińskiej kultury położyło fundamenty dla całej 
kultury ludzkości, sposobów myślenia i sposobów zachowania, i to byli bogowie, którzy 
systematycznie tworzyli to wszystko. Jednak zostało to zrujnowane, zniszczone przez 
nikczemną partię, która jest podtrzymywana przez stare siły. Przez ten krótki okres kilku 
dekad, ona ciągle negowała starożytną kulturę Chin i tratowała pod nogami starożytną 
cywilizację Chin. Bogowie przekazali istotom ludzkim idee, moralność i cywilizację aby w 
ostatniej fazie istoty ludzkie mogły się nimi posłużyć by odróżnić to co jest właściwe od tego 
co błędne, zrozumieć Fa i być ocalonymi. Nikczemna KPCh nie tylko systematycznie i 
celowo to wszystko sabotuje, lecz również systematycznie i celowo zaszczepia ludzi 
nikczemną kulturą partii. Nazywa to „edukowaniem ludzi” i „reformowaniem ludzi” - 
przedstawiają to w niedwuznacznych wyrażeniach - i sprawia to, że zmieniasz nawet swój 
pogląd na świat, zmiana która prowadzi cię byś podążał za zachowaniem, sposobami 
myślenia i mentalnością stworzonymi przez nikczemną KPCh. Kiedy Chińczycy patrzą na 
rzeczy poprzez światopogląd zaszczepiony przez nikczemną partię, jest naprawdę ciężko im, 
będąc w taki sposób „zreformowanymi’, odróżnić to co jest właściwe od tego co błędne albo 
dobro od zła w ludzkim świecie, czy aby rozpoznać Fa albo Prawdę. Starsi ludzie i ludzie 
starszych pokoleń byli niegdyś nauczani i kształtowani przez starożytną ludzką kulturę, [ich 
era była] przed pojawieniem się kultury nikczemnej KPCh. Mimo, że nikczemne rzeczy 
KPCh zaistniały dopiero w bardziej ostatnich czasach, podstawa moralna tych osób pozostała 
nienaruszona do dziś i mogą odróżnić dobro od zła na fundamentalnym poziomie. Najbardziej 
godna pożałowania jest nowoczesna młodzież, której głowy są całkiem przepełnione 
nowoczesnymi ideami nikczemnej KPCh i jeszcze te osoby myślą, że są wspaniałe i że 
wszystko rozumieją. Oni mylnie uważają, że chaotyczny stan związków, systemów wartości i 
stosunków etycznych ludzi - będące wynikiem celowego zrujnowania tych rzeczy przez 
KPCh - jest tym jaka ludzkość zawsze była w swojej historii i myślą, że taki sposób 
zachowania to ludzki instynkt. W dodatku, uznawana jest ta heretycka teoria ewolucji, w 
której naprawdę uważają siebie za zwierzęta, ignorując fakt, że tak stało się w wyniku 
celowych działań KPCh. Ludzie zapomnieli na co ludzkość czekała i prawdziwy cel bycia 
człowiekiem, lecz zły upiór nikczemnej partii wie o tym, więc celowo deprawuje istoty 
ludzkie. Ten bezwartościowy, nowoczesny typ ignorancji całkowicie blokuje ich od 
rozpoznania prawdy wszechświata, i jest to przerażająca perspektywa dla tego pokolenia. 

  Oczywiście, tu chodzi o rektyfikację Fa i ocalanie wszystkich istot, i czyż bogowie 
nie są wszechmocni? I czy Fa Buddy nie jest bezgraniczne? Rzeczywiście, Dafa bezgraniczna 
moc Fa jest w pełni ukazywana w procesie ocalania istot. Kiedy Dafa było na początku 
rozpowszechniane powiedziałem coś powierzchownie: powiedziałem, że drzwi dla 
wszystkich do zbawienia są szeroko otwarte - tak szeroko otwarte, że nie ma już drzwi. Żadna 
pomyłka popełniona przez czujące istoty w toku historii nie miała być im wypominana, 
ponieważ wszystkie typy i rodzaje istot na różnych poziomach nie są już w ogóle dobre i 
żaden poziom już nie spełnia standardu tego poziomu. Nie żeby powiedzieć, że ci na 
wysokim poziomie już nie spełniają standardu na niski poziom. Raczej, boska istota musi 



spełniać standard poziomu, na którym boska istota się znajduje - nie wystarczy, jeżeli 
spełniasz standard dla tylko ludzkiej istoty. Jeżeli spełniasz standard dla tylko ludzkiej istoty, 
to jesteś ludzką istotą. Innymi słowy, istoty na każdym poziomie już nie spełniają standardów 
swych poziomów, i to zalicza się też do istot ludzkich nie spełniających standardów dla ludzi. 
Więc w takiej sytuacji, co można zrobić by ocalić wszystkie istoty? 

  Wszyscy wiecie, że zarówno dobro i zło istnieje we wszechświecie. Gdzie są 
Buddowie, tam są demony. Gdzie są pozytywni bogowie, tam są negatywni bogowie. Oni są 
swoimi przeciwieństwami, ponieważ są nieuniknionymi rezultatami wszechświata. To, jeżeli 
ktoś chce ocalić wszystkie istoty, jest tylko jeden sposób, mianowicie, pominąć wszystkie 
pomyłki popełnione przez wszystkie istoty podczas ich żyć. One mogą być ocalone tylko po 
tym jak wszystkie pomyłki popełnione przez wszystkie istoty w toku historii są odrzucone. 
Innymi słowy, cały wszechświat nie jest już w ogóle dobry, więc jaki jest sens czepiania się, 
czy ktoś jest trochę lepszy od kogoś innego? Nawet jeżeli ktoś byłby trochę lepszy niż inni, 
wciąż nie mógłby spełnić standardu ustanowionego przez wszechświat, więc takie rzeczy w 
ogóle nie są brane pod uwagę w procesie ocalania ich. Więc co jest brane pod uwagę? Uwaga 
jest skupiona na tym czy, kiedy osobie jest proponowane zbawienie, jest w stanie rozpoznać 
to Fa co jest tu by go ocalić! Ponieważ cała przyszłość jest tworzona przez to Fa, istoty w 
przyszłości będą istnieć w warunkach życiowych, które to Fa im zapewni. Ktokolwiek jest w 
stanie dostać się do przyszłości, uczyni to tylko po byciu oczyszczonym przez Fa i byciu 
zjednanym z tym Fa. Jeżeli nie możesz nawet rozpoznać tego Fa, to oczywiście nie możesz 
zostać. Gdzie byś się udał jeżeli miałbyś zostać? Wszechświat przyszłości jest stworzony 
przez to Fa, więc nie byłoby dla ciebie miejsca i byś już nie istniał. 

  Ujmując to jaśniej, teraz podczas rektyfikacji Fa, nieważne jak wielkie grzechy 
popełniły wszelkie istoty czy jak poważne pomyłki popełniły w przeszłości, jedyną rzeczą 
braną pod uwagę jest stosunek jaki mają do Dafa i uczniów Dafa podczas okresu rektyfikacji 
Fa. Jest tylko ta jedna linia graniczna. Właściwie, ta linia nie jest wcale linią; tu chodzi tylko 
o to czy chcesz wstąpić w przyszłość. Wśród kłamstw, które oszukały świat i wśród 
nikczemnej kultury stworzonej przez złą KPCh, jak wielu ludzi wciąż jest w stanie rozpoznać 
tą kwestię? Jak wielu ludzi może odróżnić to co właściwe od tego co błędne? Jak wielu ludzi 
może widzieć jasno nikczemność złej KPCh? Jest to bardzo trudno zrobić i to jest dlaczego 
uczniowie Dafa wyjaśniają fakty, demaskują zło i pomagają ludziom zobaczyć nikczemną 
KPCh taką jaką jest. Tylko przez robienie tych rzeczy ludzie świata mogą być ocaleni. To jest 
dokładnie to co uczniowie Dafa maja robić. 

  Niektórzy mówią: „Gdy promujecie Dziewięć Komentarzy lub demaskujecie złą 
KPCh, to czy nie angażujecie się politycznie?”. Cóż, co oznacza „politycznie”? W 
mentalności człowieka z Zachodu, wszystkie rzeczy co dzieją się w sferze publicznej, za 
wyjątkiem czynności religijnych, są uważane za polityczne. To jest jak słowo „polityczny” 
jest definiowane na świecie. Czynności religijne są częścią działań jednostki w 
społeczeństwie. Spośród działań w sferze publicznej, poza tym typem, to jest, czynnościami 
religijnymi, wszystko należy do kategorii działań politycznych. W takim razie, co nie jest 
uważane za działalność polityczną? Kiedy jesteś w domu, gotujesz i zajmujesz się domem, to 
nie jest to uważane za polityczne. Lecz jak tylko twoje działania wpływają na społeczeństwo, 
są uważane za polityczne. Tak jest z punktu widzenia wolnego społeczeństwa. Lecz to wciąż 



nic wielkiego, nawet widziane przez wypaczoną perspektywę na „politykę” uformowaną 
przez nikczemną KPCh. Ta wypaczona wersja „polityki” jest pałką używaną by atakować 
ludzi. Lecz jeśli ludzie mogą być ocaleni przez politykę, to możemy posłużyć się tą formą - 
co byłoby w tym nieodpowiedniego? Przed chwilą powiedziałem, że wszystko w trzech 
sferach zostało stworzone dla Dafa, rozwinięte dla Dafa i przybyło dla Dafa. Bez tej 
rektyfikacji Fa, nic z ludzkości by nie istniało. To przestawiając się na inny sposób myślenia, 
przemyślcie to: czyż to wszystko nie jest zapewnione dla Dafa? Czyż to wszystko nie jest po 
to aby być użyte do ocalania ludzi? Czyż nie są one po to aby być użytymi dla kultywacji 
uczniów Dafa? Są, na pewno! To jest tylko kwestia tego co ja, Li Hongdży, wybieram dla 
uczniów Dafa. 

  Mówiąc pod innym kątem, to jak uczniowie Dafa kultywują różni się od 
jakichkolwiek innych dróg kultywacji w historii. W wyniku czego, myślenie wielu ludzi nie 
było w stanie nadążyć [za rozwojem spraw] i czują się zmieszani, ponieważ używają sposobu 
myślenia, który nikczemna KPCh wypielęgnowała w nich, do patrzenia jak przeszłość i 
teraźniejszość się do siebie odnoszą i aby interpretowali kultywację uczniów Dafa w świetle 
przeszłej religijnej kultywacji. Tacy ludzie myślą, że przeszła kultywacja to jest jak istoty 
ludzkie powinny kultywować i że przeszłe formy wiary mogły prawdziwie umożliwić 
ludziom powrót do nieba. Lecz ludzie nie byli w stanie w najmniejszym stopniu wrócić do 
nieba. Obecnie coraz więcej ludzi, wliczając ludzi z zachodniego społeczeństwa, uświadomiło 
sobie, że, i uświadomiło nawet głębiej, że istoty ludzie reinkarnują. Tak długo jak ktoś 
przybył do tego ludzkiego miejsca, nie miał możliwości ponownego wzniesienia się do 
niebios. I było to absolutne - nikt nie mógł się wznieść do niebios. Dusze pomocnicze (fu 
yuanshen) nie znajdowały się wewnątrz trzech sfer, chociaż były w ich pobliżu. To jest 
podobne do mojego stania w pobliżu tego stołu, lecz nie wchodzenia na niego. To jest 
dlaczego duszy pomocniczej mogło się udać w kultywacji i mogła wrócić do niebios. Lecz 
nawet w tych przypadkach, ponieważ przybywała ona w pobliżu trzech sfer, po powrocie do 
niebios bogowie wyższych poziomów umieszczali naokoło niej osłonę, na zawsze oddzielając 
ją od istot w niebiosach. Jednak, ona nie może zobaczyć tej osłony. Celem tego jest 
uniemożliwienie jej skażenia niebios i wszelkich istot, które się tam znajdują. Jeżeli nie 
powiedziałbym o tym, nawet bogowie nie wiedzieliby o tym. 

  Innymi słowy, ktokolwiek wkroczył w trzy sfery i przybył do tego ludzkiego miejsca, 
upadł i nigdy nie mógł się powtórnie wznieść, ponieważ w przeszłości ludzkość nigdy nie 
miała prawdziwego Fa, które mogłoby umożliwić istotom ludzkim powrót do niebios. Mówi 
się, że Śakjamuni nauczał Fa, a Jezus nauczał Drogi. Lecz w rzeczywistości, to co oni 
nauczali było przeznaczone tylko dla jednej z dusz, pomocniczej duszy każdej osoby, 
tymczasem ludzka strona tutaj nie mogła tego zrozumieć, a to uczyniło niemożliwym dla 
osoby na powierzchni i dla jej duszy głównej (zhu yuanshen) by zmienić się przez kultywację. 
Ludzie mówią o tym jak Budda Śakjamuni przekazywał Fa w taki i taki sposób. Jednak, on i 
jemu podobni jedynie ustanawiali kulturę ludzkości. Mówiłem o tych rzeczach kiedy na 
początku zacząłem [nauczać Fa]. Kiedy istoty ludzkie były na początku stworzone przez 
bogów, ich umysły były czystymi kartami. Nie mieli zdolności by zrozumieć ten świat. Nie 
mieli żadnych doświadczeń z prawdziwego życia, nigdy nie znieśli żadnych niepowodzeń czy 
trudności i nie mogli nawet odróżnić czterech pór roku podczas gdy szli przez swoje życia. 
Człowiekowi musiano dać proces uczenia się i pojmowania świata - metodę mającą na celu 



ciągłe ustanawianie różnych form kultury – i tym samym regularny, poprawny sposób 
myślenia i przekonań moralnych musiał być stworzony dla ludzkości. Coś takiego mogło być 
stworzone tylko przez niezmiernie długi proces w historii, a więc ludzkość musiała przejść 
przez tak wiele lat historii. Trzy sfery i ludzkość nie mogły być stworzone na bieżąco podczas 
gdy rektyfikacja Fa się rozwijała. To by nie zadziałało, więc musiał być historyczny proces 
który umożliwiłby istotom ludzkim pojęcie spraw na racjonalnym poziomie podczas gdy 
przechodzili przez doświadczenia z prawdziwego życia podczas tego procesu w historii. 
Tylko wtedy stan istnienia, mentalności, zewnętrznego wyglądu, przekonań moralnych i 
zachowywania się, które człowiek ma dziś, mogły być ustanowione. 

  W takim razie podczas procesu przechodzenia przez doświadczenia z prawdziwego 
życia w tym świecie i uczenia się o tym świecie, musiano oczywiście ludziom powiedzieć, 
gdy kultura ludzkości była ustanawiana, o najważniejszych rzeczach, takich jak: co to są 
bogowie? Co to buddowie? Co to są tao? I czym są różni bogowie? Więc jak ustanowiono 
kulturę ludzkości? Ci bogowie zostali wysłani do ludzkiego świata, żeby mogli sprawić, że 
ludzie dowiedzą się o tych rzeczach poprzez bycie ocalonymi. Właściwie jeżeli chodzi o 
ocalanie ludzi, dopiero co powiedziałem, że te co były uratowane to były dusze pomocnicze. 
Ani nawet jedna osoba nie była w stanie wrócić do niebios - wszyscy wciąż reinkarnują w 
ludzkim świecie. Ponieważ na duszę pomocniczą wpływa zewnętrzna forma osoby, ma ten 
sam wygląd jak ta osoba. Ci z dobrą jakością oświecenia mogą widzieć, że ona wróciła do 
niebios, lecz ta boska istota była zaledwie duszą pomocniczą ludzkiej istoty, która po prostu 
miała taki sam obraz jak ta osoba. Przecież, nie była ona naprawdę głównym ciałem tej osoby 
i ta osoba wciąż musi przechodzić przez reinkarnację. Historię ustanowiono właśnie w taki 
sposób, krok po kroku, aż do obecnych czasów, a człowiek był w ten sposób wychowywany 
by stać się osobą z nowoczesnym myśleniem i zachowaniem, a to było po to, że gdy ludzka 
historia osiągnie ten ostatni okres, istoty ludzkie będą w stanie rozpoznać Fa. Innymi słowy, 
wyłonienie się Śakjamuniego i wyłonienie się niektórych bogów w historii równało się 
wyłonieniu kultur przekazanych przez bogów. I w rzeczywistości, to samo w sobie było aby 
stworzyć istotom ludzkim sposób myślenia, który umożliwiłby im zrozumienie boskich istot i 
aby ustanowić kulturę, która by sprawiła, że pojęcie boskich istot będzie zrozumiałe. Gdyby 
historia była inna, kiedy bym przyszedł przekazywać Fa dziś, to byłoby mi bardzo trudno 
nauczać tego Fa, ponieważ nie wiedzielibyście czym jest bóg, czym jest budda, albo czym 
jest tao. Jak mógłbym wtedy nauczać? Musiałbym wam wszystko wyjaśnić, włączając to jacy 
buddowie, tao i bogowie są, jakie są ich cechy, co robią, jak ocalają ludzi, czym jest ocalanie 
ludzi, co dzieje się z ludźmi, którzy są ocaleni, i tak dalej. A nawet jeżeli miałbym wam to 
wszystko wyjaśniać, nie mielibyście doświadczeń z prawdziwego życia i potrzebnej wiedzy 
ani żadnego wyobrażenia w umyśle, ani nie przeszlibyście przez proces pojmowania rzeczy. 
Jak przekazałbym Fa w takim wypadku? Jak moglibyście je zrozumieć? To jest dlaczego to 
wszystko musiało być ukończone w toku historii, a więc ludzie dziś mogą zrozumieć czym 
jest bóg, czym jest Fa, czym jest kultywacja, czym jest Doskonałość, i tak dalej. 

  Więc, czym jest kultywacja? Tylko kultywacja wykonywana przez uczniów Dafa 
dziś jest prawdziwą kultywacją, ponieważ istoty ludzkie tutaj prawdziwie mogą kultywować - 
coś co się nigdy nie wydarzyło w historii. Co oznacza „ocalanie wszystkich istot?”. Mimo że 
bogowie pozostawili tę kulturę ludzkości, nie zajmowali się naprawdę taką rzeczą [jak 
ocalanie wszystkich istot]. Jednak ja to czynię, a teraz też wy - uczniowie Dafa – jesteście 



tymi, którzy ocalają wszystkie istoty. I robicie to dla całej ludzkości (oklaski), ocalając ludzi 
na ogromną skalę. Innymi słowy, robiąc to wszystko co uczniowie Dafa robią dziś - czy jesteś 
częścią jakiegoś projektu, albo czy udajesz się na ulice i wyjaśniasz fakty, rozdajesz 
materiały, czy siedzisz przed konsulatami i ambasadami by demaskować zło - kultywujecie 
siebie, dajecie świadectwo Fa i jesteście w toku ocalania ludzi świata. To jest to co robią 
uczniowie Dafa. Mimo że pozornie zwyczajne, te czyny [jednak] są wszystkie wspaniałe, 
nadzwyczajne, ponieważ wszystkie zawody w ludzkim świecie i wszystkie okoliczności są 
waszymi miejscami kultywacji. Jeżeli chodzi o przeszłą kultywację, rozpoczęcie kultywacji 
znaczyło odejście do klasztoru albo w góry. Wielu ludzi nie rozumie tej metody kultywacji 
którą ustanowiłem dla uczniów Dafa. Zastanawiają się: „Jak to się dzieje, że kultywują 
podczas gdy pracują? Jak to się dzieje, że nie stali się mnichami?”. To jest zrozumiałe. 
Właściwie, pewnego razu Śakjamuni mówił na ten temat. Powiedział wtedy, że kiedy Święty 
Król Obracający Kołem zejdzie do świata, ludzie będą w stanie kultywować do poziomu 
tathagata bez potrzeby opuszczania świeckiego świata. Więc jak długo ktoś [kultywuje] nie 
opuszczając świeckiego świata? I w społeczeństwie takim jak dzisiaj, jak ktoś powinien 
kultywować? 

Właśnie powiedziałem, i wcześniej omawiałem, że uczniowie Dafa są we wszystkich 
zawodach i warstwach społecznych, i że ocalają wszystkie istoty, dają świadectwo Fa i 
odgrywają rolę uczniów Dafa w różnych zawodach. Właściwie, kiedy potraficie, będąc w 
różnych zawodach, robić dobrze wszystkie rzeczy, które powinniście robić, wtedy w 
rzeczywistości kultywujecie. Różne zawody ludzkiego świata są wszystkie miejscami 
kultywacji zapewnionymi dla was. To nawiązuje do tematu, który omówiłem wcześniej - że 
wszystko z ludzkości w trzech sferach zostało stworzone dla Dafa, zbudowane dla Dafa, i 
przybyło dla Dafa. Osoba może kultywować podczas robienia czegokolwiek czy podczas 
pracowania w jakimkolwiek zawodzie. Innymi słowy, ludzkie społeczeństwo jest jednym 
dużym miejscem ćwiczeń dla kultywacji moich uczniów Dafa i możecie kultywować 
niezależnie gdzie jesteście. To tylko zależy od tego czy jesteście pilni czy nie w swojej 
kultywacji i to się tyczy także tych co wykonują rzeczy jako agenci specjalni. (Audytorium się 
śmieje) Wszyscy możecie kultywować i ocalać istoty. To jest tylko kwestią tego jak 
nastawicie swoje myślenie i jakie macie nastawienie do Fa. 

  Rzeczy, o których właśnie mówiłem są rzeczami o których właściwie mówiłem 
wcześniej w moich nauczaniach Fa; tym razem zaledwie rozmawiam o nich z wami pod 
innym kątem. Chciałbym wykorzystać następną chwilę by odpowiedzieć na cześć waszych 
pytań. (Oklaski) Długo was nie widziałem i wiele osób ma sporo pytań do zadania. Lecz 
zawsze są ci co nie byli pilni w przeszłości i teraz stali się pilni. Oni muszą na nowo podążać 
drogą, którą inni już przeszli i będą zadawać pytania, którzy inni już zadali wcześniej. 
(Audytorium się śmieje) Jest jeszcze część osób, którzy nie czytają zbyt dużo książek. Książki 
zawierają wszystkie odpowiedzi, lecz takie osoby nie czytają książek, a więc kiedy mnie 
widzą wciąż chcą zadawać te pytania [na które odpowiadają książki]. (Audytorium się śmieje) 
Lecz nieważne, skoro udało im się zostać uczniami Dafa i kultywować w Dafa, powinni być 
uważani za wyjątkowych. Jeżeli macie pytania, nie krępujcie się i zadawajcie je. W końcu, 
jestem waszym mistrzem. Kiedy uczniowie mają pytania, a zwłaszcza te tyczące się 
kultywacji, jest to tak poważna sprawa, że muszę zająć się tymi pytaniami i porozmawiać z 
wami o nich. Następnie, jak zadajecie pytania powinniście to robić podając je na kartkach 



papieru jak zazwyczaj. I jeszcze jedna rzecz. Jest was ponad trzy tysiące zasiadających tutaj i 
to nie licząc pomocniczych sal. Jeżeli będzie kartka z pytaniem od każdej osoby, nie 
będziemy w stanie zająć się wszystkimi. (Mistrz się śmieje) Więc ci, którzy są częścią 
komitetu organizacyjnego konferencji posortują je i przekażą te wybrane. 

(Mistrz siada, uczniowie klaszczą) 

Uczeń: Uczniowie Dafa z miast Wuhan i Shenzhen przesyłają pozdrowienia dla 
Mistrza! (Oklaski) I jesteśmy zdeterminowani aby czynić trzy rzeczy dobrze i aby dobrze 
kroczyć ostatnim odcinkiem naszej podróży. 

Nauczyciel: Wierzę w was. Na pewno będziecie! Dziękuję! (Oklaski) 

Uczeń: Odkryłem, że tym co zahamowuje moje ulepszanie się jest w rzeczywistości to, 
że właściwie moja prawa wiara nie jest wystarczająco solidna i są elementy na 
mikrokosmicznym poziomie, które nie wierzą, więc sprawia to, że czuję się naprawdę smutny. 
Ja, twój uczeń, prawdziwie pragnę wrócić z Mistrzem do naszego domu. 

Nauczyciel: Widzę z tej kartki z pytaniem, oczywiście, że są elementy które nie są 
wystarczające, lecz w tym samym czasie naprawdę pragniesz dobrze kultywować. Myślę, że 
dopóki będziesz czytał więcej Fa, będziesz w stanie rozwiązać to co cię trapi i naprawdę 
dobrze kultywować. Nie ma nadzwyczajnych środków. Niemożliwe jest, aby Mistrz mógł 
osobiście nauczać każdą pojedynczą osobę kultywować, biorąc pod uwagę liczbę ludzi jest na 
świecie. Dlatego zawsze was uczyłem abyście przyjmowali Fa jako mistrza. Powiedziałem, że 
Mistrz skondensował wszystko do Fa, lecz jak na dziś, nie tak wielu z was dotychczas 
uchwyciło wagę tych słów. Pomówię z wami o tym znowu w przyszłości. Jeżeli prawdziwie 
stosujecie się do Fa i kultywujecie, zdecydowanie powiedzie się wam w kultywacji! Zatem 
powinniście czytać więcej książkę i studiować więcej Fa. (Oklaski) 

Uczeń: Przekazuję pozdrowienia dla Mistrza w imieniu uczniów z miasta Shenyang! 
(Nauczyciel: Dziękuję!) (Oklaski) Kiedy oczyszczamy nasze własne pola wymiarowe, 
powinniśmy używać pozycji złączonych rąk (jieyin) czy pozycji wzniesionej dłoni (lizhang)? 

Nauczyciel: Kiedy ręce są złączone, twoje ciało i umysł są oczyszczane, a kiedy twoja 
dłoń jest wzniesiona, jest wtedy wysyłanie naprzód. Forma na powierzchni jest zaledwie po to 
aby wzmocnić twoją myśl jak wysyłasz prawe myśli i aby pomóc ci się lepiej skupić na 
robieniu tego jednego zadania. Właściwie, kiedy twoje prawe myśli są silne, one same 
wystarczą. 

Uczeń: Wszyscy uczniowie Dafa z miast Bengbu, Hefei, Huainan w prowincji Anhui 
przesyłają pozdrowienia dla ich wielkiego Mistrza! Bardzo za tobą tęsknimy. Kiedy będziemy 
mogli zobaczyć miłosiernego Mistrza osobiście? Obecnie w Chinach, wszystkie sześcioletnie 
dzieci są zmuszane do przyłączenia się masowo do Młodych Pionierów na dwa miesiące przez 



rozpoczęciem ich nauczania. Czy dzieci w takim wypadku spotka śmiertelne 
niebezpieczeństwo, kiedy nikczemna Partia się rozpadnie? 

Nauczyciel: To nie dotyczy dla dzieci. Nie dotyczy dzieci gdy są zmuszane do 
przyłączenia się do Młodych Pionierów. (Oklaski) Zdecydowanie nie dotyczy dla dzieci które 
mają sześć lat lub mniej. (Oklaski) Nikczemna KPCh po prostu napędza swoje kółka. 
(Audytorium się śmieje) Nieważne jak próbuje jednej rzeczy po drugiej, nic to nie zmieni... 
(Audytorium się śmieje) 

Uczeń: Wszyscy uczniowie Dafa z Turcji przesyłają pozdrowienia dla Mistrza! 
Dziękujemy miłosiernemu i wspaniałemu Mistrzowi za jego zbawczą łaskę! 

Nauczyciel: Dziękuję! (Oklaski) 

Uczeń: Rozpowszechnianie Dziewięciu Komentarzy i wysiłki uczniów Dafa aby 
wyjaśniać fakty doprowadziły do olbrzymich zmian w sytuacji w Chinach. Możemy spytać 
Mistrza czy możemy się posłużyć takimi przesłankami jak wyjazdy w sprawach biznesowych 
aby wrócić do Chin? 

Nauczyciel: Najlepiej żebyście jeszcze trochę poczekali. (Mistrz się śmieje) Cała 
rektyfikacja Fa pędzi naprzód w kierunku powierzchni z zawrotną szybkością i jest teraz 
bardzo szybka, więc ilość złych elementów, które są niszczone jest całkiem duża - są 
eliminowane i dziesiątkowane na dużą skalę w rektyfikacji Fa. W powierzchownym 
wymiarze, gdzie rektyfikacja Fa jeszcze nie dotarła, kiedy prawe myśli uczniów Dafa są 
wyjątkowo silne, one również niszczą duże ilości złych elementów. Uczniowie Dafa na całym 
świecie, wliczając tych w Chinach, szybko niszczą byty niegodziwej partii jak i wtrącające się 
demony. Warto zauważyć, że ostatnio mnóstwo bogów tropi i zabija stare siły na wszystkich 
frontach. W chwili, gdy są znalezione, są zrzucane do piekła. A nawet gdy żadne nie są 
znalezione, bogowie szukają ich wszędzie z intencją całkowitego ich usunięcia (oklaski) i 
przy okazji również część czynników zaaranżowanych przez stare siły jest także niszczonych. 
Kolejną rzeczą teraz jest to, że te wtrącające się bóstwa powiązane z religiami, o które 
omówiłem niedawno, są również usuwane. Więc ogólna sytuacja szybko się zmienia. Lecz 
dopóki złe istoty nie są całkowicie usunięte, będą robić złe rzeczy i będą skupiać swoje 
wysiłki na okropnych ludziach i rzeczach. Więc na razie nie pragnij zbytnio [aby wracać]. 

Uczeń: Jaką rolę powinni studenci Akademii Sztuk Fei Tian, którzy są na tournee , 
odgrywać w procesie rektyfikacji Fa? Czy wciąż muszą ukończyć szkołę średnią i wyższą? 

Nauczyciel: Akademia Sztuk Fei Tian jest profesjonalną instytucją zaprojektowaną by 
kształcić talenty pierwszej klasy i oczywiście zawiera program uniwersytecki. Kiedy chodzi o 
zwykłe przedmioty, studenci biorą udział w znormalizowanych testach w Ameryce dla 
uczniów szkół wyższych, zapewniając to, że nie będą mieli zaległości w tych przedmiotach. 
Uczniowie Dafa wciąż pracują nad szkołą i sprawy są ciągle udoskonalane. 

Role które odgrywają studenci Akademii Sztuk Fen Tian w dawaniu świadectwa Fa 
nie są w żaden sposób małe. Wyjaśniając fakty nie jest możliwe dotarcie do wielu ludzi naraz 



i mimo że uczniowie Dafa ocalili wielu ludzi dzięki ich wysiłkom w wyjaśnianiu prawdy, ten 
efekt ciężko przenieść na miliardy ludzi na świecie. Wszyscy to zauważyliście. Kiedy 
wyjaśniasz komuś fakty, jest to zazwyczaj czynione na zasadzie jeden na jednego albo tylko 
kilku ludziom naraz. Lecz pojedynczy występ przyciąga widownie w tysiącach, albo 
przynajmniej tysiąc naraz. Warte zaznaczenia są skutki występów od ostatnich świąt Bożego 
Narodzenia, które były doskonałe. Większość widowni przeszła kompletną zmianę. Na 
początku kilku specjalnych agentów zostało wysłanych aby sprawiać problemy i 
spowodowali kłopoty sprowokowani wtrącającymi się bóstwami powiązanymi z religiami. 
Powzięto środki zapobiegawcze i potem nie było dalszych problemów tego typu. Po wyjściu z 
teatru, stosunek członków widowni do uczniów Dafa przeszedł gruntownie całkowitą zmianę 
- ich stosunek do Falun Gong całkowicie się zmienił. Ze zmianą w myślach osoby, jej los - to 
jest, to czy pozostanie - jest zadecydowane. 

Studenci z zaawansowanej grupy są w tej chwili na tournee, a kiedy tournee się 
zakończy, ponad dwieście tysięcy ludzi je zobaczy. Pomyślcie o tym: jak bardzo udało się te 
przedsięwzięcie? (Oklaski) Myślę, że to było zdecydowanie warte wysiłku. (Audytorium się 
śmieje) Więc kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że jeden zespół taneczny nie wystarczy, 
założyliśmy drugi, a potem trzeci. W końcu, ocalamy istoty. Ci młodzi uczniowie Dafa nie 
tylko czynią rzeczy aby ocalać istoty, lecz także wznoszą się poprzez kultywację. I 
ustanawiają siebie, ponieważ to co robią jest samo w sobie kultywacją i to czym kroczą jest 
ścieżką do boskości. 

Uczeń: Z powodu ich egoizmu i przywiązań, wielu koordynatorów w Tajwanie 
zbłądziło podczas prowadzenia praktykujących w robieniu rzeczy aby dawać świadectwo Fa i 
te rzeczy nie były w zgodzie z wymaganiami Fa. Nawet wielokrotne wymienianie poglądów 
okazało się bezowocne. Twój uczeń to widział i jest całkiem zmartwiony. Mistrzu, chciałbym 
się spytać jak zwykły praktykujący powinien odgrywać swoją rolę w tej sytuacji, nie 
rozpoczynając jakiegoś odłamu i dobrze współpracując. 

  
Nauczyciel: Myślę, że [to co opisałeś] jest wynikiem zbyt dużej ilości ludzkiego 

myślenia i to jest jak rzeczy będą się działy kiedy ludzie czynią zadania uczniów Dafa z 
ludzką mentalnością. Jeżeli każda osoba kroczy swoją własną ścieżką dobrze i dobrze siebie 
kultywuje podczas, gdy zajmuje się swoją kultywacją, będzie dobrze czynić rzeczy. Asystenci 
w różnych rejonach są naprawdę tylko osobami, które organizują rzeczy, za wyjątkiem kiedy 
Stowarzyszenie Falun Dafa czy Mistrz mają coś dla nich do załatwienia, nawiązuje się z nimi 
kontakt i są proszeni o zakomunikowanie praktykującym informacji i tego co jest potrzebne. 
Każdy z nich musi kultywować siebie dobrze, tak jak każda inna osoba. Wszyscy uczniowie 
Dafa, wliczając asystentów, muszą patrzeć do wewnątrz siebie kiedy powstają problemy. 
Kiedy wszyscy tak uczynią, rzeczy na pewno pójdą dobrze. Jest problemem kiedy oczy 
wszystkich są skupione na asystencie i wszyscy pomagają mu kultywować jednocześnie 
zapominając, że oni sami są również kultywującymi. Więcej i więcej problemów powstanie 
kiedy tak będzie, ponieważ patrzysz na zewnątrz, poszukując na zewnątrz. 

Jeżeli jednak, asystenci naprawdę nie spisują się dobrze, albo ich zdolności nie są 
wystarczające, wtedy faktycznie trzeba rozważyć zmianę. Tak jest ponieważ ich niezdolność 
by się dobrze spisać, aczkolwiek powiązana z większymi sprawami włączając polepszanie 



jako całość w tym regionie, będzie niemniej przeszkadzała wysiłkom uczniów Dafa w 
dawaniu świadectwa Fa. Lecz jeżeli każdy pojedynczy uczeń Dafa zdoła być 
odpowiedzialnym za swoją własną kultywację i wobec Dafa, myślę że poskutkuje to 
doskonałym stanem rzeczy dla całego regionu. 

Pomocnik na pewno będzie popełniał błędy. Słyszeliście co właśnie powiedziałem, 
prawda? Na pewno będzie popełniał błędy. Tak jest, ponieważ gdyby ich nie robił, byłby 
bogiem i nie musiałby więcej kultywować. Więc czy asystent, który popełnił błąd, powinien 
być traktowany surowiej niż inni co popełniają błędy? Kultywacja jest jednakowa i traktuje 
wszystkich tak samo. W kwestii wpływu, oczywiście jego odpowiedzialność jest większa, a 
jego zachowanie prawdopodobnie wpłynie na innych praktykujących. Więc naturalnie Mistrz 
ma dla niego wyższe wymagania. Lecz w rzeczywistości, jako indywidualny kultywujący jest 
traktowany tak samo. W normalnych warunkach asystent nie może być zwolniony z jego 
funkcji po prostu ponieważ zrobi błąd. Cóż, dlaczego tak jest? W miarę jak uczniowie Dafa 
zajmują się swoją kultywacją, asystenci są sami ustanawiani i hartowani, ponieważ sposób w 
jaki asystenci uczniów Dafa wykonują swoją pracę nie przypomina nic ze zwykłego 
społeczeństwa. To jest bezprecedensowe. Jeżeli jest usuwany po zrobieniu błędu, a potem 
następna osoba [która jest wprowadzona jest niedługo] usunięta ponieważ będzie również 
robiła błędy, to nie jest to tym co chcę. Chcę go zahartować i sprawić, że dojrzeje. Ujmując to 
w inny sposób, czy to by działało, jeżeli gdybyś ty, uczeń Dafa zrobił błąd, to nie 
pozwalałbym abyś już był uczniem Dafa i wymienił ciebie na kogoś innego? (Uczniowie się 
śmieją) I kiedy ta osoba zrobiłaby błąd, nie pozwolono by jej być uczniem Dafa i 
wymienilibyśmy ją na inną - czy to by działało? Problemy na pewno się pojawią w miarę 
twojego zajmowania się kultywacją, a kiedy się pojawiają, ważną rzeczą jest to jak wszyscy 
mu pomogą, z dobrą wolą, aby się zmienić na lepsze, w przeciwieństwie do obwiniania go w 
jakiś sposób czy krytykowania go. Nastawienie jakie każdy kultywujący ma do innych jest 
odbiciem jego własnej kultywacji i wszyscy powinniście jasno rozumieć te rzeczy. 

  
 Kiedy coś jest nie tak z asystentem, odpowiedzialność jaką musi ponosić jest z 

pewnością większa i wszyscy to wiecie. Mistrz ma niezliczone faszen, które pilnują tych 
spraw i zdecydowanie nie pozwolą aby jego problemy czy możliwości polepszenia były 
pozostawione bez opieki. Lecz jeżeli jesteś zbytnio przywiązany do jego problemów, twoje 
problemy same w sobie zostaną wyeksponowane poprzez tą sprawę i sprawi się że zobaczysz 
swoje własne problemy poprzez nią; i to może doprowadzić do tymczasowego nie 
rozwiązania jego problemu z powodu nieusunięcia twojego przywiązania. A jeżeli jeszcze 
więcej ludzi się zmobilizuje i zaangażuje w to, to w porządku - poprzez to wszystkie wasze 
problemy zostaną wyeksponowane dla was abyście je zobaczyli. Takie rzeczy będą się działy. 
To nie tak, że problemy powinny pozostać nierozwiązane, ani że faszen Mistrza się nimi nie 
zajmą.  

Uczeń: Globalne Centrum Pomocy w Odchodzeniu z KPCh często otrzymuje telefony 
od ludzi z różnych kręgów w Chinach, proszących nas abyśmy przekazali ich pozdrowienia 
dla Mistrza! 

Nauczyciel: W takim razie dziękuję ludziom w Chinach i wszelkim istotom! (Oklaski) 
Jak tylko ludzie świata zostaną uwolnieni od kontroli złych czynników, obudzą się i będą 



używali ich własnych umysłów aby myśleć o rzeczach. Kiedy ludzie wcześniej deklarowali 
swoje stanowiska czy składali oświadczenia przeciw Dafa pod atakiem zła i represją która 
zaćmiła niebo i przykryła ziemię, nie ważne jak wiele było tych przypadków, to nie była ta 
osoba sama w sobie, która naprawdę mówiła te rzeczy. Raczej to były złe czynniki 
posługujące się ustami ludzi. Zdecydowanie to rozróżniam! Więc mówię złu: te rzeczy, które 
robiłeś i twoje pragnienie prześladowania ludzi będzie, w toku rektyfikacji Fa, bezbłędnie 
potraktowane. 

Uczeń: Witam, Mistrzu! Ja, twój uczeń, służę jako dziennikarz w mediach. Często 
czuję, że moje zdolności są ograniczone i że dokonywałem przełomów tylko bardzo powoli. 
Pisanie artykułów do wiadomości zabiera mi dużo więcej czasu niż tego wymaga zawód. Więc 
jestem tym naprawdę zaniepokojony i czuję, że to ma do czynienia z wolnym polepszaniem 
mojego sinsing. 

  
Nauczyciel: Przełomy będą się dokonywać tylko jeżeli będziesz nadążał ze swoim 

studiowaniem Fa. Tylko studiując Fa dobrze możesz dawać świadectwo Fa i tylko dobrze 
studiując Fa możesz radzić sobie lepiej. Wielu praktykujących odkryło, że są w stanie myśleć 
o rzeczach których wcześniej nie umieli robić, w sposób bardziej kreatywny, obszerniejszy, 
dzięki studiowaniu Fa i są w stanie wszystko uczynić z wielką wprawą. Tak się dzieje, gdy 
dobrze studiujesz Fa. Nie mówię teraz, że nie kultywowałeś dobrze. Mówię o zasadzie Fa. 
Więcej czytaj książkę, studiuj więcej Fa i na pewno zdobędziesz mądrość. 

Uczeń: W toku wyjaśniania faktów często spotykam się z takim typem osoby: 
identyfikuje się z Falun Gong, lecz nie z gazetą Dajiyuan (Epoch Times). Moje pytanie to, czy 
sposób w jaki Dajiyuan jest prowadzona sprawia, że ludzie błędnie rozumieją Falun Gong, 
czy to jest tak, że są problemy z tymi organizacjami mediów samymi w sobie? 

Nauczyciel: Z mojego punktu widzenia, żadne z tych. Jest wiele typów ludzi w tym 
świecie: jeden może lubić ostre jedzenie, a inny kwaśne - istnieje różnorodność gustów. 
Ludzie mają różne błędne zrozumienia, wszystkie z których są spowodowane byciem 
zatrutymi przez bezpodstawne kłamstwa szerzone przez nikczemną KPCh. Gdziekolwiek leży 
jego błędne zrozumienie, to jest tam gdzie będą powstawały problemy w kwestii tego jak 
patrzy na rzeczy, a to manifestuje się w formie różnych punktów widzenia. Oczywiście, nie 
żeby powiedzieć, że ta grupa medialna była prowadzona idealnie. Lecz, przynajmniej 
minimum jest takie, że media prowadzone przez uczniów Dafa są czystsze od mediów 
zwykłych ludzi. W końcu, one ocalają ludzi i przynoszą im pożytek, i w tym względzie 
zwykłe media nie mogą się z nimi równać. Więc dlaczego wciąż są ludzie którzy myślą w ten 
sposób i mówią takie rzeczy? To świadczy o tym, że różni ludzie są na różnych poziomach i 
mają różne podejście do rzeczy. Gdziekolwiek osoba jest najbardziej zatruta przez nikczemną 
partię, jest miejscem gdzie rzeczy się uzewnętrznią. Więc, myślę że najlepiej żebyś 
gruntownie wyjaśnił mu fakty w jakiejkolwiek sprawie i pomógł mu zrozumieć rzeczy. To nie 
jest tak że Dajiyuan naprawdę ma taki poważny problem. 

Uczeń: W sprawie stacji telewizyjnej nikczemnej partii, która wkracza do Kanady i 
ustanawianiem NTDTV, w jaki sposób możemy dokonać przełomu? 



Nauczyciel: To zależy od uczniów Dafa jak to zrobić. Powinniście pamiętać o jednej 
rzeczy: dziś, ludzkość jest sceną dla uczniów Dafa do odgrywania ról i absolutnie nie dla tych 
złych osób! (Oklaski) Tak długo jak spisujecie się dobrze i wszyscy mogą dojść do dobrego 
zrozumienia, współpracować i koordynować ze sobą nawzajem i mieć silne prawe myśli, to 
nie ma nic czego nie można by osiągnąć, ponieważ wasz punkt wyjścia jest niezrównany - to 
jest aby ocalić wszystkie istoty! Trzy sfery zostały stworzone z powodu obecnych wydarzeń, 
nie aby zapewniać zwykłym ludziom wypoczynek i zdecydowanie nie dla ich rozrywki. 
Wprawdzie istoty ludzkie mają swoje uciechy, lecz to jest tylko częścią ludzkiego życia i jest 
stanem, który istoty ludzkie utrzymują podczas oczekiwania na Fa. 

Uczeń: Dlaczego jest tak, że nieważne jak bardzo ja, twój uczeń, się staram, zawsze 
czuje, że nie mogę nadążyć za postępem rektyfikacji Fa? 

Nauczyciel: Myślę, że twoje zrozumienie jest całkiem dobre. Jeżeli zawsze czujesz 
się jakbyś miał niedociągnięcia, to staraj się ciągle im stawiać czoła i nadgonić studiując 
więcej Fa i robiąc więcej tego co uczniowie Dafa powinni robić. To wszystko co potrzeba 
abyś robił. 

Uczeń: Jesteśmy zespołem opracowującym podręczniki języka chińskiego. 
Chcielibyśmy zapytać Mistrza: biorąc pod uwagę postęp procesu rektyfikacji Fa, jak dużo 
energii powinniśmy poświęcać na tworzenie podręczników. Powinniśmy spędzać więcej czasu 
na tworzenie podręczników czy na inne projekty? 

Nauczyciel: Myślę, że czy tworzycie podręczniki chińskiego czy robicie coś innego, 
powinniście pomyśleć o robieniu ich w skoordynowany sposób i sprawdzić czy szkoły 
prowadzone przez uczniów Dafa będą używać waszych podręczników. Jeżeli nie, to kiedy 
skończylibyście je przygotowywać i nikt ich by nie użył, to czy nie zmarnowalibyście 
swojego czasu? Więc to powinno być wykonywane w skoordynowany sposób. Jeżeli szkoły 
prowadzone przez uczniów Dafa naprawdę ich potrzebują, to zróbcie to i zróbcie to dobrze. 
Kiedy coś takiego się rozpoczęło, nie jest to małe przedsięwzięcie ani mało ważne. [Wasza 
praca] zostanie pozostawiona dla ludzkości. Jeżeli po prostu to wy chcecie je stworzyć, co 
jeżeli, po ukończeniu ich, okaże się, że mają błędy albo są nieodpowiednie i nie można ich 
użyć - to czy wtedy nie opóźnilibyście innych rzeczy? Zatem musicie dobrze się 
koordynować. 

Uczeń: Wpierw, chciałbym przekazać pozdrowienia dla Mistrza w imieniu wszystkich 
uczniów z Wielkiej Brytanii! Nie spisaliśmy się dobrze w przygotowywaniu na światowe 
tournee Spektaklu z Okazji Chińskiego Nowego Roku NTDTV. Przedstawienie nie odbyło się 
w Wielkiej Brytanii, z powodu wielu napotkanych problemów podczas poszukiwania miejsca 
na spektakl. Czy tak jest ponieważ są problemy z uczniami w Wielkiej Brytanii jako całość? 

Nauczyciel: Myślę, że jeżeli nie można było znaleźć nawet miejsca, to naprawdę jest 
problemem. (Uczniowie się śmieją) Jak to mogło się wydarzyć? Czy dlatego że nie 
traktowaliście tego jako wystarczająco ważnego i nie współpracowaliście dobrze? Każdego 
roku uczniowie Dafa organizowali Spektakl z Okazji Chińskiego Nowego Roku i z czasem 
rozprzestrzeniło się to na inne regiony, a inne kraje nawet organizują swoje własne spektakle. 



Dlaczego to robimy? By zabawiać zwykłych ludzi? Absolutnie nie. Każdy o tym dobrze wie. 
To co chcemy robić to, poprzez to medium, ukazać postępowanie uczniów Dafa, rozprawić 
się z kłamstwami i oszczerstwami, które nikczemna partia zaszczepiła ludziom i 
równocześnie ocalać wszystkie istoty i wyjaśniać fakty. Dziś, jeżeli są ludzie, gdziekolwiek 
na świecie, w średnich i wyższych klasach społecznych którzy mówią, że nie wiedzą o Falun 
Gong, powiedziałbym, że udają niewiedzę. A zwłaszcza, jeżeli to ktoś z agencji rządowej 
twierdzi, że nie wie czym jest Falun Gong, wtedy specjalnie udaje głupiego - naprawdę to 
robi. Więc innymi słowy, praktycznie każdy wie o co chodzi z Falun Gong i oni wszyscy 
wiedzą, że KPCh prześladuje Falun Gong, i że Falun Gong jest dobrą, życzliwą grupą ludzi 
kultywujących wedle Dżen, Szan, Ren. Bardzo dobrze to rozumieją. 

Więc myślę, że skoro pojawił się problem, jest potrzeba aby wyjaśnić prawdę. Myślę, 
że to powinno być rozwiązane poprzez wyjaśnianie prawdy i jednocześnie powinniśmy 
dowiedzieć się co nas blokuje. Największym problem w rzeczywistości to, że praktykujący 
nie współpracowali ze sobą dobrze. Oczywiście, są regiony gdzie praktykujący byli uwikłani 
w niekończące się spory - jedna osoba chciała wynająć ten teatr, a inna chciała jakiś inny - i 
zapomnieli, że mieli dawać świadectwo Fa, a nie siebie. 

W poprzednich latach to wszystko było robione przez was, uczniów Dafa. Jednak, 
każdego roku po obejrzeniu go, czułem się jednocześnie szczęśliwy i nieusatysfakcjonowany. 
Uczniowie Dafa poświęcali wiele środków finansowych, materialnych i ludzkich każdego 
roku na Spektakl z Okazji Chińskiego Nowego Roku, a osoby zaangażowane były zwykle 
kluczowymi członkami różnych projektów. Więc jeżeli nie uzyskalibyśmy pożądanych 
efektów, to byłoby to naprawdę wyraźną stratą i nie warte tego. Nawet podczas spektaklu 
słyszałem sarkastyczne komentarze, a ludzie często chodzący do teatrów mówili wiele 
najróżniejsze rzeczy, gdy wychodzili ze spektaklu - co znaczyło, że pożądany efekt nie został 
uzyskany. Oczywiście, uczniowie Dafa dają świadectwo Fa i gdy wyjaśniają fakty mogą nie 
zawsze zdołać przekazać to co chcą przekazać. Później przez chwilę o tym myślałem, 
zastanawiając się: „Czy powinniśmy dalej organizować spektakl? Jeżeli efekty się nie 
zmienią, to nie można tak kontynuować. Uczniowie Dafa nie robili tego wszystkiego aby 
zapewniać zwykłym ludziom rozrywkę. Jeżeli nie może to ocalać ludzi po tym jak 
poświęciliśmy tak wiele ludzkich, materialnych i finansowych środków - co jest robione w 
wielu rejonach - to nie może kontynuować”. Później, kiedy dokładnie to rozważyłem, 
zauważyłem, że rzeczywiście jest trochę osób z talentem w tej dziedzinie wśród naszych 
uczniów Dafa i którzy zawsze chcieli dawać świadectwo Fa w tym zakresie. Wszyscy mieli 
podobne pragnienie. Oczywiście, mówię o tym na powierzchownym poziomie. Więc 
pomyślałem: „Skoro sytuacja jest taka, po prostu zadziałam i obejmę nad tym prowadzenie”. 
(Oklaski) Albo przynajmniej, prowadziłbym ich dopóki nie staliby się dojrzali; prowadziłbym 
ich przez parę lat, do momentu kiedy by wiedzieli jak zajmować się sprawami. 

Oczywiście, zawsze łatwiej powiedzieć niż zrobić, a kiedy się w to zaangażowałem, 
sama natura tego się zmieniła. Wszyscy wiecie, że uczniowie Dafa mają dawać świadectwo 
Fa, zatem co takiego robi Mistrz? Mistrz przybył aby dokonać rektyfikacji Fa. Dlatego 
właśnie jak tylko zdecydowałem się to robić, wszystko się zmieniło - członkowie widowni 
przed nami, ludzie których chciałem ocalić i przedsięwzięcie które miało zostać wykonane. 
Jeżeli to miało być wykonane dobrze, to musi osiągać najlepsze wyniki i prawdziwie ocalać i 



ratować ludzi. Tylko wtedy bym to uczynił, więc to musiało zostać osiągnięte. Zatem nie 
mogłem robić rzeczy jak przedtem. Wcześniej, uczniowie Dafa zajmowali się spektaklem w 
wolnym czasie, a teraz, jeżeli to miało być dokonane, to musiało to być dużego kalibru. 
Oczywiście, niektórzy powiedzieli, „cokolwiek Mistrz robi, pewne jest, że zostanie zrobione 
najlepiej”. Prawda! Jeżeli nie byłoby to najlepsze, tos nie robiłbym tego. (Oklaski) Zatem, 
poprosiłem ludzi aby zaczęli rekrutację i założyli szkołę tańca, wybrałem utalentowanych 
ludzi i uformowałem orkiestrę. Cały ten bieg wydarzeń wymagał treningu i rozwoju od 
podstaw i to wszystko musiało prowadzić do naprawdę pierwszorzędnych występów. Mistrz 
był zaangażowany w wiele z tych rzeczy, włączając twórcze elementy tego i próby. Wszyscy 
o tym słyszeliście. 

W każdym wypadku, dzieci spisały się wspaniale w swoich występach. One naprawdę 
wykonały świetną robotę. Rzadko się widzi członków widowni roniących łzy na 
przedstawieniu teatralnym. Na każdym spektaklu Shen Yun Performing Arts było wielu 
członków widowni roniących łzy przez cały spektakl, wielu więcej musiało ciągle wycierać 
łzy z oczu. Każdy spektakl był taki. Ludzie byli głęboko wzruszeni i poruszeni. W tym 
wymiarze to byli młodzi ludzie, którzy odgrywali role, podczas gdy w innych wymiarach, 
wiele moich faszen i wiele boskich istot to robiło. (Oklaski) Siła wpływu na ludzi, wraz ze 
zmianami które w nich spowodowała, była bardzo podobna do tego co działo się kiedy na 
początku osobiście nauczałem Fa. (Oklaski) Więc to wywołało ogromne zmiany w ludziach. 

W końcu to jest przedstawienie teatralne, więc im większy kaliber, tym więcej ludzi 
będzie otwartych na to i tym większe zmiany w nich nastąpią. Zatem muszą być doskonałymi 
spektaklami. Muszą być doskonałe pod każdym względem - z chwilą gdy kurtyna się 
podnosi, najpiękniejsza scena powinna się ukazywać oczom. Wymagania są takie, że 
choreografia, ubiory i efekt teatralny, wszystkie muszą być piękne. Ludzie w dzisiejszym 
społeczeństwie już tego nie rozumieją. Poczucie estetyki ludzi zmienia się ludziom wedle 
trendów społeczeństwa. Jednego dnia takie i takie jest modne, więc mówi się, że jest dobre; 
potem następnego dnia coś innego jest modne i mówi się, że coś innego jest dobre. Tylko 
zasady Dafa są niezmienne i stałe, i jesteśmy jedynymi, którzy wiedzą czym jest prawdziwe 
piękno. Ponieważ uczniowie Dafa kultywują Dżen, Szan, Ren, wiemy co jest prawdziwie 
dobre - coś co nigdy się nie zmienia - więc współgramy z dobrą i wspaniałą stroną ludzi. To 
jest czymś czego zwykli ludzie nie mogą teraz robić. Również, energia wysyłana poprzez 
piosenki naszych śpiewaków wraz z muzyką orkiestry i ruchami tancerzy w spektaklu, jest 
czysta, dobra, miłosierna i niezwykle potężna. W rzeczywistości, wielu członków widowni 
miało uleczone problemy zdrowotne w tym polu. Ci co oglądali spektakle nie wiedzą tego 
jeszcze, lecz stopniowo do tego dojdą. Do momentu, gdy skończyli oglądać spektakl ich 
umysły zostały oczyszczone i odzyskali zdrowie. (Oklaski) Więc myślę, że to co zrobiliśmy 
miało doskonałe skutki. I oczywiście, większość występujących to młodzi uczniowie Dafa, 
więc tym sposobem nie zużywa to [wielu] zasobów uczniów Dafa. 

Uczeń: Jaki jest cel pierwszego Międzynarodowego Turnieju Chińskiego Tańca 
Klasycznego NTDTV? 

Nauczyciel: Nie chcę tego tak wcześnie w pełni wyjaśniać, ponieważ w ten sposób 
zostawimy sobie coś dobrego do porozmawiania później. (Uczniowie się śmieją) Lecz mogę o 



tym pomówić z wami w powierzchowny sposób. Nikczemna KPCh obawia się wszystkiego 
co uczniowie Dafa robią. Występy uczniów Dafa są występami czystej, prawej chińskiej 
kultury, starożytnej kultury i prawdziwej kultury podarowanej przez bogów. A to oczywiście 
niszczy kulturę nikczemnej KPCh, więc naturalnie, ona boi się. Nieważne jak nikczemna 
partia zaplanuje swoje machinacje, jest to nędzny rząd który zajmował tylko ten kawałek 
ziemi jakim są Chiny, a więc cokolwiek robi jest ograniczone do granic Chin. Dla kontrastu, 
kiedy NTDTV robi coś takiego [jak ten turniej], jest to na skalę globalną - jest to 
międzynarodowy turniej i międzynarodowe wydarzenie niezależnie od tego co jeszcze 
innego. (Mistrz się śmieje) ( Audytorium się śmieje, bije brawo) Zwycięzcy będą wygrywali 
międzynarodowy turniej. 

Uczeń: Czy mógłbyś powiedzieć nam, czy Szkoła Minghui może używać 
uproszczonych chińskich znaków? 

Nauczyciel: Róbcie to co jest najdogodniejsze. Możecie czynić rzeczy opierając się 
tylko na obecnych warunkach ludzkości. Szkoły Minghui w Tajwanie używają tradycyjnych 
znaków, a te które zaopatrują się w Chinach kontynentalnych używają uproszczonych 
znaków. Nie jestem przeciwko żadnemu z tych. Sprawa nie polega na tym w jaki sposób 
znaki powinny być pisane. Chodzi o to jak oczyścić kulturę partii i ocalić czujące istoty. To 
się najbardziej liczy. Nie rozwódźcie się nad tymi trywialnymi sprawami. 

Uczeń: Niektórzy uczniowie mieszkający w odległych regionach nie wzięli udziału w 
niedawnym projekcie Rektyfikacji Fa, w którym Mistrz przewodził uczniom z Ameryki 
północnej w organizowaniu Spektaklu z Okazji Chińskiego Nowego Roku. Czują że mogą 
mieć zaległości. 

Nauczyciel: Nie, to nie jest tak. Nie prosiłem was wszystkich o przyjście i wzięcie 
udziału. Nawet [gdy mówiłem o] sprzedawaniu biletów na Spektakl, to było ponieważ 
uczniowie byli niespokojni i poprosili mnie abym powiedział kilka słów; Nie prosiłem was 
wszystkich o przyjście i uczestniczenie. Po prostu powiedziałem, że ci z was z odpowiednimi 
warunkami mogą przyjść pomóc. Jeżeli twoje warunki nie były sprzyjające, to miałeś nie 
przychodzić. Jeżeli miałbyś powiedzieć, "Jestem naprawdę zajęty tutaj i nie mogę pozostawić 
projektów uprawomocniających Fa", to nie przychodź. 

Uczeń: (Nauczyciel: pominę imiona). Pozdrowienia dla Mistrza od uczniów Dafa z 
prowincji Zhejiang! (Nauczyciel: Dziękuję!)(Oklaski) Czy wymagania dla lokalnych i 
zamorskich uczniów są inne? Czy to jest tak, że ilości karmy są inne? Czy to jest z powodu 
posiadania różnych rodzajów wiedzy i pewnych predestynowanych związków? 

Nauczyciel: Tu nie chodzi o posiadanie innej karmy czy innych wymagań, a na 
pewno nie o różne predestynowane związki. To ma związek z różnymi przysięgami które 
złożyliście na początku. Uczniowie Dafa są jednym ciałem i to jest tak samo gdziekolwiek 
jesteś - postęp Rektyfikacji Fa jest zsynchronizowany. (Oklaski) Gdyby nie było wysiłków 
uczniów Dafa poza Chinami aby się przeciwstawić prześladowaniom, którzy skutecznie 
demaskowali zło na międzynarodową skalę, zło by prześladowało uczniów Dafa w Chinach 
jeszcze dotkliwiej i z jeszcze mniejszym pohamowaniem. To wszystko sprowadziło wielkie 



zmiany i te rzeczy są nieoddzielne od tego co uczniowie Dafa spoza Chin zrobili. Więc o tym 
pytaniu [co zadałeś], jedyna różnica jest w kwestii tego co robisz. Problemy z którymi się 
spotykacie są te same. Nie ma w ogóle różnicy w kwestii zakresów kultywacji czy poziomów. 

Uczeń: Wszyscy uczniowie z Rosji przesyłają pozdrowienia dla Mistrza. Kilku 
rosyjskich uczniów zostało aresztowanych za wyjaśnianie faktów. Możemy spytać jak 
rosyjscy uczniowie powinni zmienić ten typ sytuacji i środowiska? 

Nauczyciel: Zwykle, gdziekolwiek jest problem, to jest miejsce gdzie uczniowie Dafa 
powinni się udać wyjaśniać fakty i robić to wytrwale. Nasi chińscy uczniowie mają wspólne 
wrażenie, mianowicie, że w zachodnim społeczeństwie wszystko się odbywa w 
uporządkowany i zorganizowany sposób. Ponieważ pewnie spotkania muszą być 
zarezerwowane z wyprzedzeniem i trzeba czekać dużo czasu aby coś załatwić. Lecz to co się 
dzieje z prześladowaniami jest bardzo naglące i gdy przeciwstawiamy się prześladowaniom 
nie ma czasu na robienie rzeczy w taki powolny, opieszały sposób. Uczniowie zrozumieli że 
to nie zadziała. Więc wielu naszych chińskich uczniów obrało swoje własne podejście, udając 
się na osobiste spotkania, czyniąc rzeczy wytrwale, zdeterminowani by wyjaśnić fakty w 
najpełniejszy sposób i aby załatwić sprawy. Oczywiście, niektórzy zachodni uczniowie ciężko 
to znoszą, będąc przyzwyczajonymi do robienia tego w ten [inny] sposób. Lecz to nie będzie 
działać - naprawdę nie będzie. Nie możecie czekać. Czujące istoty są prześladowane, a 
moralność szybko się stacza. Liczba osób którą macie ocalić staje się mniejsza i mniejsza, i 
staje się to nawet trudniejsze. Dlatego nie możemy czekać. 

Uczeń: Dlaczego uproszczone znaki są używane w chińskich materiałach do 
nauczania które mają zostać przekazane przyszłości? Czyż uproszczone znaki nie są 
produktem KPCh? 

Nauczyciel: W istocie, uproszczone znaki zostały stworzone pośród społeczeństwa 
nikczemnej KPCh. To na pewno. Lecz dziś ponad miliard ludzi używa uproszczonych 
znaków w Chinach. Jeżeli wyjaśniamy fakty używając tradycyjnych znaków i nie mogą ich 
odczytać, to nie zadziała. To nie jest czymś co może być zmienione w ciągu nocy. Czyńcie co 
jest najpraktyczniejsze, kiedy wyjaśniacie fakty. Nie ma znaczenia jakiego pisma ludzie teraz 
używają. Nie jest to problemem dopóki możemy dzięki temu ocalać ludzi. Najważniejsze jest 
ocalanie ludzi! 

Uczeń: Mistrz powiedział, że uczniowie Dafa uzyskali nowe życie, wyłaniając się ze 
starego kosmosu i starych zasad Fa. Czy możemy to rozumieć w taki sposób, że Dafa dało 
wszystkim istotom szansę na odnowienie siebie, szansę która jest wyjątkowa i niespotykana? 

Nauczyciel: Kosmos nie jest już dobry, to samo się tyczy czujących istot. Jeżeli nie 
byłyby odnowione, kosmos przestałby istnieć. Taka jest sytuacja. I nie tyczy się ona tylko 
istot ludzkich: To co powiedziałem tyczy się też boskich istot i niebios, wszystkich istot - jest 
to prawdą dla wszelkiego życia. Fa jest rektyfikowane w kosmosie, nie tylko w ludzkim 
świecie. Lecz w rzeczywistości, prawdziwa rektyfikacja Fa ludzkiego świata się jeszcze nie 
zaczęła. 



Uczeń: Proszę powiedz nam: Jakie jest powiązanie pomiędzy założeniem uczelni, a 
rektyfikacją Fa? 

Nauczyciel: Jeżeli uczniowie Dafa chcą założyć uczelnie, nie ma w tym nic złego, 
zakładając że możecie jej użyć aby dawać świadectwo Fa, wyjaśniać fakty i ocalać czujące 
istoty. Klucz w tym żeby patrzeć czy przedsięwzięcie ma jakikolwiek związek z ocalaniem 
czujących istot. A jeżeli nie ma, to nie ma zbytnio sensu tego robić. 

Uczeń: Widzę wiele elementów kultury partii w tym w jaki sposób znajomi 
praktykujący zajmują się sprawami, lecz nie wiem jak im to przekazać. 

Nauczyciel: Sposoby myślenia i formy zdań osób pochodzących z Chin 
kontynentalnych są złożone, w różnym stopniu, ze złych społecznych zwyczajów 
stworzonych przez nikczemną KPCh dla Chińczyków z Chin kontynentalnych. Gdy 
kultywujecie, stopniowo zaczniecie rozpoznawać te rzeczy. Kiedy Chińczycy z Chin 
kontynentalnych żyją w normalnym społeczeństwie, złe zwyczaje i przyzwyczajenia, które 
mają, zmieniają się z czasem. Te rzeczy nie wpływają na kultywację i nie mogą jej utrudniać, 
więc nie jest to problemem. Kiedy przekazałem Fa w Chinach na początku, wielu ludzi miało 
podobny stan umysłu, lecz wciąż mogli zrozumieć Fa i kultywować. Tego nie można 
powstrzymać. Nasze ujawnianie nikczemnej kultury partii służy demaskowaniu jej 
nikczemnej natury i sprawieniu aby ludzie zaczęli widzieć ją taką jaką jest naprawdę i jak 
niszczy starożytną chińską kulturę. Ostatecznym celem zła jest zniszczenie ludzkości. 

Uczeń: Czy książki Dafa z uproszczonymi i tradycyjnymi znakami są takie same w 
innych wymiarach? 

Nauczyciel: W innych wymiarach one nie są ani z tradycyjnymi ani z uproszczonymi 
znakami.(Audytorium się śmieje) Są zapisane pismem innych wymiarów.(Audytorium się 
śmieje) W niebiosach mają pismo niebios. 

Uczeń: Czy, kiedy widzę jasną, złotą kropkę poruszającą się przed moimi oczami, czy 
mogę powiedzieć "mie"(1)? 

Nauczyciel: Ujmę to w ten sposób: jeżeli myślisz, że to nie jest dobra rzecz, możesz 
się z tym uporać z prawymi myślami. Lecz jeżeli to jest dobra rzecz, twoje prawe myśli nie 
będą na to miały wpływu. Tak jest ponieważ twoja [myśl] jest prawa i ta rzecz też jest prawa, 
nie będzie ona miała na nią wpływu. 

Uczeń: W przyszłości będzie tylko Dafa i język chiński, więc czy jest w porządku 
żeby dzieci urodzone poza Chinami nie chodziły do szkoły i żeby studiowały tylko Dafa i 
język chiński? 

Nauczyciel: Nie prosiłem was o robienie tego. W przyszłości Fa rektyfikuje ludzki 
świat, jednak tamten stan rzeczy jest czymś do czego pozostali ludzie będą musieli dojść. 
Jeżeli powiesz, "Chcę teraz robić rzeczy które są przeznaczone dla przyszłości," to nie 
możesz ich robić. Najlepiej gdybyś się skupił na poprawnym robieniu rzeczy związanych z 



aktualnym zadaniem, którym jest ocalanie istot. Sprawy przyszłości nie są rzeczami którymi 
powinni się zajmować uczniowie Dafa, ponieważ w przyszłości Mistrz sam będzie się nimi 
zajmował. 

Uczeń: Nie utrzymywaliśmy naszych działalności w miejscach atrakcji turystycznych 
w wielu dużych miastach, ponieważ większość praktykujących jest zaangażowana w Spektakl 
z Okazji Chińskiego Nowego Roku, Marszową Orkiestrę Boskiej Krainy i inne projekty. Więc 
jest coraz mniej praktykujących zaangażowanych w wyjaśnianie faktów bezpośrednio. 

Nauczyciel: Właściwie, Marszowa Orkiestra Boskiej Krainy prawie nie ćwiczy 
ostatnio żadnych nowych utworów. Najczęściej członkowie zespołu sami znajdują czas na 
ćwiczenie osobno; jest niewiele czasu na powtórki w grupie. Tak się mają sprawy we 
wszystkich regionach, więc nie miało to w większości wpływu na inne projekty. Na początku, 
kiedy zespół został utworzony, faktycznie potrzeba było rezerwować czas na wspólne 
powtórki w tym okresie. Lecz obecnie to prawie nie wpływa [na inne projekty]. 

Uczeń: Prześladowania Falun Gong przez KPCh dosięgły poza Chiny i były przypadki 
repatriowania praktykujących. W jaki sposób nasze media powinny się tym zająć? 

Nauczyciel: Gdy zło nas prześladuje, rozgłaszamy to - nie jest to problemem. Nie ma 
powodu do bycia zakłopotanym, ponieważ to co ukazujemy społeczeństwu to nikczemność 
KPCh. Uczniowie Dafa nie będą się bali zła. Uczniowie Dafa przetrwali straszliwe burze, 
więc kto się boi? Jeżeli nawet uczniowie Dafa z Chin kontynentalnych się nie boją tego, kto 
by się tego bał poza Chinami? Demaskujcie zło gdziekolwiek powinno być zdemaskowane i 
rozgłaszajcie cokolwiek powinno być rozgłoszone. 

Uczeń: Ja, twój uczeń, bardzo chcę nauczyć się na pamięć Fa, lecz z powodu różnych 
bieżących projektów, jest naprawdę mało czasu. 

Nauczyciel: To zależy od ciebie. Ten dylemat zawsze był obecny, ponieważ 
uczniowie Dafa chcą uprawomocniać Fa jednocześnie studiując dobrze Fa, więc niewątpliwie 
mają mało czasu. To jest wyzwanie któremu stawiasz czoła. Kultywuj siebie dobrze i ocalaj 
czujące istoty. Obie te rzeczy są ważne, to na pewno. 

Uczeń: Od kiedy Mistrz nam powiedział podczas wykładu w San Francisco w 2005 r., 
że chińska dzielnica była pustym miejscem w naszym wyjaśnianiu faktów, staraliśmy się tym 
zająć. Jednak tamtejsze zło jest wciąż niepohamowane, a uczniowie w Oakland są zatroskani. 
Mistrzu, proszę doradź nam w tej sprawie. 

Nauczyciel: Ilu ludzi naprawdę poszło do dzielnicy chińskiej San Francisco by 
wyjaśniać fakty? Jeżeli nie byliście w tym wytrwali i było tylko kilka osób w to 
zaangażowanych, to oczywiście że sytuacja się nie zmieni! Biorąc pod uwagę to, że jest tak 
wielu uczniów w Oakland, dlaczego by nie obrać tego terenu jako priorytet i włożyć w niego 
trochę wysiłku?  



Uczeń: Uczniowie Dafa z różnych regionów przesyłają Tobie pozdrowienia! Te 
pozdrowienia pochodzą z miasta Fushin w prowincji Liaoning, miasta Shashi w prowincji 
Hubei, miasta Yantai, miasta Puyang, w prowincji Henan, miasta Hefei, miasta Pingjiang w 
prowincji Hunan, miasta Jinan, miasta Kunming, miasta Dandong w prowincji Liaoning, 
miasta Hangzhou, prowincji Fujian, miasta Nanping, miasta Minbei, prowincji Guizhou, 
miasta Zunyi, miasta Panjin, miasta Huai'an w prowincji Jiangsu, miasta Changchun, Pekinu, 
Tianjin, Nanjing, miasta Changzhou, miasta Guiyang , miasta Xishuangbanna w prowincji 
Yunnan, miasta Shenyang, miasta Ningde, miasta Zhengzhou w prowincji Henan, miasta Jilin, 
Hongdu miasta Nanchang, miasta Zhuhai, miasta Laiyang, miasta Chenzhou, miasta 
Hengyang, miasta Hengnan, miasta Luzhou w prowincji Sichuan, uniwersytetu Tianjin i 
miasta Yiyang w prowincji Hunan. 

Nauczyciel: Dziękuję wam wszystkim! (Oklaski) 

Uczeń: Uczniowie Dafa przybyli do ludzkiego świata wraz z przysięgami które złożyli 
Mistrzowi. Jeżeli w tym życiu, które jest prowadzone w ludzkim złudzeniu, uczeń nie kroczył 
ścieżką którą przysięgał kroczyć, czy wciąż ma ścieżkę kultywacyjną prowadzącą do 
Doskonałości? A w szczególności, jak to wpłynie na dzieci? 

Nauczyciel: Jeżeli istota złamie przysięgę, niebiosa uważają to za poważną sprawę. 
Oczywiście, jeżeli podczas prześladowań uczniów Dafa nie podążał za złem, nie pogarszał 
sytuacji, która i tak już była zła, nie był zaangażowany w prześladowanie uczniów Dafa i 
jednocześnie był w stanie utożsamić się z Dafa, to przynajmniej pozwoli się mu pozostać na 
następną fazę. W następnej fazie wciąż będą ludzie, który będą kultywować. Oczywiście, nie 
będą mieli chwały i honoru uczniów Dafa Okresu Rektyfikacji Fa, ponieważ ta potężna cnota 
jest niezmierna. Gdy Fa rektyfikuje ludzki świat w przyszłości, będzie grupa uczniów Dafa, 
lecz ich kultywacja będzie bardzo trudna, tak bardzo, że nawet najmniejsze odchylenie w 
myślach osoby sprawi, że Fa nie zostanie ukazane tej osobie. Po otrzymaniu książki, mogą ją 
czytać każdego dnia i wciąż niekoniecznie być kultywującymi. Więc będzie się od nich 
wymagać wyższego standardu, ponieważ w przyszłości prawdziwy obraz wszystkiego 
zostanie ukazany. Innymi słowy, chociaż będzie ciężko w przyszłości, możliwość aby 
kultywować wciąż będzie istniała. 

Uczeń: W związku z Twoimi mowami w pewnych regionach, które nie zostały 
oficjalnie przekazane przez Stowarzyszenie Falun Dafa, czy jest w porządku aby ludzie w 
innych regionach słuchali jak praktykujący je przekazują? 

Nauczyciel: Niektórzy praktykujący lubią się wyróżniać i od czasu do czasu popisują 
się robiąc coś nowego albo wyjątkowego. Jak mówiłem już wiele razy: to co mówię w 
sprawie konkretnych okoliczności albo do małej liczby osób nie powinno być nagrywane ani 
po prostu przekazane innym praktykującym. Niektórzy po prostu nie słuchają i upierają się 
przy robieniu tego. Oni się popisują, osłabiają Dafa i zakłócają kultywację uczniów Dafa. 
Wiecie, najbardziej widocznym znakiem w kultywacji, że osoba wciąż posiada ludzkie 
przywiązania, jest robienie przez nią rzeczy które nie maja uprawomocniać Dafa, lecz by 
uprawomocnić siebie! To jest odgrywanie destruktywnej roli. Są osoby, które często czynią 
rzeczy w imieniu Mistrza, mówiąc, "Mistrz prosił mnie abym zrobił to i to", "Mistrz 



powiedział to i tamto", czy "Mistrz prosił abyś zrobił to czy tamto." Nigdy nie prosiłem 
nikogo aby zrobił to czy tamto. Ktokolwiek to mówi wspiera swoje własne cele w imieniu 
Mistrza. Nawet jeżeli polecę komuś podjęcie konkretnych działań, tak aby rozwiązać coś, a ta 
osoba mówi rzeczy innym praktykującym, ona wciąż odgrywa destruktywną rolę. 
Zapamiętajcie moje słowa: ktokolwiek mówi rzeczy w moim imieniu, robi złą rzecz. Co 
najmniej, w tym momencie absolutnie nie mówi rzeczy, które kultywujący powinien mówić; 
przygniata innych i wzmacnia siebie w imię Mistrza. Oczywiście, mogę poprosić głównych 
koordynatorów uczniów Dafa o przekazanie moich słów i w tych przypadkach proszę aby to 
zrobili. 

Uczeń: Pięć tysięcy lat chińskiej kultury położyło podstawy dla ludzkości do 
zrozumienia Fa. Teraz, kiedy proces Rektyfikacji Fa zbliża się do swojego końca, musimy 
spędzić dużo czasu opracowując podręczniki nauczające prawdziwej, klasycznej chińskiej 
kultury i które są odpowiednie dla uczniów szkół podstawowych i średnich, jak i uczniów 
którzy nie są Chińczykami. 

Nauczyciel: Myślę, że powinno to być wykonane razem z ustanowieniem szkół i 
czynione w skoordynowany sposób. Jeżeli wśród was jedna osoba chce to robić i następna 
osoba też chce robić to samo, poświęcając zasoby ludzkie, materialne i energię, ale w końcu 
może nie być użyteczne i czy nie robilibyście tego na marne? Wyjaśnianie faktów i ocalanie 
ludzi jest teraz prawdziwie pilną sprawą. Ludzie przyszłości będą musieli naprawić rzeczy 
które kiedyś zniszczyli. Nie ma znaczenia, że to zło kierowało ich do robienia tych rzeczy, 
jako że te złe czyny były niemniej dokonane przez istoty ludzkie. Ludzie będą musieli cofnąć 
zło które kiedyś dokonali. Zatem to jak uczniowie Dafa robią rzeczy teraz jest po prostu 
dawaniem ludzkości poprawnej drogi do podążania.  

Uczeń: Proszę pomóż nam zrozumieć znaczenie klasycznego tańca chińskiego. 

Nauczyciel: Nie ma dużo do powiedzenia w kwestii znaczenia. Uczniowie Dafa 
używają klasyczne tańce chińskie w swoich występach. Czy powinienem mówić tutaj o 
chińskim tańcu? (Audytorium się śmieje) Ponieważ używacie go w swoich występach, 
powiem o nim kilka słów. "Chiński taniec" jest w rzeczywistości sposobem skrócenia 
wyrażenia klasyczny taniec chiński. I oczywiście, chiński taniec zawiera ludowe tańce, 
etniczne tańce i tak dalej. Dlaczego uważa się klasyczny taniec chiński za klasyczny taniec? 
Ponieważ był przekazywany ze starożytnych Chin. Jeżeli chodzi o przekazywanie rzeczy, są 
w rzeczywistości dwa sposoby: jeden to gdy starożytne kultury różnych okresów są 
zaszczepione do genów ludzi, tworząc rodzaj postawy powiązanej z każdym ruchem istoty 
ludzkiej, zwanej "postawą yun(2)", inny sposób to poprzez dziedzictwo kulturowe, a 
przekazywanie kultury może być podzielone na mówione i pisane przekazy, z jednej strony, a 
przekazywaniem pozycji tanecznych czy ruchów, z drugiej. Różne regiony mają różne style 
tańca, a rzeczy zaszczepione do ludzkiego ciała, z kolei sprawiają że pozycje i ruchy ludzi 
określają ich etniczną wyjątkowość; to odnosi się do etnicznej postawy która istnieje w tym 
co składa się na istotę ludzką. To jest powód dlaczego jest duża różnica w każdym ruchu 
Chińczyka i osoby z Zachodu - uniesienie ręki czy nogi, na przykład - jak i ich wyrazy 
twarzy. W rzeczywistości, to jest etniczna "postawa yun", coś bardzo trudnego do nauczenia 
się. Jakakolwiek pozycja taneczna czy ruch który możesz zrobić, każde wyciągnięcie ręki i 



każde postawienie stopy wyraża tą postawę, i jest to wspólny związek który biegnie przez 
historię. 

Są dwa główne elementy chińskiego tańca, fizyczne yun, fizyczne formy i techniki. W 
tym "fizycznym yun", na które kładzie nacisk taniec chiński chodzi w rzeczywistości o 
wyrażanie etnicznej postawy poprzez fizyczne występy. Nie było systematycznego 
przekazywania aspektu form fizycznych chińskiego tańca w historii, natomiast techniki były 
przekazywane i to wyjątkowo dobrze. Jak wiecie, znak "wu" w wyrazie "wushu" (sztuki 
walki) i znak "wu" w wyrazie "wudao" (taniec) są homofonami, co było zaplanowane przez 
bogów. Właściwie, jeżeliby użyć znak "wu" [jak w "wushu"] w łagodnym kontekście, 
odnosiłby się do tańca, jeżeliby użyć znak "wu" [jak w "wudao"] w agresywnym kontekście, 
odnosiłby się do sztuk walki. W różnych dynastiach w historii i w wielu różnych sytuacjach, 
od dworu cesarskiego do [sytuacji] zwykłych obywateli, przy wielu okazjach, takich jak 
świętowanie bankiety, tańce wykonywali wojownicy, którzy by wykonywali skoki, obroty i 
fikołki zawierające techniki sztuk walki i wymachiwaliby mieczami, włóczniami i tym 
podobnymi. Dla kontrastu formy fizyczne były głównie przekazywane wśród ludzi i 
zawierają one wiele elementów różnych stylów. Różne dynastie również miały swoje tańce 
dworskie i ten zwyczaj nigdy nie przeminął. Jednak, tylko ostatnimi czasy ludzie zaczęli 
systematycznie ujednolicać taniec chiński i ustanawiać formalne nauki i nauczanie chińskiego 
tańca - to jest, nauczanie chińskiego tańca w uporządkowany sposób. Jednak, ta [forma tańca] 
na pewno nie była utworzona ostatnimi czasy. 

Chiński taniec ma swój własny kompletny system treningów do ćwiczenia podstaw. 
Ma ćwiczenia podobne do tych w balecie, takie jak te z poprzeczkami czy te robione na 
podłodze. Tymczasem, również ma fizyczne yun, fizyczne formy i techniki. Fizyczne yun 
klasycznego tańca, którego Chiny kontynentalne dziś używają jest ograniczone przez system 
kultury partii, a zrozumienie jest w rzeczywistości całkiem płytkie. W yun nie chodzi o po 
prostu ruchy taneczne widziane na powierzchni; chodzi w nim głównie o wewnętrzne 
właściwości tej grupy etnicznej. Dla przykładu, kiedy człowiek z Zachodu i Chińczyk, którzy 
obaj nigdy nie uczyli się tańca przedtem, zaczną razem się uczyć chińskiego tańca, na pewno 
będą przedstawiali różne postawy. Rzeczy przekazywane poprzez grupę etniczną osoby są w 
kościach i w istocie osoby. Zaawansowane techniki chińskiego tańca zawierają fikołki, skoki i 
obroty trudniejsze do zrobienia niż balet i wymagają większego mistrzostwa w technice niż 
balet. Taniec chiński jest szerszy niż balet w kwestii dziedziny, i ma o wiele więcej ruchów. 

Balet ma tylko kilka ruchów i jeżeli spróbujesz dodać do niego inny, nie będzie to już 
ruchem baletowym. Więc nie może być modyfikowany. Dla kontrastu, taniec chiński ma tak 
wiele ruchów, że jest względnie łatwo chińskiemu tańcowi przedstawić dowolną postać. To 
wszystko może być zrobione, nieważne jaka postać, sytuacja czy otoczenie mają być 
przedstawione w tańcu. To jest jeden z jego atutów i jego utworzenie jest względnie łatwe. W 
balecie, z drugiej strony, jest okropnie ciężko wymyślić nową kompozycję, z powodu tego jak 
mało ruchów on ma - to wszystko co tam jest - gdy wyjdziesz poza to, nie jest to już baletem. 
Ponieważ chiński taniec jest ogromny i tak wiele zawiera, jest względnie łatwo coś stworzyć. 
Więc to jest korzyść dla uczniów Dafa kiedy używają taniec chiński w Pokazach z Okazji 
Chińskiego Nowego Roku. Co więcej, Chiny mają pięć tysięcy lat cywilizacji, więc 
jakakolwiek historia czy rzecz może być przedstawiona na scenie. Zapewnia nieskończone, 



niewyczerpane źródło materiału. Ile jest warta ta okropnie płytka, nudna kultura nikczemnej 
KPCh? Ostatniego roku, nikczemna KPCh zmarnowała tak wiele pieniędzy i pracy ludzkiej 
wysyłając ponad sześćdziesiąt trup teatralnych w świat próbując zakłócić przedstawienia 
uczniów Dafa, przybierając różnorodne rodzaje błazenady, a ich prymitywne i poniżające 
przedstawienia nikogo nie interesowały. Musieli płacić ludziom żeby przyszli oglądać ich 
przedstawienia, a jednak ludzie i tak kpili z nich bez końca. Roztrwonili miliardy i wrócili do 
domu z całkowitą porażką. A wielu z ich aktorów skorzystało z okazji aby uciec. 
Występowały zacięte walki wewnętrzne w różnych trupach teatralnych z powodu 
nierównomiernego rozdzielania wynagrodzeń; kosztowało to ich fortunę, ponieważ nikt nie 
chciał oglądać ich przedstawień; a widownia z trudem mogła znaleźć wystarczająco obelg aby 
ich nimi obrzucić. Wszyscy ich aktorzy byli mocno skażeni złymi nawykami kultury partii, 
więc nikczemna partia nie robi nic prócz kręcenia się w kółko. (Oklaski) 

Uczeń: Pokaz z Okazji Chińskiego Nowego Roku odegrał ważną rolę w ocalaniu 
czujących istot. Niektórzy praktykujący powiedzieli, że aby ocalić czujące istoty i umożliwić 
większej ilości osób zobaczenie naszego pokazu, moglibyśmy obniżyć ceny biletów i 
zignorować straty finansowe powstałe w ten sposób dla przedstawienia. Czy takie myślenie 
było poprawne? 

Nauczyciel: Nie, nie było. Musieliście obniżyć ceny albo rozdać część biletów, 
ponieważ nie spisaliście się dobrze, nie osiągnęliście tego co musieliście, nie mieliście innego 
wyjścia i napotkaliście na problem. To dlatego tak zrobiono. Stało się tak, ponieważ nie 
spisaliście się dobrze. 

Uczeń: Kiedy wyjaśniam fakty, zauważyłem że trudniej niektórym zamorskim 
Chińczykom zaakceptować prawdę niż tym żyjącym w Chinach. 

Nauczyciel: Tak było przedtem, lecz już tak nie jest. Starsze pokolenie zamorskich 
Chińczyków, którzy wcześniej opuścili Chiny kontynentalne, przybyło do swoich państw 
dokładnie wtedy, kiedy blok nikczemnej Partii i wolny świat były na całym świecie w 
konflikcie. Inni naprawdę patrzyli z góry na kraje w bloku nikczemnej Partii, a nawet na ich 
ludzi. Nie było tak, ponieważ ci ludzie byli z innego kraju, lecz ponieważ Chiny były 
społeczeństwem rządzonym przez nikczemną Partię. Spowodowało to że patrzono z góry na 
Chińczyków. Kiedy tylko podejmowano temat Chin, nikt tego nie aprobował, ponieważ 
Chiny były równoznaczne ze złą Partią Komunistyczną. Więc, niektórzy zamorscy Chińczycy 
odczuwali wstyd i upokorzenie. Są szczęśliwi kiedy Chiny są silne i bogate, a to jest 
wynikiem ich nierozróżniania jasno KPCh i Chin - jest to skomplikowany stan umysłu - 
nawet jeżeli niekoniecznie popierają nikczemną KPCh. Jeżeli Chiny nie byłyby dziś we 
władaniu nikczemnego reżimu KPCh i miały normalny rząd, i jeżeli w tym samym czasie 
byłyby silne i bogate, oczywiście byliby szczęśliwi. Musimy rozpoznać gdzie leży ich 
kluczowy problem. Kiedy wyjaśniamy prawdę, musimy ustalić gdzie znajduje się przeszkoda 
w umyśle osoby. 

  
Uczeń: Niektóre występy, które bezpośrednio przedstawiają sprawy Dafa przeszły 

przez zmiany podczas Pokazu z Okazji Chińskiego Nowego Roku w Nowym Jorku. Czy stało 



się tak ponieważ uczniowie nie mieli silnych prawych myśli, czy ponieważ widownia nie 
mogła zaakceptować tych rzeczy? 

Nauczyciel: Zmiany w programie były drobnymi rzeczami. Jeżeli coś jest nie do 
końca odpowiednie, to powinno zostać zmienione. Były problemy, wszystkie z nich 
pochodziły od agentów specjalnych nikczemnej Partii. Próbowali mi przeszkadzać, lecz nie 
zadziałało to w najmniejszym nawet stopniu. Jeżeli chcę coś zrobić, nikt nie może na to 
wpłynąć, nieważne jak próbuje. (Oklaski) Więc często mówiłem uczniom Dafa: "Musicie 
jasno wiedzieć co robicie. Możecie słuchać i zważać na sugestie innych, lecz jeżeli kroczycie 
prawą ścieżką, to nie powinniście ciągle wahać się w tą i drugą stronę."  

Przy okazji, chciałbym wam coś powiedzieć. Wszyscy wiecie że przez te lata kiedy 
nikczemna KPCh prześladowała uczniów Dafa, czy to byli jacyś agenci KPCh zachowujący 
się nikczemnie na internecie czy nikczemna KPCh wymyślająca kłamstwa w mediach, na 
pewno ciągle mnie oczerniali i wymyślali kłamstwa wszelkiego rodzaju. Oczywiście, to były 
najgorsze rodzaje grzechów, te których nie mogą odpokutować. Zrozumieją to w przyszłości. 
Lecz nigdy nie słuchałem ani nie patrzyłem na nic z tego. Czy uświadamialiście to sobie? 
Nigdy nie patrzyłem na jakiekolwiek z tych stron - czy uwierzylibyście w to? (Oklaski) 
Wiedziałem, że będą mnie oczerniać, lecz nie byłem zainteresowany tym jak mnie nazywają. 
I oczywiście, praktykujący nie mogli się zmusić aby mi powiedzieć, więc nikt mi nie 
powtarzał tych rzeczy. (Audytorium się śmieje) Dlaczego miałbym chcieć patrzeć na te 
rzeczy? Te rzeczy nie mogły mnie zachwiać. Wiedziałem co robię, znałem początek i 
zakończenie tej historii, a to było wiele! (Oklaski) Więc jeżeli chodzi o ten proces pomiędzy, 
całkowicie lekceważę wszystkie z wielu zmian jakie zachodzą, jakiekolwiek mogą one być. 
Dopóki moi uczniowie Dafa dobrze kroczą swoimi ścieżkami i zapewniam, że nie ma 
problemów, to wszystko czym się martwię. (Oklaski)  

Uczeń: Nowy artykuł Mistrza mówił żeby całkowicie wyeliminować wtrącające się 
bóstwa w Trzech Sferach, które przykładały rękę do przeszkadzania Rektyfikacji Fa. Do 
czego odnosi się "wtrącające się bóstwa"? 

Nauczyciel: Wtrącające się bóstwa... stare siły i wszystkie które ujemnie wpływają na 
Dafa są uważane za wtrącające się bóstwa. (Oklaski)  

Uczeń: Ortodoksyjne religie historii nie mogą już zapewnić pokierowania w 
kultywacji i teraz przeszkadzają Rektyfikacji Fa. Jak powinniśmy się do wobec nich odnosić? 

Nauczyciel: Mówiłem o tym jak powinno się z nimi obchodzić. Macie nie 
podejmować żadnych działań skierowanych na religie, ponieważ my jedynie skupiamy się na 
tym co jest w umysłach ludzi. Jeżeli osoba chce kultywować, to porozmawiajcie z nią [o 
Dafa]; a jeżeli chce posłuchać faktów, to wyjaśnijcie je jej i będzie dobrze. Nie potrzeba robić 
nic specjalnego i nie musicie szukać tej grupy. Po prostu czekajcie na nich żeby do was 
przyszli. Powiedziałem, że wszystkie istoty przyjdą słuchać prawdy, ponieważ to ich postawa 
wobec Dafa zadecyduje o tym czy zostaną czy nie. Dlaczego te wtrącające się bóstwa 
posiadające kontrole nad religiami mają zostać wyeliminowane? Jest tak ponieważ ludzie w 



tych [religiach] muszą zająć stanowisko, a te wtrącające się bóstwa nie pozwalają im i 
pozbawiają ich możliwości zostania zbawionymi, więc muszą zostać wyeliminowane. I 
ponieważ niszczą czujące istoty. Pomimo faktu, że ukazują się jako bóstwa, wiele istot [z 
powiązaniami religijnymi] reinkarnowało z jeszcze wyższych poziomów [niż te bóstwa] i 
stało się istotami ludzkimi. Są o tyle wyżej niż one, że one [wtrącające się bóstwa] nie są 
godne rujnowania tych ludzi. Więc wtrącające się bóstwa muszą zostać wyeliminowane, a 
wszystkim istotom musi być dana szansa na zajęcie stanowiska. 

Uczeń: Pozdrowienia Mistrzu! Jestem uczniem Dafa z Pekinu. Zanim opuściliśmy 
Chiny, sporo uczniów Dafa z Pekinu ciągle nam przypominało, że jeżeli będziemy mieli 
szansę zobaczyć Mistrza to abyśmy na pewno przekazali ich pozdrowienia! Bardzo tęsknimy 
za Mistrzem. Dziś w końcu mamy możliwość wypełnić to co nam powierzyli, wiec w ich 
imieniu, czynię Heshi do mistrza i przekazuje pozdrowienia! Pozdrowienia Mistrzu! 
Pozdrowienia Mistrzu! 

Nauczyciel: Dziękuję!(Oklaski) Dziękuję uczniom Dafa w Pekinie! To nie jest tak że 
uczniowie Dafa z Pekinu nie spisują się dobrze. Jak wiecie, najwięcej złych sił jest 
skoncentrowanych w Pekinie, więc w kwestii efektywności wyjaśniania faktów i stanu 
praktykujących, tamtejsze sprawy zdecydowanie nie nadążają za innymi miejscami. To nie 
jest tak ponieważ praktykującym czegoś brakuje, lecz raczej, że jest tam więcej złych sił i są 
bardziej skoncentrowane. Wraz ze wszechstronnym niszczeniem coraz większej ilości zła, 
uczniowie Dafa w Pekinie nie będą pozostawali w tyle ani nie będzie im niczego brakować w 
porównaniu do uczniów w innych miejscach. To na pewno. (Oklaski)  

Uczeń: Uczniowie Dafa z Osaki w Japonii przesyłają pozdrowienia dla wielkiego 
Mistrza! Mistrzu ciężko pracowałeś! Zadręczam się swoją niezdolnością odpuszczenia 
poczucia siebie, które spowodowało opóźnienie w ocalaniu czujących istot. Poza 
studiowaniem więcej Fa, co jeszcze mogę zrobić aby lepiej spełniać wymagania dla ucznia 
Dafa okresu Rektyfikacji Fa? 

Nauczyciel: Skoro wiesz że nie spisałeś się wystarczająco dobrze, po prostu nadrób to 
i żyj zgodnie z wymaganiami. Trzy rzeczy uczniów Dafa powinny być czynione dobrze. 
Obecnie najważniejszą rzeczą jest ocalanie czujących istot, ocalanie większej ilości ludzi! To 
jest najważniejszą rzeczą. 

Uczeń: Uczniowie z Kalifornii czynią Heshi do Mistrza! Mistrzu, proszę powiedz nam 
czy wciąż powinniśmy założyć Uniwersytet Renesansowy? Czy nauki medyczne przyszłości 
są częścią kultywacji? 

Nauczyciel: To czy założyć uniwersytet zależy od tego czy są odpowiednie warunki. 
[Pytasz o] nauki medyczne przyszłości? Wydaje się, że nawet dzisiejsze nauki medyczne nie 
są częścią kultywacji. (Uczniowie się śmieją) Uczniowie Dafa mogą kultywować pracując w 
jakimkolwiek zawodzie, lecz te zawody nie są same w sobie kultywacją. 

Uczeń: Pozdrowienia Mistrzu! Uczniowie z miasta Harbin przesyłają pozdrowienia 
dla Mistrza! 



Nauczyciel: Dziękuję uczniom Dafa z Harbin. 

Uczeń: W świetle tego jak pracował ostatnio angielski Epoch Times, czy mógłby 
Mistrz coś poradzić? 

Nauczyciel: Te sprawy mają do czynienie z tym jak obchodzicie się ze sprawami. 
Pytacie dlaczego były problemy? To powinno być czymś o co ja was pytam. (Mistrz się 
śmieje) (Uczniowie się śmieją) Brakuje wam zasobów materialnych, ludzkich i pieniężnych, 
więc wyzwania są zdecydowanie zniechęcające. Jednak, Chiński Epoch Times również 
napotkał na te problemy na początku i przeszedł przez nie - wywalczył sobie drogę przez nie. 
Możecie rozważyć robienie więcej aby uczyć się i wyciągać wnioski z tych doświadczeń. 
Jednak szczegóły tego jak prowadzić gazetę zależą od was. To, to samo co zrozumienie jak 
dobrze kultywować. 

Uczeń: Niedawno, strona Clearwisdom dodała przypis do artykułu, mówiący, że 
obecnie uczniowie powinni starać się nie żenić się z niepraktykującymi czy z nowymi 
praktykującymi. Uczeń Dafa z Tajwanu chciałby zapytać o to dla ucznia Dafa z Chin 
kontynentalnych. 

Nauczyciel: Ten artykuł został napisany przez ucznia Dafa, a to co uczniowie Dafa 
napisali można przedyskutować i wymienić o tym opinie. To nie jest tak że Fa poprosiło was 
o zrobienie czegoś ani że musi to być załatwione w pewien sposób. Mistrz nie powiedział 
tego, a Fa tego nie wymaga. Jednak, kiedy uczniowie Dafa robią rzeczy, rozważne jest 
przemyślenie tego. Jesteś, w końcu, uczniem Dafa więc musisz być odpowiedzialny za swoją 
kultywację i musisz być odpowiedzialny za środowisko jakie mają uczniowie Dafa. Więc 
myślę, że jeżeli zdołasz przemyśleć sprawy pod tym kątem, to będziesz wiedział czy pewne 
rzeczy powinny być zrobione, a jeżeli tak, to jak powinny być zrobione. Jeżeli ustawisz siebie 
na pierwszym miejscu, prawdopodobnie wiele rzeczy nie pójdzie dobrze i powstaną 
problemy. Jeżeli prawdziwie chcesz być odpowiedzialnym wobec Dafa i swojej kultywacji, 
będziesz robił rzeczy dobrze. 

Uczeń: Muszę pracować w czasie pory wysyłania prawych myśli. Czy będzie 
efektywne jeżeli będę wysyłał prawe myśli podczas pracy? 

Nauczyciel: W ekstremalnie wyjątkowych sytuacjach, to jest, kiedy naprawdę nie 
możesz odstawić obecnej pracy, możesz ją skończyć i wtedy wysyłać prawe myśli. Mógłbyś 
powiedzieć, "Będę pracował podczas wysyłania prawych myśli", lecz jest to bardzo trudne do 
zrobienia, naprawdę trudne do zrobienia. Kiedy pracujesz w zwyczajnym miejscu pracy, nie 
musisz koniecznie używać pozycji rąk, ponieważ inni mogą ich nie zrozumieć. Jest w 
porządku jeżeli po prostu siedzisz tam po cichu, ponieważ używanie umysłu jest 
wystarczające dla celów wysyłania prawych myśli. Jeżeli pracujesz w tym samym czasie, na 
pewno nie zdołasz dobrze wysyłać prawych myśli. Jeżeli mówisz, że naprawdę nie możesz 
[przestać pracować], to jest w porządku kontynuować pracę i nadrobić to później. Lecz to 
powiedziawszy, kiedy uczniowie Dafa na całym świecie wysyłają razem prawe myśli w tym 
samym czasie, moc jest nieskończona. Więc, jeżeli każda osoba byłaby w stanie obchodzić się 



z tą kwestią z bardzo silnymi prawymi myślami i robić to bardzo dobrze od samego początku, 
to pewnie nie byłoby już zła. Dokładnie dlatego, że wielu praktykującym przeszkadzały to 
jedna to inna rzecz, to nie zostało to dobrze zrobione. 

Uczeń: Jest teraz 15:30, a Mistrz nauczał Fa przez blisko dwie godziny. Uczniowie 
zachęcają Mistrza do chwili przerwy aby napić się wody. 

Nauczyciel: Za chwilkę. (Oklaski)  

Uczeń: Co uczniowie Dafa mogą zrobić aby pomóc innemu uczniowi co jest na 
swoim łożu śmierci? 

Nauczyciel: Najlepszą rzeczą jest czytanie mu Fa. Niezależnie od tego czy powinien 
odejść w tym czasie, wszystko zależy od niego. Także, niezależnie od tego czy moi uczniowie 
Dafa zostali zabici na skutek prześladowań czy odeszli z tego świata w wyniku 
prześladowania przez stare siły podczas tego okresu czasu, wszyscy osiągnęli Doskonałość. 
(Oklaski) Dlaczego to działa w ten sposób? Wiecie że cały wszechświat z zainteresowaniem 
przygląda się tej Rektyfikacji Fa, a Trzy Sfery zostały stworzone dla Rektyfikacji Fa. 
Wszystkie istoty czekały poprzez długi tok historii, wszystko dla dzisiejszej Rektyfikacji Fa. 
Każda pojedyncza rzecz dziejąca się dziś w ludzkim świecie jest naprawdę ważna! A 
wyjątkowo ważne są jakiekolwiek wydarzenia związane bezpośrednio z Dafa, Rektyfikacją 
Fa czy uczniami Dafa. Jeżeli ktoś odważy się powiedzieć "Falun Dafa jest dobre" podczas 
tego okresu czasu kiedy trwają prześladowania - tylko opierając się na tym jednym płynącym 
z serca stwierdzeniu i robiąc nic innego - ta osoba z pewnością powróci do swojego 
pierwotnego miejsca! (Oklaski) Dlaczego tak jest? W tym okresie czasu i pośród złego 
środowiska, on wciąż śmie uprawomocniać Fa, więc z pewnością stanie się boską istotą. 
Ktokolwiek uczyni chociaż mały dobry uczynek czy małą dobrą rzecz dla uczniów Dafa 
podczas tego czasu prześladowań, z pewnością zostanie boską istotą! (Oklaski) Tak jest 
ponieważ to jest najważniejszy moment w historii, a bogowie przyglądają się każdej 
pojedynczej myśli w umyśle każdej pojedynczej istoty. Niezliczone, niepoliczalne istoty we 
wszechświecie obserwują ludzi świata. W każdej cząstce powietrza są oczy - powietrze jest 
wypełnione po brzegi tymi którzy obserwują wszystko, widzącymi każdą mała zmianę [w 
myślach i zachowaniu] istot w tym miejscu. Tak jest ponieważ to miejsce jest punktem 
skupiającym Rektyfikacji Fa, a [rzeczy które tu się dzieją] wpływają na przyszłość istot w 
całym wszechświecie. Ludzkie oczy nie mogą zobaczyć tych rzeczy, więc wydaje się im że 
nic ważnego się nie dzieje. Lecz niepoliczalni bogowie, niespotykana ich liczba, przyglądają 
się Trzem Sferom. Jeżeli istota ludzka mogłaby naprawdę to zobaczyć, byłoby to dla niej 
prawdziwie przerażające. Żadna pojedynczą myśl, którą ma osoba jak i żaden pomysł 
przychodzący jej do głowy nie zostaje zauważony przez wielu bogów. Zatem, cokolwiek 
osoba robi w tym okresie czasu decyduje o swojej własnej przyszłości. Więc, jeżeli chodzi o 
ucznia Dafa, kogoś kto zrobił tak wiele rzeczy które uczniowie Dafa powinni robić, 
pomyślcie o tym: gdzie on powinien się dostać? Czyż nie był [ten typ osoby wspomniany 
wyżej] prześladowany aż do śmierci po prostu z powodu bycia uczniem Dafa? Czyż nie jest 
uczniem Dafa? Nie tylko osiągnie Doskonałość, otrzyma wszystkie zaszczyty i honory jakie 
uczeń Dafa powinien mieć. (Oklaski)  



Skoro jestem przy tym temacie, coś przychodzi na myśl. Mamy pewnych 
praktykujących którzy nie do końca mogą być nazywani tajnymi agentami, lecz rzeczy które 
zrobiliście są naprawdę okropne. Wciąż chcecie kultywować, lecz złe rzeczy które zrobiliście 
przedtem zostają przechwycone przez KPCh, która z kolei używa tej wiedzy by was 
zastraszać. Boicie się że kiedy KPCh was zdemaskuje, uczniowie Dafa będą was inaczej 
traktować. Boicie się że Mistrz będzie was inaczej traktował. W rzeczywistości, od dawna o 
was wiedziałem! Z powodu tego [strachu], robicie rzeczy wbrew własnej woli, które zło chce 
byście robili. Z jednej strony chcecie być uczniami Dafa, lecz z drugiej ciągle robicie złe 
rzeczy. Więc powiedzcie mi, jak powinienem was potraktować? Teraz macie tylko dwa 
wyjścia: możecie prawdziwie kultywować z determinacją, w tym wypadku jesteście uczniami 
Dafa i wszystko co zrobiliście stanie się waszą potężną cnotą; albo, możecie stać po stronie 
zła, w tym wypadku wszystko co zrobiliście będzie na marne i stanie się rzeczami, które 
zrobiliście aby zatrzeć ślady. Już przedstawiłem tę sprawę bardzo jasno. Co więcej, niech 
wam wszystkim powiem że w nie tak dalekiej przyszłości każdej pojedynczej osobie którą 
tutaj opisałem nie zostanie dane więcej czasu. Ten czas niedługo nadejdzie! Odbędzie się to 
niebawem. W ludzkich słowach jest to "spłata" i ona nadchodzi. Lecz nieważne co 
powiedziałem wcześniej, dla pewnych ludzi to po prostu weszło jednym uchem a wszyło 
drugim. To czy wybierzesz w to wierzyć czy nie, w tym decydującym historycznym 
momencie [twoja decyzja] nie jest błahą sprawą. Czytaliście Fa. Jaką drogę obierzecie? 
Powinniście to przemyśleć i zadecydować za siebie! 

Uczeń: Jak powinniśmy prowadzić i kierować nasze dzieci w kultywacji? 

Nauczyciel: Czy powinniście wy, jako uczniowie Dafa, naprawdę potrzebować aby 
ktoś wam mówił co macie robić? Jeżeli twoje dziecko nie może jeszcze robić ćwiczeń, 
powinniście czytać mu Fa i uczyć je śpiewać piosenki uczniów Dafa. Dzieci wielu uczniów 
Dafa mogą recytować Hong Yin. Część z nich w bardzo młodym wieku potrafi recytować z 
niego wiele wierszy. One są naprawdę dobrymi dziećmi. 

Uczeń: Po zostaniu poddanym praniu mózgu przez zło, pewni praktykujący Dafa w 
Chinach kontynentalnych pomogli złu prześladować uczniów Dafa którzy zostali uwięzieni, 
sprawiając że ci uczniowie stali się niepełnosprawni. Członkowie rodzin ofiar chcą napisać 
pozwać ich do sądu za spowodowanie obrażeń cielesnych. Mistrzu, proszę powiedz nam jak 
powinniśmy się tym zająć. 

Nauczyciel: Zwykli ludzie oczywiście mają swoje własne sposoby obchodzenia się z 
tym. Jeżeli ktoś fizycznie kogoś upośledził poprzez prześladowania, oczywiście, 
poszkodowana strona mu tego nie odpuści. W kultywacji, to istoty ludzkie kultywują, a nie 
bogowie. Jeżeli ktoś popełnił zbrodnie wśród istot ludzkich, musi, oczywiście, za to zapłacić. 
Lecz z drugiej strony, jeżeli ta [osoba poddana praniu mózgu] znowu może prawdziwie 
kultywować i kultywować solidnie, możliwe że wiele rzeczy zostanie zmienionych. 
Powiedziałem, że wszystko jest tutaj dla Fa, i że to jest najważniejsze. Lecz jeżeli nie możesz 
dobrze robić rzeczy, i jeżeli nie możesz spełniać wymagań, to jesteś zwykłą osobą. I jako 
zwykła osoba, musisz stawić czoła rzeczywistości codziennych ludzi. 



Uczeń: Uczniowie w San Diego przesyłają pozdrowienia dla Mistrza! Mistrzu, co 
uczniowie Dafa powinni robić w obliczu obecnej fali zainteresowania nauką chińskiego? Czy 
praca nad nauczaniem chińskiego wpłynie na inne projekty uprawomocniające Fa? 

Nauczyciel: W istocie, uczniowie Dafa wiedzą, że Amerykanie nie mają dobrego 
zrozumienia rzeczy nikczemnej KPCh. Amerykanie wciąż nie rozumieją kultury Partii, 
pomimo że rywalizowali przez tak wiele lat z nikczemną Partią Komunistyczną. Obecne 
podręczniki wykonane przez nikczemną KPCh są [pełne] kultury Partii. Jeżeli ludzie będą się 
uczyli chińskiego używając podręczników z Chin kontynentalnych, czy nie zostaną 
ukształtowani na ludzi nikczemnej kultury Partii? Uczniowie Dafa widzą to bardzo wyraźnie, 
więc pomyśleli, "Czy możemy stworzyć kilka podręczników i udostępnić je amerykańskim 
instytucjom naukowym?" W tym wypadku, podręczniki muszą być zatwierdzone przez 
Departament Edukacji USA. Jeżeli to się nie uda, nie będzie z nich pożytku nawet jeżeli je 
stworzycie. Jeżeli czujecie, że możecie tego dokonać, to nie krępujcie się, a jeżeli nie, nie 
będzie to miało wielkiego wpływu, jeżeli nie może to być zrobione. 

Uczeń: Podczas reklamowania biletów na pokazy NTDTV, uczniowie przyjęli 
skrótowe wyrażenie, "tui" na "reklamowanie" biletów. Lecz w chińskim to słowo brzmi 
podobnie do wyrażenia "zwracać aby odzyskać pieniądze" ("tui"). Ludzie się zastanawiają 
czy to będzie miało negatywny wpływ. 

Nauczyciel: Nie ma negatywnego wpływu. Lecz ponieważ "reklamowanie" biletów i 
"zwracanie" biletów aby odzyskać pieniądze, mają taki sam dźwięk, po prostu zmieńmy 
wyrażenie. Przestańmy nazywać to "reklamowaniem biletów" i zamiast tego nazwijmy to 
"sprzedawaniem biletów" ("mai") - czy nie rozwiąże to problemu? (Audytorium się śmieje) To 
prawda - [mówilibyście] "reklamowanie biletów, reklamowanie biletów", a na początku nie 
mogłem rozróżnić czy wy "reklamowaliście bilety" czy "zwracaliście aby odzyskać 
pieniądze". Nazwanie tego "sprzedawaniem biletów" jest całkiem niezłe, prawda? 
(Audytorium się śmieje)  

Uczeń: Media takie jak NTDTV i Epoch Times odegrały ogromne role w Rektyfikacji 
Fa. Co można zrobić aby nasze organizacje medialne mogły stać na własnych nogach 
finansowo i nie musiały się martwić o pieniądze? 

Nauczyciel: To zależy od was. Mówiłem wiele razy o tych rzeczach, lecz zawsze 
będzie potrzeba aby ludzie robili takie rzeczy jak odwiedzanie potencjalnych klientów i 
zajmowanie się sprzedażą i marketingiem. Jako że jesteście uczniami Dafa, o zrobienie 
cokolwiek się was poprosi - czy to pisanie artykułów, roznoszenie materiałów, czy 
wychodzenie na ulice - możecie to dobrze robić. Lecz wydaje się, że gdy prosi się was o 
odwiedzanie potencjalnych klientów i zajmowanie się sprzedażą i marketingiem, to nie 
chcecie. 

Uczeń: W przeszłych wykładach Mistrz zawsze mówił, że kultura chińska jest na wpół 
boską kulturą. Dziś powiedziałeś, że jest kulturą nadaną przez bogów.  



Nauczyciel: To prawda. To boskie istoty dały Chińczykom ich kulturę, a to co się tutaj 
ukazuje jest kulturą, która jest na wpół ludzka i na wpół boska. Te dwa nie są sprzeczne. 
Kultura Chin jest na wpół boską kulturą, lecz została nadana ludziom przez bogów. 

Uczeń: Jakie nastawienie powinniśmy mieć my, którzy jesteśmy zamorskimi 
praktykującymi Dafa w stosunku do praktykujących w Chinach, którzy chcą przybyć za 
morze? Czy powinniśmy zachęcać ich do pozostania w Chinach? 

Nauczyciel: Nie chcę stwierdzać nic w absolutny sposób, kiedy chodzi o te rzeczy. W 
innym wypadku, po moim powiedzeniu czegoś dziś, wielu ludzi by wpadło w skrajność. 
Uczniowie Dafa mają wypełniać rzeczy, które powinni robić! To jest prawdą niezależnie 
gdzie są. Przysięgi, które kiedyś złożyliście, muszą zostać wypełnione, a istoty, które macie 
ocalić muszą być ocalone! 

Uczeń: Z powodu rosnącej liczby projektów, które uprawomocniają Fa, liczba osób 
wyjaśniających fakty do rządu USA się zmniejszyła i wiele rzeczy wolno posuwa się naprzód. 

  
Nauczyciel: Jest określona liczba zasobów finansowych, materialnych i siły roboczej, 

i jest tak wiele rzeczy, które wciąż musimy zrobić. W takim wypadku, musicie przyjrzeć się i 
zobaczyć, które rzeczy nie są ważne, które są ważne i ustalić jak to dobrze zrównoważyć. 

Niektóre rządy, w istocie, nie spisały się dobrze, a jest tak ponieważ więzy nałożone 
przez stare siły na rządy różnych krajów są ogromne. Dlaczego tak jest? Jest tak, ponieważ 
wiedzą, że uczniowie Dafa mają robić tak wiele rzeczy w Rektyfikacji Fa i mają tak wielkie 
wyzwania, a celem jest ustanowienie potężnej cnoty uczniów Dafa. Jeżeli potężny rząd by coś 
powiedział, albo wszystkie rządy miałyby wystąpić przeciwko reżimowi nikczemnej Partii, 
nikczemna KPCh upadłaby w ciągu nocy a prześladowania nie byłyby w stanie trwać dalej. 
W takim wypadku, czy to środowisko, które sprawdza uczniów Dafa, nie przestałoby istnieć? 
I czy wtedy wciąż by mogli kultywować? Więc więzy nałożone przez stare siły na różne 
rządy są najsilniejsze. Przyglądając się dzisiejszej sytuacji, jasne jest, że niedługo zepsute 
duchy nikczemnej Partii nie będą w stanie już kontrolować każdego z różnych rządów. Dzięki 
obecnie dziejącej się masowej eliminacji zła, zdolność zła do kontrolowania istot ludzkich 
raptownie zanika. 

Uczeń: Widzę, że jest wiele religijnych osób prawdziwie pragnących kultywować, 
lecz ich religijne poglądy uniemożliwiają im poznanie prawdy. 

Nauczyciel: To nie z powodu ich religii uniemożliwia się im poznanie prawdy, lecz 
raczej, to czynniki wtrącających się bóstw tych religii mają negatywny wpływ. Obecnie jest 
coraz mniej tych czynników, coraz więcej z nich zostaje zniszczonych. Stopniowo nastąpią 
wielkie zmiany. Po prostu poczekajcie i zobaczcie. (Oklaski) 

Uczeń: Uczniowie Dafa z Belgii, Long Island w Nowym Jorku, Oakland w San 
Francisco, Besançon we Francji, Toronto i Edmonton w Kanadzie, Południowej Ameryki, 
Irlandii, Sri Lanki i Południowej Korei przesyłają pozdrowienia dla Mistrza! 



Nauczyciel: Dziękuję wam wszystkim. (Oklaski) 

Uczeń: (To pytanie jest od praktykującego z zachodu) Mistrz powiedział, że teraz nie 
[zajmujemy się] osobistą kultywacją, lecz raczej ocalaniem czujących istot. Mógłbym prosić 
Mistrza o dokładniejsze wyjaśnienie tego? 

Nauczyciel: Osobiste polepszanie wciąż jest najważniejsze. To co mówiłem to to, że 
podczas uprawomocniania Fa, z rzeczy, które uczniowie Dafa muszą robić, najważniejszą 
rzeczą jest ocalanie czujących istot, i jest to teraz całkiem naglącą sprawą. Uczniowie Dafa 
jako całość przeszli w trakcie kultywacji przez kilka różnych okresów. Przed 20 lipca 1999r., 
najważniejsze dla uczniów Dafa było polepszanie w osobistej kultywacji. Wszystko inne było 
nieważne. Wtedy, wielu praktykujących czuło, że kiedy tylko studiowali Fa i robili ćwiczenia, 
wystrzeliwali w górę jak rakiety, lecąc w górę. Przełomy, których dokonywali w poziomach 
były nadzwyczajnie szybkie. Czy stałeś czy siedziałeś, dokonywałeś przełomów - 
dokonywałeś ich nawet podczas chodzenia czy spożywania posiłku! Tak naprawdę wtedy 
było, dopóki studiowałeś Fa byłeś wypychany w górę; było niezbędne aby uczniowie Dafa 
zostali wypchnięci na swoje odpowiednie miejsca w określonym czasie. W ten sposób byliby 
w stanie ocalać czujące istoty kiedy nadejdzie pora. I w ten sposób byliby w stanie wytrzymać 
to kiedy stare siły rzeczywiście zaczęły wykonywać swoje zło i kiedy rzeczywiście zaczęły 
się prześladowania. 

Wtedy po 20 lipca 1999r - to jest, podczas prześladowań - [kwestią stało się to] czy 
mogłeś stać się prawdziwym uczniem Dafa, a podczas prześladowań zostałoby sprawdzone 
czy jesteś prawdziwym złotem. [Było to kwestią tego] czy mogłeś wystąpić i czy mogłeś 
kultywować pod presją zła. Czyż wiele religii w historii tego nie napotkało? Czy nie było to 
doskonale oczywiste? Lecz z powodu przywiązania do strachu i posiadania innych 
przywiązań, niektórzy nie mogli wytrzymać. Nagle taka osoba zauważyłaby, że ta czy inna 
[część Dafa] mu nie pasuje. Lecz to nie Dafa samo w sobie czy rzeczy, które zrobił Mistrz nie 
zadowoliły jego gustu; lecz było tak, że zaczął się bać i robił wymówki! Nie odważyłby się 
wystąpić, czytać książek, kultywować w Fa ani robić ćwiczeń. 

Teraz, Rektyfikacja Fa i uczniowie Dafa wytrzymali prześladowania, i uczynili to 
podczas uprawomocniania Fa; i z każdym krokiem, zbliżają się coraz bardziej do końca. Złe 
elementy zostały wyeliminowane do takiego stopnia, że prawie żadne nie pozostają, a presja 
nie jest już tak wielka. Patrząc na ogólną sytuację, nie jest już kwestią to czy uczniowie Dafa 
mogą osiągnąć Doskonałość podczas procesu dojrzewania. Największą rzeczą, którą trzeba 
obecnie zrobić to zrozumieć jak ocalić jeszcze więcej ludzi świata! Ocalcie wszystkie istoty! 
Stało się to olbrzymim zadaniem dla uczniów Dafa. 

Podczas prześladowań, zło prześladowało nie tylko uczniów Dafa, lecz także ludzi 
świata! Jeżeli osoba ma błędne myśli i wyobrażenie o Dafa, zostanie wyeliminowana jak 
tylko przybędzie potężny prąd Rektyfikacji Fa, ponieważ to czemu się przeciwstawia jest Fa, 
które stworzyło cały wszechświat przyszłości. W takim wypadku, gdzie mógłby pójść? Jeżeli 
nie chce dostać się do przyszłości, może jedynie zostać zdezintegrowany i przestać istnieć. 
Dlatego jest kluczowym aby uczniowie Dafa ocalili wszystkie istoty. 



Uczeń: Po tym jak wielu praktykujących Chińczyków usłyszało [to co mówiłeś o 
osobistej kultywacji], przestali zwracać uwagę na ich własną kultywację. Czy tak powinno 
być? (Nauczyciel: To jest popadaniem w skrajność, co jest oczywiście błędne. ) Czy nie 
powinniśmy zajmować się ocalaniem czujących istot razem z naszym ciągłym polepszaniem 
w osobistej kultywacji jako podstawą? 

Nauczyciel: Oczywiście, tak jest. To musi być zrobione w ten sposób. Nie możesz 
odpuścić sobie w swojej osobistej kultywacji. Nieważne co robisz, czy to wyjaśnianie faktów 
czy robienie projektów uprawomocniających Dafa, musisz wpierw postawić kultywowanie 
siebie jako priorytet; tylko wtedy rzeczy które robisz mogą być bardziej święte, ponieważ 
wtedy jesteś uczniem Dafa i robisz rzeczy, jako uczeń Dafa aby uprawomocniać Fa. Zwykli 
ludzie także mogą robić rzeczy, które robią uczniowie Dafa, lecz nie mogą mieć potężnej 
cnoty uczniów Dafa. Mogą jedynie uzyskać błogosławieństwa i cnotę, i zbierać przyszłe 
błogosławieństwa. 

Uczeń: Uczniowie Dafa w Irlandii przesyłają pozdrowienia dla naszego 
współczującego, wielkiego Mistrza! Przez ostatnie kilka lat, praca uprawomocniania Fa w 
Irlandii napotkała na ogromne wyzwania. Po ponad roku ciężkiej pracy uczniów Dafa, 
zasadniczo dogoniliśmy postęp Rektyfikacji Fa. Mistrzu powiedz nam czy te wyzwania, 
których doświadczyliśmy były z powodu braku pilności uczniów Dafa, czy z powodu 
aranżacji starych sił i prześladowania przez zło? 

Nauczyciel: Obie rzeczy miały w to swój wkład. Przez ostatnie kilka lat, złe elementy 
były liczniejsze, a podczas tego obecnego okresu, złe elementy są nieliczne, a uczniowie Dafa 
stali się jeszcze bardziej dojrzali. Było wiele powodów. Oczywiście, rzeczą najważniejszą jest 
kultywowanie siebie dobrze.  

Pytania: Uczniowie Dafa z miasta Xinbin w prowincji Liaoning, rejonu Huairou w 
Pekinie, okręgu Fengtai w Pekinie, prowincji Zhejiang, hrabstwa Liaoping miasta Chongqing, 
miasta Lanzhou w prowincji Gansu, miasta Jinchang, hrabstwa Gulang, miasta Harbin, miasta 
Changzhou, rejonu Tongzhou w Pekinie, miasta Jiamusi, Okręgu Wojskowego Szanghai, 
Strefy Wojskowej Wuhan, Strefy Wojskowej Chengdu, Strefy Wojskowej Guangzhou, 
systemu linii lotniczych Chin, prowincji Jiangxi, miasta Yuncheng w prowincji Szanxi, miasta 
Zhangjiako, miasta Lechang w prowincji Guangdong, miasta Baoding w prowincji Hebei, 
miasta Wuhan i prowincji Szanxi przesyłają pozdrowienia dla Mistrza! (Nauczyciel: Dziękuję 
wam wszystkim!) Uczniowie Dafa z miasta Fuyang w prowincji Anhui, miasta Wuhan w 
prowincji Hubei, miasta Jinzhou, miasta Chaoyang, miasta Shantou i miasta Jieyang w 
prowincji Guangdong, okręgu Chaoyang i okręgu Haidian w Pekinie, miasta Tieling w 
prowincji Liaoning, hrabstwa Changding w prowincji Fujian, miasta Chengdu w prowincji 
Sichuan, rejonu Wenjiang w mieście Chengdu, prowincji Henan, miasta Huanggang, miasta 
Heze w prowincji Shandong, okręgu Yanliang w prowincji Shanxi, miasta Zhanjiang, 
wspólnoty sztuk i rozrywki w Pekinie, miasta Benxi w prowincji Liaoning, miasta Daqing, 
miasta Kunshan, Pola Naftowego Shengli, miasta Dongying, miasta Guangzhou, miasta 
Baoding w prowincji Hebei, miasta Lanzhou w prowincji Gansu, prowincji Xinjiang, miasta 
Ankai, miasta Deyang, miasta Mianyang, miasta Santai, miasta Changsha, miasta Chengde w 
prowincji Hebei, rejonu Xianghe w mieście Chifang, prowincji Yunnan, Uniwersytetu 



Tsinghua, miasta Macheng w prowincji Hubei, Instytutu Technologii w Pekinie, miasta Taian, 
rejonu Shunxi w Pekinie, miasta Chongqing, okręgu Yangpu w Szanghaju, miasta 
Shijiazhuang w prowincji Hebei i miasta Qingdao przesyłają pozdrowienia dla Mistrza. 
(Nauczyciel: Dziękuję wam wszystkim!)  

[Uczniowie z] Norwegii, Niemiec, Austrii, Queensland w Australii, Seattle w USA, 
Kanady, miasta Melbourne, Wenezueli, Argentyny, Peru, Meksyku, Chile, Republiki 
Dominikany, Danii, Holandii, Indonezji, Republiki Czech, Słowacji, Japonii, Montrealu, 
Szwecji, Finlandii, San Diego, Ottawy, Kuby, Bostonu, Hong Kongu, Makao, Australii, 
Houston, Nowego Jorku, Laosu, Nowego Meksyku, Malezji, Nowej Zelandii, Izraela, Los 
Angeles, Francji, Sycylii we Włoszech, Wietnamu, Albany w Nowym Jorku, Indii i wszyscy 
nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Tańca Fei Tian przesyłają pozdrowienia dla Mistrza. 

Nauczyciel: Dziękuję wam wszystkim! (Oklaski) 

Uczeń: Moje dziecko jest uczniem szkoły średniej. Studiuje Fa, lecz nie jest tak pilny 
jak był kiedy był młodszy. Kiedy zbliża się do złych rzeczy w zwykłym społeczeństwie, 
naprawdę się martwię. 

Nauczyciel: Tak, kiedy dzieci były w takim wieku, że uczniowie Dafa mogli osobiście 
się nimi zajmować, sprawy miały się świetnie. Uczyliście dzieci uczenia się na pamięć Fa i 
codziennego robienia ćwiczeń. Jednak, jak tylko dziecko zaczęło chodzić do szkoły, nastąpiły 
zmiany. Wpływ jaki społeczeństwo ma na dzieci jest naprawdę wielki. Ma do czynienia z 
moralnością całego staczającego się społeczeństwa. Dzieci nie potrafią się mu oprzeć. Jak 
tylko wkraczają w społeczeństwo, wkraczają do wielkiej beczki z farbą. Jeżeli jesteś w stanie 
namawiać swoje dzieci do studiowania Fa i robienia ćwiczeń, jak robiłeś wcześniej, trudniej 
będzie im stoczyć się razem ze społeczeństwem. Wielu młodych uczniów Dafa poszło w 
innym kierunku i stało się całkiem złymi podczas dorastania, i to jest dlaczego. 

Uczeń: Mistrzu, proszę pomów o tym jak lepiej równoważyć wymagania jednego 
projektu przy angażowaniu się w inne projekty. 

Nauczyciel: To zależy od tego jak koordynujecie rzeczy pomiędzy sobą. Jak to 
równoważyć zależy od ciebie. Ilość energii, którą musi włożyć w projekt aby go dobrze 
wykonać musi być pokaźna. Jeżeli nowe projekty są rozpoczynane w dodatku do tego [co już 
macie], zdecydowanie będzie mało czasu. Tak często wygląda sytuacja. Jak powinno się 
obchodzić z tymi rzeczami? Wielu z naszych uczniów Dafa mają obowiązki w wielu 
projektach i sprawy w istocie są całkiem trudne. Mistrz wie o waszych wyzwaniach. W 
przyszłości powiem uczniom w Chinach kontynentalnych o wyzwaniach z jakimi się 
uporaliście, powiem im o tym jak wy, w takich warunkach, uprawomocnialiście Fa i 
powstrzymywaliście ich prześladowanie przez zło. 

Uczeń: Uczniowie Dafa zdołali zrobić wiele rzeczy, gdy im brakowało rąk do pracy, 
lecz efekty niektórych projektów były mniej niż idealne. Czuję, że pewne projekty wymagają 
od nas stania się bardziej profesjonalnymi i tylko wtedy będą w stanie lepiej iść naprzód. 



Nauczyciel: W istocie, tak wygląda sytuacja. [To o czym mówiłeś jest] po prostu jak z 
Pokazem z Okazji Nowego Roku. Przez kilka lat, nasi uczniowie Dafa wkładali wiele w niego 
wysiłku, lecz efekty były ograniczone, ponieważ stopień profesjonalizmu nie całkiem był taki 
jak wymagany. Kiedy uzyskało to profesjonalny format, to była zupełnie inna sprawa. 

Uczeń: Seria "Niszcząc Kulturę KPCh", opublikowana przez Epoch Times, dostarcza 
dogłębną analizę kultury Partii, lecz nie dostarcza żadnych jasnych odpowiedzi [na problem]. 
Czy odpowiedź ma być dana przez uczniów Dafa, gdy uprawomocniają Fa? 

Nauczyciel: Odpowiedź leży w pięciu tysiącach lat chińskiej cywilizacji. Pięć tysięcy 
lat chińskiej cywilizacji jest prawdziwą, prawowitą ludzką kulturą. To jest odpowiedź. 

Uczeń: Mistrzu, mógłbyś proszę pomówić o wadze Wystawy Sztuki Prawda-
Cierpliwość-Tolerancja w Rektyfikacji Fa? 

Nauczyciel: Wszyscy wiecie, że jest kilka głównych rzeczy odgrywających znaczące 
role w napędzaniu staczania się ludzkiego społeczeństwa. Jedną z nich są [ostatnio] 
stworzone sztuki teatralne, a inną te [ostatnio] stworzone dzieła sztuk pięknych. Te 
najbardziej bezpośrednio wpływają na ludzi, mają największy wpływ na umysły i 
świadomości ludzi, jak i narządy zmysłów. Bezpośrednio wpływają i napędzają zmiany w 
standardach moralnych ludzi i deprawują istoty ludzkie w najbardziej bezpośredni i 
najszybszy sposób. Dlatego formy przybrane przez modernistyczną sztukę, kulturę i sztuki 
teatralne odgrywają główną rolę. Ludzkość porzuciła prawdziwe, prawowite formy 
artystycznego tworzenia, którymi bogowie obdarzyli człowieka i stworzyli rzeczy, które są 
modernistyczne i silnie przesiąknięte demoniczną naturą, przecząc rzeczom, które bogowie 
przekazali człowiekowi i sprawili, że dane przez bogów prawdziwe formy artystycznego 
tworzenia stały się bezwartościowe. 

Uczniowie Dafa wiedzą, że ludzka kultura została dana człowiekowi przez bogów, i że 
brak wiary w bogów jest podstawową przyczyną staczania się moralności ludzkiej. Dlatego 
uczniowie Dafa nie mogą patrzeć na rzeczy poprzez upadły standard moralny istot ludzkich. 
Rzeczy, które uczniowie Dafa stwarzają, muszą być rzeczami, które zważają na rzeczy, które 
bogowie dali człowiekowi. W takim wypadku, to co robicie samo w sobie zatrzymuje i tłumi 
zepsute elementy i odgrywa główną rolę w przywracaniu rzeczy do ich pierwotnego stanu. To 
na pewno, więc wystawa sztuki sama w sobie demaskuje prześladowania i jednocześnie 
przywraca ludzi z powrotem [do prawidłowego stanu] przy użyciu metod użytych do 
stworzenia tych dzieł; umożliwia im powrót na drogę istot ludzkich, pomaga ludziom 
zawrócić i powrócić. 

Kiedy istoty ludzkie porzucają metody tworzenia sztuki, których kiedyś bogowie 
nauczyli ludzi, największym problem jest to, że ludzie wybrali jako najważniejsze swoje 
własne mentalności i pomysły o tworzeniu sztuki i porzucili wytyczną, którą bogowie 
nauczyli człowieka: przedstawiaj rzeczy dokładnie. Kiedy tworzona jest sztuka, dokładne 
przedstawianie obiektów jest najważniejsze i to nie może być zmienione. Dlatego że to było 
przekazane przez bogów i jest to standardem wedle, którego poziom mistrzostwa 
technicznego artysty jest sprawdzany. Kiedy to zostaje zmienione, rzeczy stają się chaotyczne 



i brakuje im zasad, a to jest przyczyną wyglądu modernistycznych rzeczy. Gdy człowiek, w 
swoich artystycznych tworach, nie przykłada największej wagi do autentyczności poprzez 
dokładne przedstawianie rzeczy, to co tworzy to po prostu gryzmoły, a nie sztuka piękna. 
Ponieważ istoty ludzkie już nie spełniają standardów, a ich moralny standard został zepsuty, 
to gdy brakuje im prawych myśli, bogowie tracą wobec nich nadzieje. Wtedy ścieżka 
[wybrana przez istoty ludzkie] staje się nawet bardziej bezcelowa i jeszcze bardziej 
niebezpieczna. 

Uczeń: Podczas wywiadów, kilku słynnych prawników, działaczy praw człowieka i 
zwykłych ludzi w Chinach kontynentalnych wielokrotnie prosiło nas o przesłanie ich 
pozdrowień dla Mistrza. Myślą, że uczniowie Dafa są jedyną nadzieją dla przyszłości Chin. 

Nauczyciel: Nie jest błędnym mówienie tego, lecz uczniom Dafa nie zależy na 
władzy politycznej zwykłych ludzi, ani nie będą angażować się w zwykłe sprawy. My po 
prostu przeciwstawiamy się prześladowaniom i ocalamy ludzi. Nie jest błędnym dla istoty 
ludzkiej przywiązywanie dużej wagi do ludzkiej władzy politycznej, a to jaka jednostka 
polityczna będzie rządziła w przyszłości jest ważne dla społeczeństwa. Uczniowie Dafa są 
kultywującymi. Dezintegrowanie złej KPCh jest jednym najbardziej podstawowym sposobem 
na zakończenie prześladowań, a demaskowanie zbrodni KPCh jest czynione aby uratować 
wszystkie zatrute przez nią życia. Wszystko w Trzech Sferach zostało przygotowane dla 
kultywacji uczniów Dafa i dzisiejszego ocalania istot, a sprawy uczniów Dafa są 
najważniejsze. Kiedy w przyszłości Fa rektyfikuje ludzki świat, ukaże się nowy stan rzeczy 
dla ludzkości. Innymi słowy, to co stanie się w przyszłości należy do przyszłości. Dlatego 
uczniowie Dafa powinni skoncentrować się na robieniu tego co mają robić. W bliskiej 
przyszłości, bogowie ukażą się ludzkości i wszystko w co istoty ludzkie nie wierzą zostanie 
ukazane przed ludźmi co pozostaną, a ludzkość powróci na ścieżkę, którą naprawdę powinna 
podążać. 

Uczeń: Uczniowie Dafa w Macheng w prowincji Hubei bardzo za Mistrzem tęsknią. 
Prosili mnie o przekazanie ich pozdrowień dla ciebie. (Nauczyciel: Dziękuję uczniom Dafa w 
Macheng.) Wczoraj czytałem na stronie Clearwisdom, że uczniowie w Chinach 
kontynentalnych śledzą audycje radiowe Radia Minghui i robią jednocześnie ćwiczenia w 
całych Chinach, a efekty były całkiem dobre. Co uczniowie Dafa spoza Chin powinni robić? 

Nauczyciel: To powinno być dobrą rzeczą. Wciąż to obserwuje i patrzę jak 
ostatecznie się okaże. 

Uczeń: Ostatnio gościłem kilku ludzi z Chin kontynentalnych, którzy nazywają siebie 
uczniami Dafa i patrzyłem jak stare siły wykorzystują zaniedbania tych praktykujących. Są 
nawet z tego samego regionu i twierdzą, że przybyli do USA aby pomagać Mistrzowi w 
Rektyfikacji Fa. Lecz w moich kontaktach z nimi, widzę, że nie robią naprawdę rzeczy, które 
uczniowie Dafa powinni robić. W dodatku do tego, że są zaabsorbowani rzeczami 
związanymi ze swoim statusem imigracyjnym czy pracami i takimi rzeczami, ich stany 
kultywacji nie są dobre. 



Nauczyciel: Prawda. Nie chcę teraz nic mówić i nie chcę jeszcze wyciągać żadnych 
wniosków, ponieważ cokolwiek powiem stworzy trudności w ich kultywacji. To czy osoba 
może podołać nie jest tylko zależne od tego czy kultywuje, ale także od tego czy to życie 
może zostać ocalone. W jakimkolwiek wypadku, niezależnie od tego czy opuścili Chiny czy 
wciąż tam są, muszą zachowywać się jak prawdziwi uczniowie Dafa. Inaczej nie ma 
znaczenia gdzie są. 

Uczeń: Pomimo, że wszyscy członkowie mojej rodziny są uczniami Dafa, wciąż przez 
długi czas nie byliśmy w stanie rozwiązać pewnych konfliktów. Czuję się zakłopotany i 
zasmucony tym. 

Nauczyciel: Podczas gdy uczniowie Dafa zajmują się swoją kultywacją, konflikty na 
pewno się pojawią. Jeżeli nie wszyscy możecie patrzeć do wewnątrz, to niezależnie od tego 
czy należycie do tej samej rodziny czy jesteście zwykłymi praktykującymi, konflikty będą 
rosły coraz większe i wciąż, nawet z upływem czasu nie będziecie w stanie ich rozwiązać. W 
takim razie jak możesz to rozwiązać? Wszyscy z was muszą szukać wewnątrz. Jeżeli jedna 
osoba jest w stanie przewodzić w robieniu tego, to załagodzi sprawy. Jeżeli wszyscy z was są 
w stanie to robić, to sprawy się rozwiążą. 

Jakie nastawienie wielu uczniów Dafa konsekwentnie ma wobec członków swoich 
rodzin? "Są członkami mojej rodziny, więc jeżeli chodzi o rzeczy, które są dla nich dobre, ja o 
nich decyduje. Zajmę się niektórymi rzeczami dla nich, ponieważ, w końcu, troszczę się tylko 
o ich najlepszy interes." To nie działa w ten sposób. Kiedy tylko zaczniesz kultywować, 
jesteście praktykującymi i każdy z was ma powrócić do własnego niebiańskiego królestwa. 
Ktokolwiek dobrze kultywował będzie w stanie wrócić, i nikt nie może [kultywować] w 
czyimś imieniu. Wśród zwykłych ludzi, może tak być, że ktoś zostanie potężnym 
urzędnikiem i może sprawić aby jego rodzina zyskała razem z nim. To się może wydarzyć, 
ponieważ to są sprawy zwykłych ludzi. Lecz to nie działa w wypadku spraw, które 
przewyższają sprawy zwykłych ludzi. Ktokolwiek kultywuje zyska, a jeżeli osoba nie 
kultywuje nie zyska - nikt nie może kultywować w czyimś imieniu. W takiej sytuacji musicie 
poważnie traktować problemy i konflikty, które powstają pomiędzy wami. Nie możecie 
zachowywać się jak zwykli ludzie, którzy robią cokolwiek chcą. Jeżeli możesz prawdziwie 
traktować członków twojej rodziny jako uczniów Dafa i jako praktykujących kiedy chodzi o 
zajmowanie się sprawami kultywacji, myślę że na pewno będziesz w stanie rozwiązać te 
konflikty. 

Uczeń: Uczniowie Dafa w Chinach kontynentalnych zrobili wiele talizmanów z 
podobiznami Buddy Śakjamuniego, Bodhisattwy Guanyin i podobnymi. Po tym jak Mistrz 
opublikował artykuł "Całkowicie zniszczcie wszystkie wtrącające się bóstwa w Trzech 
Sferach, które biorą udział w przeszkadzaniu Rektyfikacji Fa", niektórzy uczniowie 
wywnioskowali, że nieodpowiednim jest używanie podobizn tych bóstw na talizmanach. 
Proszę, Mistrzu daj nam kilka wskazówek odnośnie tego. 

Nauczyciel: Oczywiście jest to nieodpowiednie. Wcześniej działały dla istot ludzkich, 
ponieważ Mistrz sprawiał, że działały opierając się na fakcie, że ocalaliście ludzi. Lecz to nie 
było odpowiednią rzeczą dla was do robienia. Uczniowie Dafa maja uprawomocniać Dafa, 



więc jak możecie uprawomocniać innych bogów? W końcu przez kogo ci ludzie są ocaleni? 
Czy nie jest to poważnym problemem? Czy nie jest to prowadzeniem ludzi aby wierzyli w 
bóstwa, które same wciąż muszą zająć swoje stanowiska wobec Dafa podczas Rektyfikacji 
Fa? To czy [te bóstwa] mogą pozostać czy nie, wciąż zależy od ich czynów. Te talizmany 
same w sobie nie mają żadnych efektów - to Mistrz sprawia, że działają. Uprawomocnianie 
Fa jest zadaniem uczniów Dafa i absolutnie nie jest zadaniem tych bóstw. Musicie to jasno 
rozumieć. 

  
Uczeń: Ostatnio widziałem jak wielu praktykujących przechodzi przez próby mające 

do czynienia z emocjami (qing). 

Nauczyciel: Tak, to prawda. Nikczemna KPCh chce popchnąć ludzkie społeczeństwo 
ku zniszczeniu, a to jest metodą, którą się posługuje. Defraudacja, przekupstwo i podobne nie 
liczą się zbyt wiele. Spójrzmy na to pod innym kątem. Powiedzmy, że osoba jest 
zaangażowana w defraudacje i łapówki, a pieniądze które sobie przywłaszcza należą do 
KPCh. Jeżeli KPCh jest z powodu jego przekupstwa osłabiona, to w rzeczywistości zrobił coś 
dobrego. (Audytorium się śmieje i bije brawo) Więc nie jest to problemem. Największym 
problemem jest to, że KPCh niszczy ludzką moralność. KPCh wie, że Falun Gong uczy Dżen, 
Szan, Ren i uczy ludzi aby byli dobrzy, więc ona z kolei uczy ludzi aby byli źli, zwłaszcza w 
kwestii związków z członkami przeciwnej płci. Czy wiecie na jaką głębokość zapadło się 
chińskie społeczeństwo? Jest okropnie zdeprawowane - społeczeństwo, które stało się 
kompletnie zdeprawowane. Czysta młoda dziewczynka, niewinna dziewczynka, naprawdę 
trudno dziś taką znaleźć. Dlaczego doszło to do tego stopnia? Czy [KPCh] nie chce po prostu 
zniszczyć ludzi? Czy uczniowie Dafa nie chcą kultywować z powrotem do swoich 
prawdziwych ja? Dlaczego nie uważacie na siebie kiedy dochodzi do tego? Czy chcecie stać 
się zdeprawowani razem ze społeczeństwem, razem ze złą KPCh? Czyż nie jest to poważna 
sprawa? Patrząc na rzeczy z tego punktu widzenia, czy ludzie w Chinach są wciąż w ludzkim 
stanie? Czy nie jest to poważne? Uczniowie Dafa mają pochwycić i zatrzymać upadek świata. 
Chodzi o nie pozwolenie ludzkości staczać się, więc dlaczego sami już przez tak długi czas 
nie zdołaliście z tego wyjść? Koniecznie musicie na to uważać! 

Uczniowie Dafa nie powinni, pod żadnym warunkiem, mieć dalszych problemów w 
tej kwestii. Nie chcę widzieć jak popełniacie takie błędy. Uczniom i uczennicom w trupach 
teatralnych zwykle nie pozwala się na swobodne kontakty. Również, ponieważ są tak młodzi, 
surowo zabrania im się chodzenia na randki. Inni uczniowie Dafa muszą zwracać uwagę na tą 
samą kwestię. Jeżeli taki problem wystąpi w naszej akademii to ktokolwiek jest zamieszany w 
to zostanie odesłany do domu bez wyjątku, aby być pewnym. Jeżeli uczniowie Dafa sami nie 
mogą dobrze się spisać, nie mogą ocalać czujących istot. Jeżeli nie zdołasz samemu dobrze 
się spisać, jak mógłbyś ocalać czujące istoty? Gdy myśli które wysyłasz są nieprawe, to jak 
mógłbyś dobrze wykonywać to zadanie? Wtedy jest to tym samym co wspieranie zła. 

Uczeń: Minął mniej niż rok od kiedy uzyskałem Fa. Konsekwentnie ciężko 
próbowałem dobrze wykonywać trzy rzeczy i nadążać za ogromnym prądem Rektyfikacji Fa. 
Jakie masz sugestie dla swoich uczniów, którzy dopiero niedawno uzyskali Fa? 



Nauczyciel: To jest wspaniałe pytanie. Uczniom Dafa, którzy dopiero co uzyskali Fa 
mówię, że macie takie szczęście. Czy wiecie do jakiej grupy się przyłączyliście? Ci 
kultywujący dotarli do dziś po przejściu przez najtrudniejsze próby. Oczywiście, 
prześladowania jeszcze się nie skończyły, lecz zło już nie jest tak obfite czy nieokiełznane, a 
presja już nie jest tak wielka. Jednak, nie będzie tak, że po prostu dlatego, że wkroczyliście [w 
Dafa] dopiero niedawno zostanie obniżony dla was standard kultywacji. Więc w kultywacji 
musicie bardzo starać się robić trzy rzeczy, które uczniowie Dafa powinni robić dobrze, i 
jednocześnie ocalać czujące istoty i wypełniać role, które powinni wypełniać uczniowie Dafa. 
Aby robić te rzeczy dobrze, musicie dobrze studiować Fa. Włóż wiele wysiłku w studiowanie 
Fa, a będziesz w stanie nadążyć za postępem Rektyfikacji Fa, i w imponujący sposób staniesz 
się uczniem Dafa, do którego pasuje to określenie i jest z okresu Rektyfikacji Fa. 

To wszystko na dziś. (Oklaski) 

Mistrz jest naprawdę szczęśliwy widząc was wszystkich. (Gorące oklaski), zwłaszcza 
dzisiaj. (Oklaski) Uczniowie Dafa, którym udało się przejść przez to podczas prześladowań: 
jesteście naprawdę nadzwyczajni. (Oklaski) Otrzymacie wszystkie zaszczyty i chwałę, które 
uczniowie Dafa mają mieć w przyszłości. (Oklaski) Udało wam się przejść przez najbardziej 
wyczerpujący, trudny okres czasu. Myślę, że uczniowie Dafa powinni, w ograniczonym 
czasie, który pozostaje na końcu, nawet lepiej i nawet wspanialej wypełnić ich historyczne 
misje. (Długie oklaski) 

1 Przypis tłumacza: znaczy tyle co, "wyeliminować to" albo "to jest wyeliminowane". 

2 Przypis tłumacza: w kontekście tej dyskusji, odnosi się to do subtelnego uczucia 
przekazywanego przez zewnętrzną formę. 

Ostatnio aktualizowane: 31.03.2016 r. 


