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Dzień dobry! Usiądźcie proszę. To kultywacja Dafa sprowadziła was tu wszystkich 

razem. Każdy uczeń Dafa robi to, co powinien robić, aby wypełnić swoją historyczną misję. 

Oczywiście, niektórzy są pilni, a niektórzy nie są pilni, ale to jest normalne. Kiedy masz grupę 

kultywujących, cóż, w sumie byłoby dziwne, gdyby wszyscy byli tak pilni. Jednak bez względu 

na okoliczności, jako uczniowie Dafa, musimy zrealizować to co powinniśmy. Jeśli w 

niedalekiej przyszłości naprawdę wydarzy się to, nad czym pracują uczniowie Dafa, a ty nie 

sprostasz temu, to w tym momencie będziesz tego żałował, naprawdę będziesz tego żałował. 

Jeśli [do tamtego momentu] nie wykonasz wielu rzeczy, do których pierwotnie się 

zobowiązałeś, lub nie ocaliłeś tak wielu osób, które podjąłeś się ocalić, to jest to poważny 

problem. 

Oczywiście, jeśli masz sprostać tym zadaniom, musisz radzić sobie dobrze w osobistej 

kultywacji. Oznacza to zatem, że dla każdego z was, kultywacja ma fundamentalne znaczenie. 

Przy każdym projekcie, który ocala ludzi, jeśli zboczycie z drogi kultywacji, to zauważycie, że 

stajecie się coraz bardziej tacy, jak niepraktykujący i że macie tendencję do myślenia o czymś 

i robienia rzeczy w coraz bardziej zwyczajny sposób. Ale jeśli przez cały czas możecie pozostać 

w Fa i w żadnym momencie nie odpuścicie sobie w osobistej kultywacji, zobaczycie, że 

wszystko co robicie jest naprawdę godne kultywującego. Jest to po prostu niezbędne jeśli uczeń 

Dafa ma ukończyć swoją misję i zapewnia to wykonanie tego na fundamentalnym poziomie. 

Więc nie możecie odchodzić od Fa i w żadnym momencie nie możecie ustawać w swojej 

własnej kultywacji. Tak, wielu uczniów Dafa poza Chinami jest zajętych projektami. I jeśli 

chcecie żeby te projekty udały się i żeby były skuteczne w ocalaniu ludzi, to musicie 

wykonywać je lepiej, wkładać w nie więcej serca i poświęcić im więcej czasu. W takim 

wypadku, może się wydawać, że nie zostanie wam czasu na waszą własną kultywację. Ale 

jakkolwiek sprawy się mają, wszyscy musicie stale poświęcać czas na kultywację i studiowanie 

Fa. 

Oczywiście, ponieważ kultywujecie, wszystko co robicie, jeśli jesteście kultywującymi, 

jest bezpośrednio związane z waszą kultywacją i w rzeczywistości te kwestie tworzą waszą 

ścieżkę kultywacji. Wszystko co robicie jest zintegrowane z waszą drogą kultywacji. Wasza 

kultywacja przenika wszystko, co robicie, czy jest to praca w społeczeństwie, wykonywanie 

projektów Dafa, czy prowadzenie życia codziennego, to jest pewne. Oczywiście, jak już 

powiedziałem, są tacy, którzy są pilni i tacy, którzy nie są; niektórzy uświadomili sobie 

ogromną odpowiedzialność, jaka spoczywa na uczniu Dafa, takiej istocie, a niektórzy, aż tak 

bardzo tego nie czują. Oczywiście, myślę, że niezależnie od okoliczności, nie możecie, jako 

uczniowie Dafa, odpuszczać sobie. Kilka lat temu, tym co mnie najbardziej martwiło, było to, 

że gdy prześladowania były bardzo drastyczne, wielu ludzi nie było w stanie współpracować 

ze sobą przy projektach Dafa. Wiele rzeczy nie powiodło się z powodu waszych sporów; wiele 

rzeczy nie powiodło się z powodu czynników zła wykorzystujących silną rywalizację pomiędzy 

wami. Teraz zdaliście sobie sprawę z tych problemów i w przypadku wielu kwestii ludzie po 

prostu idą i realizują pomysły jeśli uznają że są one w porządku. Mimo, że wiele spraw nie jest 

dogłębnie i dokładnie przemyślanych, to jeśli patrzycie na nie z punktu widzenia ucznia Dafa, 

to czy nie są one przygotowane dla was i czy nie zapewniają wam możliwości do doskonalenia 

się? Czy nie jest to wam dane abyście mogli nad tym pracować i uzupełnić to, co nie zostało 

dokładnie i dogłębnie przemyślane lub cokolwiek, co uważacie, że nie jest jeszcze nazbyt 

idealne? Czy nie są to dokładnie te rzeczy, które powinniście pójść i zrobić? 

Te same kwestie były również widoczne, wtedy gdy wiele osób pracowało nad promocją 



 

 

i sprzedawało bilety na Shen Yun. Na początku były spory i niektórzy ludzie sprawiali wrażenie 

że brak im entuzjazmu. I chociaż większość ludzi działała tak, jak im powiedziano, to nie 

włożyli w pracę całego serca. Ale ponieważ każda minuta i każda sekunda twojego życia jest 

częścią twojej kultywacji, marnujesz swoje własne [szanse], marnujesz ograniczony czas, który 

masz w swojej podróży i nie zdajesz egzaminu na swojej ścieżce kultywacji. Musisz wkładać 

całe serce w dobre wykonanie tego, co masz robić - i tylko wtedy będzie to godne podziwu. 

Możesz robić to, co ci kazano, ale jeśli naprawdę nie będziesz zwracał uwagi na swoje 

nastawienie lub na to, jak efektywniej ratować ludzi, to wtedy jest to problem w twojej 

kultywacji. 

Oczywiście, starałeś się robić, co mogłeś. Ale w kwestii ratowania istnień sprawy nigdy 

nie są takie proste. Stare siły twierdzą, że nie zdobędziesz potężnej cnoty, jeśli potrafisz z 

łatwością ukończyć jakieś zadanie. I dlatego sprawiają, że te działania są dla ciebie trudne. Jeśli 

można coś zrobić z łatwością, to każdy może to zrobić. Więc jaki byłby sens, żeby uczniowie 

Dafa robili coś takiego i jaki byłby sens, żebyś ty to robił? Zatem wygląda to w ten sposób, że 

to, co robisz, ma pewien stopień trudności i tylko w ten sposób możesz pokazać, że kultywujesz. 

Rzeczywiście, tylko gdy sprawy tak się mają, uczniowie Dafa mogą naprawdę pokazać swoją 

potężną cnotę. Gdy jesteś w stanie osiągnąć to, czego inni nie mogą, udaje ci się dobrze 

kultywować, będąc jednocześnie narażonym na trudności i presję ze strony prześladowań, i 

dodatkowo udaje ci się ocalać istoty, wówczas jest to po prostu niezwykłe. Jednak z czym tak 

naprawdę wiąże się "ocalanie czujących istot"? Rozważmy pewną kwestię. W przeszłości wielu 

ludzi mówiło o swojej intencji "ocalania czujących istot". Choć łatwo było wypowiedzieć te 

słowa, w rzeczywistości wywoływały one śmiech wśród bogów. Bo któż byłby tak śmiały, by 

ocalać czujące istoty? Wypowiedzenie tych górnolotnych słów to jedno, ale któż by miał 

odwagę, żeby naprawdę tego dokonać? Jeśli masz zamiar kogoś ocalić, to jak mu pomożesz 

usunąć jego ogromne długi karmiczne, które dźwiga lub różnego rodzaju poglądy, które 

uformował w tym świecie? Jak rozwiążesz karmiczne i wcześniej istniejące połączenia między 

jego długami karmicznymi i wszystkim, co jest z nim powiązane w tym świecie? I o ile bardziej 

skomplikowane jest ocalenie mnóstwa czujących istot, niż tylko jednego życia. Właśnie tak 

trudno jest ocalić ludzi. Ale, bez względu na to jak bardzo jest to skomplikowane, jest Mistrz, 

a także inni bogowie, którzy pomogą z poważniejszymi sprawami, które się z tym wiążą. Ze 

sprawami na powierzchniowym poziomie również związane są wielkie wyzwania. To jest to, 

w co musisz włożyć cale swoje serce, kiedy nad nimi pracujesz.  

Kultywujący z wyglądu nie różnią się niczym od zwykłych ludzi. Nie jest tak, że po 

rozpoczęciu kultywacji w Dafa natychmiast będziesz wyglądał jak boska istota. Nie ma zmian 

w wyglądzie. Jedyną zmianą, gdy kroczysz tą drogą do boskości, jest to, że sposób w jaki o 

czymś myślisz różni się od sposobu, w jaki myślą zwykli ludzie. Niektórzy ludzie wydają się 

być całkiem pilni, gdy kultywują, studiują Fa i robią ćwiczenia, ale nie patrzą do wewnątrz. 

Jednak jeśli nie patrzysz do wewnątrz, to pomyśl, czy nie jesteś wtedy zwykłym człowiekiem? 

Czy zwykły człowiek patrzy do wewnątrz? Który zwykły człowiek potrafi patrzeć do 

wewnątrz? Przypuśćmy, że ktoś próbuje zrozumieć jakie popełnił błędy w każdym z konfliktów 

i po zrozumieniu przeprasza tą drugą stronę, a jeśli ten ktoś jest w Chinach, to ludzie będą 

myśleć, że zwariował. Jest tak dlatego, że morale całego społeczeństwa zostało zniszczone 

przez tę niegodziwą partię. Żaden zwykły człowiek nie patrzyłby na problemy w ten sposób. 

Zamiast tego, gdy wdaje się w konflikt, zwykle obwinia drugą stronę i napięcie wzrasta. 

Uczniowie Dafa tacy nie są.  

Oczywiście, są tacy, którzy są pilni i tacy, którzy nie są, jak również są nowsi 

praktykujący. Więc, gdy doświadczacie konfliktów lub napięć, wielu spośród was przez jakiś 

czas nie może tego odpuścić. Jednak z pomocą doświadczonych praktykujących lub wraz z 

nieustannym studiowaniem Fa, stopniowo zrozumiesz te kwestie. W kultywacji, krok po kroku 

uświadomisz sobie: "Och, muszę patrzeć do wewnątrz i zrozumieć, co jest moim 

niedociągnięciem, co jest nie tak z mojej strony lub czego nie zrobiłem dobrze, co 

spowodowało, że tak się stało". To jest to, co odróżnia kultywującego od zwykłego człowieka. 



 

 

Nie jest to czymś, co można zobaczyć powierzchownie patrząc na osobę. Ale to, jak twój umysł 

reaguje na spór lub konflikt, lub jakie masz wobec tego nastawienie, w niczym nie przypomina 

sposobu reakcji zwykłej osoby. Często mówiłem o tych kwestiach w Dżuan Falun i innych 

wykładach, żeby od czasu do czasu przypomnieć wam o nich. Czasem, gdy nie jesteście uważni 

w kultywacji, zapominacie o tym, lub gdy jakieś ludzkie przywiązanie jest nazbyt silne, to nie 

myślicie o tym. Ale tak nie można. Musicie być świadomi tego, że jesteście kultywującymi.  

Spodziewać się można jedynie tego, że kiedy w tym doczesnym świecie robicie to, co 

robią uczniowie Dafa by ratować ludzi, napotkacie na wszelkiego rodzaju ludzi. I tu znajdują 

się wyzwania, którym stawiacie czoła. Nie dywagujcie nad tym, jacy ludzie bywają na 

powierzchni. Niektórzy zaakceptowali kłamstwa, jakich używa KPCh do prześladowania nas, 

i mają złe nastawienie wobec Dafa lub uczniów Dafa. Jednakże pomyślcie o tym trochę a zdacie 

sobie sprawę z tego, że kłamstwa KPCh zatruły tych ludzi. Jeśli uczniowie Dafa naprawdę są 

misjonarzami zbawienia, podczas tego końcowego wydarzenia - oczywiście wszyscy 

uczniowie Dafa rozumieją dlaczego robią to, co robią - to zastanówcie się nad tym: czym 

naprawdę jest KPCh? Czyż nie jest niczym innym niż Bestią Czasów Ostatecznych, o której 

przez cały okres historii mówiły wszystkie proroctwa i religie? I czy nie dąży do zniszczenia 

ludzkości? Oczywiście, my widzimy czym ona jest. Tylko tyle, że to końcowe wydarzenie jest 

podzielone na dwa etapy. Na tym etapie, wydarzenia mają miejsce w samych Chinach, a nie na 

całym świecie, aczkolwiek jej trucizna rozprzestrzeniła się po całym świecie. Jednostronne 

kłamstwa, których partia użyła do prześladowania Falun Gong spowiły ziemię i wszystkie 

media świata powtarzały te kłamstwa. W rezultacie, podczas tej części prześladowań Falun 

Gong, media szerzyły zło w imieniu partii. I do dziś służby celne wielu krajów nadal mają 

czarne listy wydane przez niegodziwą KPCh. Oczywiście, w wolnym świecie coś takiego nie 

zostałoby zrobione celowo przez media lub przez tamte instytucje. Wiemy to. Tu raczej, chodzi 

mi o to, że trucizna rozprzestrzeniła się po całym świecie, i niektóre instytucje w pewnych 

krajach wciąż posługują się tą informacją i nie korzystają z własnego rozumu, by odróżnić 

dobro od zła.  

Inną kwestią jest to, że ten rodzaj prześladowań, nie jest tym, czym ludzie myślą, że 

jest. Aby ocalić osobę, należy ocalić to, co jest istotą danej osoby. A to, co jest jej istotą 

odzwierciedla się w jej myślach i duszy, podczas gdy powierzchowne rzeczy, mogą nie być tak 

istotne. Jeśli umysł i dusza osoby zostały zatrute, poważnie zanieczyszczone, wówczas takie 

życie jest naprawdę zdeprawowane. Jeśli osoba popełniła straszną zbrodnię, to nie znaczy, że 

nie można jej już ocalić. Nie o to mi chodzi. To są jedynie jej czyny zewnętrzne i możliwe, że 

się zmieni, bo to, co jest jej istotą może nie być takie złe. Lecz jeśli jakieś życie naprawdę 

zostało zatrute i popełniło niemoralny czyn przeciwko boskim istotom czy boskim 

misjonarzom, to jest to bardzo poważna sprawa. Oczywiście, w czasie, gdy staramy się ratować 

ludzi, zło stara się ściągnąć ludzi do piekła. Ludzie tacy, jak ci, których widujemy, o 

niewłaściwym nastawieniu względem Dafa lub którzy są złośliwi wobec uczniów Dafa, są tak 

naprawdę godni pożałowania. W rzeczywistości zostali zatruci kłamstwami KPCh i przez to 

postępują tak, jak postępują. Oczywiście, w niektórych przypadkach ludzie kierują się 

korzyściami finansowymi. Jednak bez względu na okoliczności, powinniśmy starać się ocalić 

każdego, kogo możemy, włącznie z tymi ludźmi. Możecie nie być świadomi tego, że osoba, 

którą obecnie widzicie, postępująca nikczemnie, mogła kiedyś w przeszłości być świętą, boską 

istotą w niebiosach, która zstąpiła na Ziemię, by uzyskać Fa, a teraz jest tutaj jako człowiek. 

W tym świecie wierzchnie ludzkie skóry zostały stworzone przez bogów, i tak, jakby 

były artykułem odzieżowym, są obecnie noszone przez istoty boskie, które tutaj zstąpiły; 

większość z tych istot to boskie postacie z niebios. Wiadomo zatem, że obecnie ludzie w tym 

świecie nie są tacy prości. Zatem pomimo, iż sprawy w ludzkim społeczeństwie mają różny 

wygląd, pomimo wielu branż lub zawodów, w których ludzie pracują, i pomimo różnych 

rodzajów ludzi, którzy tam pracują, jakiekolwiek osoba sprawia wrażenie, nie jest taka, jaka 

jest w istocie. Pomyślcie przez chwilę o tym, czym było dla tej boskiej istoty przyjście na ten 

świat i stanie się człowiekiem. Czyż nie była świadoma tego, jaki będzie ludzki świat? Jest on 



 

 

niebezpieczny i okropny. A jednak, zrobiła ten krok i miała odwagę pozostawić swój boski 

status i stać się człowiekiem. I choćby tym zasłużyła sobie, na ocalenie przez uczniów Dafa. Te 

istoty są takie jak wy, uczniowie Dafa, którym udało się tu przybyć i wziąć na swoje barki tak 

ogromną misję i obowiązki. Czyż nie wiedzieliście, co stanie się z tym środowiskiem? Trudno 

byłoby wyobrazić sobie ocalanie ludzi, jeżeli sami zrujnowalibyście się tutaj. A mimo to 

przybyliście tu. I oni zrobili tak samo. Przybyli z pewnością, że to Fa ich ocali i z pełnym 

zaufaniem w Dafa. Samo to, powinno być dla was wystarczającym powodem, aby ich ocalić, 

czyż nie? Koniecznie powinniście ich ocalić. Kiedyś byli nieporównywalnie świętymi bogami. 

Jeśli macie zrobić to dobrze, musicie być stale sumienni w kultywacji i stale się umacniać. 

Zauważyłem, że w niektórych projektach wielu z was zachowuje się po prostu zbyt 

zwyczajnie. Firma medialna... Porozmawiajmy na przykład o pracy w mediach. Firma medialna 

powinna być dobrze zarządzana. Jednakże u nas, wraz z biegiem czasu, sposób myślenia ludzi 

zmienia się na coraz bardziej zwyczajny, ludzie nie patrzą na sprawy tak, jak powinien patrzeć 

kultywujący, a zamiast tego patrzą w zwyczajny sposób. Pod żadnym względem nie jest to 

sposób postępowania ucznia Dafa. Po co uczniowie Dafa prowadzą firmę medialną? Aby 

ratować ludzi. Nie zapominajcie, że waszym celem jest ocalanie ludzi, a i powodem dobrego 

prowadzenia firmy medialnej jest ocalanie ludzi. Wyjaśnianie faktów i ocalanie czujących istot 

jest tym, co musicie osiągnąć. Nic innego nie masz do osiągnięcia. Nie potrzebujesz nic innego 

osiągnąć na tym świecie. Na to powinny być ukierunkowane wasze wysiłki, a jednak niektóre 

osoby nie zwracają zbytniej uwagi nawet na ich własną kultywację i zamiast tego, priorytet 

przyznają zwykłym rzeczom. Czy wtedy nie zboczyliście ze ścieżki kultywacji uczniów Dafa? 

Było wielu uczniów Dafa, którzy na przestrzeni lat, zawsze mieli problemy w swojej 

kultywacji. Konflikty nie były najpoważniejszymi z problemów. Było całkiem sporo 

przypadków testów karmy chorobowej i wiele osób nawet zmarło. Ale prawdę mówiąc, jeśli 

miałbym przedstawić powagę sytuacji,to na podstawie wyglądu trudno jest określić, jak 

naprawdę radzi sobie dany kultywujący. Oczywiście, taka osoba będzie wykonywać czynności 

związane z Dafa tak jak inni, lecz to, co ludzie widzą, to rzeczy zewnętrzne, jednak w 

rzeczywistości, w głębi osoby istnieje wiele przywiązań, których inni nie widzą. Wiele rzeczy, 

których nie potrafi odrzucić, jest głęboko ukrytych. Ta osoba wie, że te rzeczy nie są dobre, 

więc boi się, że inni się o tym dowiedzą, gdyż boi się kompromitacji. Jednak, jako kultywujący, 

po rozpoznaniu ich, nie potraktował tego poważnie, i nie zdołał pracować całym sercem nad 

wyeliminowaniem tego lub poradzeniem sobie z tym. Były także przypadki, kiedy ktoś nie 

potraktował poważnie pewnych drobnych kwestii w swojej kultywacji i przekształciły się one 

w poważne problemy. 

Ujmę to w ten sposób. Wymagania względem uczniów Dafa są wysokie - wyższe od 

wymagań w jakichkolwiek innych metodach kultywacyjnych. Pod względem formy nie jest aż 

tak rygorystyczna, ale standardy i wymagania względem waszej kultywacji są wysokie. 

Problemem jest, że nie rozpoznałeś swoich własnych błędów, tak jak i problemem jest, że nie 

zobaczyłeś silnych przywiązań, które możesz mieć. A gdy je sobie uświadomisz, to oczywiście 

zdecydowanie powinieneś, jako uczeń Dafa, zająć się nimi. I to jest kultywacja. 

Jednak u niektórych ludzi... zwłaszcza w Chinach, gdzie zła kultura tego miejsca 

wypełnia wszystko, w całym społeczeństwie, relacje między ludźmi, nie są już takie, jakie 

normalnie powinny być pomiędzy istotami ludzkimi. Powszechne wśród ludzi jest tu wzajemne 

okłamywanie się, kłamstwa po prostu cisną się na usta, zamiast prawdomównych słów. Sposób 

myślenia ludzi odchylił się od normalnego ludzkiego sposobu myślenia. Więc w tego rodzaju 

warunkach człowiekowi jest rzeczywiście bardzo trudno rozpoznać swoje problemy. Czy jest 

to sprawiedliwe? Stare siły uważają, że tak, jako że to, czego pragniesz, to dostać się do 

przyszłości. To, co jest tutaj, przestanie istnieć, a ty starasz się przejść do przyszłości. I nie 

chodzi tylko o twoje przejście do przyszłości; wielu ludzi, którzy przybyli z bardzo wysokich 

poziomów są reprezentantami czujących istot ze swoich ciał kosmicznych, z bardzo wysokich 

poziomów, reprezentują oni bardzo wiele istot i są szansą na ich zbawienie. Więc jak dla ciebie 

mogłyby nie być wyznaczone surowe standardy? Taki jest pogląd starych sił. I z tego powodu, 



 

 

sprawiły, że to środowisko [Chiny] popadło w taki bałagan, gdzie nic nie jest takie, jak powinno 

normalnie być wśród istot ludzkich. Stare siły starego wszechświata uważają, że stwarzając ci 

takie warunki do kultywacji postępują sprawiedliwe. Ich tok myślenia jest następujący: 

„Uznam twoją Doskonałość tylko wtedy, gdy poradzisz sobie w środowisku takim, jak to. Kto 

nie byłby w stanie kultywować w przyjemnym środowisku?” Ale w takich warunkach 

niesamowicie trudno jest uświadomić sobie własne niedociągnięcia, czyż nie? Rzeczywiście 

tak jest. Kiedy wszyscy, których tam napotykasz myślą w sposób, w jaki myślą i sposób w jaki 

ludzie zachowują się wobec siebie nawzajem jest taki, jaki jest, to co zrobisz? 

Cóż, masz Dafa. I stare siły też widzą to w ten sposób, i myślą: "Jesteś uczniem Dafa, 

czyż nie? Więc powinieneś kultywować zgodnie z Dafa i działać w oparciu o to czego wymaga 

Dafa". I tak jest w istocie. Jednak niektórzy studenci nie postępują zgodnie z Dafa, ale zamiast 

tego działają w zwyczajny sposób. A co gorsza, gdy stają się świadomi własnych błędów, 

myślą, że to nic wielkiego i po prostu lekceważą je. Ale stare siły nie przymykają na to oczu. 

Będą cię zmuszać do spełnienia standardów kultywującego; będą cię zmuszać do spełnienia 

standardów istnień z przyszłości. Więc myślisz, że będą zadowolone jeśli użyjesz standardów 

zwykłych ludzi do oceniania siebie i kierowania sobą samym? Nie będą. Dlatego właśnie 

niektórzy ludzie napotkali na tak wiele nieszczęść i kłopotów, a niektórzy nawet zmarli nie 

znając przyczyny. Oczywiście, jako uczniowie Dafa, jesteście w stanie ratować ludzi poprzez 

wyjaśnianie faktów. Wówczas, ponieważ zwykli ludzie mogą być uratowani, czy cała praca 

wykonana przez takiego ucznia Dafa poszła na marne? Nie, tak nie jest. Jest to kwestia 

poziomów. Innymi słowy, jeśli ktoś, jako uczeń Dafa, zrobił wiele, ale pod pewnymi względami 

nie kultywował dobrze i zmarł, to co się stanie? Ani to, że był uczniem Dafa, ani to co zrobił, 

oczywiście nie pójdzie na marne. To tylko kwestia poziomu [który osiągnie]. 

Myślę o tym, że nasi uczniowie Dafa mają do czynienia z 7 miliardami ludzi. I mimo 

tego, że mamy wielu uczniów Dafa w Chinach, to mają do czynienia z populacją liczącą 1,5 

miliarda. Naprawdę jest tam bardzo trudno ratować ludzi, z powodu wszelakiej presji ze strony 

tego złowrogiego, łajdackiego reżimu. I wy musicie być w tym dobrzy. Jak zatem zamierzacie 

to zrobić? Ponieważ jesteście uczniami Dafa, macie zdolność robienia tego, czego kultywujący 

w przeszłości nie mogli, oraz macie zdolność osiągania tego, czego zwykli ludzie nie mogą. 

Jesteście uczniami Dafa i macie Dafa - Dafa przyszłości. Jednak niektórzy ludzie nie myślą w 

ten sposób. Nie cenią Fa aż tak bardzo i nie mają bardzo silnych prawych myśli. Więc nie są w 

stanie robić tego, co opisałem, lub wykonać tego dobrze i czasem zbaczają z kursu.  

Oczywiście, niektórzy uczniowie Dafa zrobili wszystko bardzo dobrze. Jak już 

powiedziałem, uczniowie Dafa mają różne podstawy (gendzi). Niektórzy sprostali zadaniu 

wyjątkowo dobrze, niektórzy mają tak niewiele karmy, że te [złe istoty] nie mają na tyle odwagi, 

by prześladować ich tak surowo; niektórzy jednak mają większą ilość karmy, więc [złe istoty] 

wykorzystują to, jako pretekst do prześladowań.  

Ponieważ jest to konferencja Fa, to nie chciałbym zająć wam za wiele czasu. Dlatego 

przeszedłem od razu do sedna i nie marnując czasu, mówiłem bezpośrednio o kultywacji i nie 

owijałem w bawełnę. Przyjechaliście z tak daleka i koniec końców celem waszego spotkania 

się tutaj jest wzniesienie się w tym środowisku kultywacji oraz wysłuchanie Mistrza. Ale w 

rzeczywistości, wszystko jest w Dżuan Falun. Wszystko o czym mówiłem jest po prostu 

objaśnieniem Dżuan Falun. I jesteście w stanie sami dostrzec to wszystko w książce. Tylko, że 

czasami gdy sięgacie po książkę nie jesteście po prostu tak energiczni i uważni. A czasami gdy 

jesteście zajęci lub poddajecie się zakłóceniom w ten lub inny sposób, wasza chęć do czytania 

książki nie jest nazbyt silna lub wasz umysł nie jest skoncentrowany. I w tym przypadku, nie 

otrzymacie Fa lub nie ujrzycie nazbyt wiele. Kultywacja jest poważną sprawą.  

Chciałbym o czymś wspomnieć. Jak wiecie, pierwszą rzeczą, którą widzicie gdy 

otwieracie Dżuan Falun to Lunju. Cóż, nie byłem zadowolony z obecnego Lunju, jako 

przedmowy do książki (Mistrz się śmieje). Zdaję sobie sprawę z uczuć, jakie uczniowie Dafa 

mają wobec Fa - jest dla was tak cenne, jak wasze własne życie. Każdy jest w stanie recytować 

Lunju z pamięci. I Lunju w istocie miało duży wpływ na waszą kultywację okresu rektyfikacji 



 

 

Fa; pomogło wzmocnić wasze prawe myśli i odegrało pozytywną rolę. Ale ponieważ Lunju 

zostało napisane, aby pomóc ludziom, którzy w tym czasie nie mieli pojęcia o tym, czym jest 

Fa, zrozumieć go, to jego punkt wyjściowy nie był nazbyt wysoki a myśl o potwierdzaniu Fa 

poprzez naukę była dość silna. Jednak to Fa jest ogromne. Przyszłość leży w jego rękach. Ale 

Lunju zbytnio doceniało naukę i poświęcało jej nazbyt dużo uwagi. Więc od jakiegoś czasu 

chciałem je zmienić. Ale ponieważ w tamtych latach sytuacja była okropna, i informacje były 

ograniczane, te prawdziwe i fałszywe, i nawet ludzie celowo stwarzali problemy, więc przez 

jakiś czas nie pracowałem przy tym. Ostatnio poprawiłem Lunju i chciałem was o tym 

poinformować. Możliwe, że wkrótce opublikuję je na stronie Minghui.  

Więc, co powinniście zrobić z oryginalnym Lunju? Możecie zrobić kopię lub 

wydrukować nowe po ustawieniu strony do takich samych rozmiarów, co wasza książka i 

dopasować oryginalny typ i rozmiar czcionki. Możecie wyciąć stronę zawierającą oryginalne 

Lunju, a następnie wkleić lub umieścić nową stronę. Chciałem powiedzieć wam wszystkim o 

tym na tej konferencji Fa. Przez to, że dziś o tym wspominam, uwierzycie, że wiadomość ta 

jest prawdziwa (Uczniowie się śmieją i klaszczą). W przeciwnym razie (Mistrz się śmieje), 

jestem pewien, że z przyczyn emocjonalnych, niektórzy uczniowie mogliby mieć trudności z 

zaakceptowaniem tego. Ja to wiem.  

W każdym razie, jako wasz Mistrz, myślę o tym, co jest dobre dla was, dla waszej 

kultywacji i dla przyszłości. To Fa jest ogromne.  

Mówiłem wam o strukturze kosmosu, do momentu, kiedy struktury tej nie można już 

dłużej opisywać słowami. Żeby oddać sens stopnia jego złożoności, zastanówcie się, jak wiele 

gałęzi ma drzewo. A mówimy tylko o gałęziach jednego drzewa. Następnie w lesie, jak wiele 

jest tam drzew, jak wiele gałęzi i jak wiele liści? I nawet jeśli weźmiecie wszystkie drzewa, 

gałęzie i liście na Ziemi jako całość, to nie mogą one reprezentować nawet małego obszaru 

wszechświata. Nie ma sposobu, aby to wyrazić. Jest to po prostu zbyt duże i złożone. Liczba 

istnień jest po prostu niezliczona, bezgraniczna, jest ich tak wiele, że jest to nie do zmierzenia, 

niektórzy z bogów są tak gigantyczni, że to aż niewyobrażalne. I wszystko jest żywe. Kiedy 

ludzie uważają coś za "organiczne" lub "nieorganiczne", to jest to oparte tylko na zjawiskach, 

które ludzie postrzegają wizualnie, na powierzchni. Wszystkie rzeczy, włącznie z produktami 

wytwarzanymi przez fabryki, są żywe. Jeśli coś nie byłoby żywe, rozpadłoby się szybko i 

przestałoby istnieć. Ludzie twierdzą, że za pomocą nadprzyrodzonych mocy, osoba może 

zobaczyć, że u kogoś w pokoju wszystko - czy to stoły, krzesła, taborety, ściany – potrafi z nią 

rozmawiać i komunikować się. I tak w rzeczywistości jest. Wszystkie rzeczy są żywe. To 

dlatego mnisi i kultywujący z przeszłości nie marnowali i nie niszczyli beztrosko rzeczy i starali 

się unikać uszkadzania czegokolwiek. Było to z tym związane. Ograniczę swoje uwagi do 

struktury większego wymiaru, jako że te sprawy są bardzo złożone.  

Wcześniej unikałem omawiania tego ludzkiego wymiaru. Ponieważ uczniowie Dafa 

kultywują na wyższych poziomach, uczę tylko Wielkiej Drogi. Ale nawet w tym środowisku 

ludzkim, to znaczy w tym ludzkim wymiarze złożonym z molekuł, istnieje wiele, wiele czegoś, 

co można by nazwać wymiarami lub czasoprzestrzeniami, które są niewidoczne dla ludzi. O 

czym mówię? Jak wiecie, ludzkie oko w tym świecie, widzi kolory: czerwony, pomarańczowy, 

żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy (Mistrz rękoma pokazuje ograniczony zakres). 

Możesz widzieć to, co jest w zakresie tych kolorów. Ale naukowcy wiedzą obecnie, że istnieje 

ich więcej, prawda? Istnieje wiele innych kolorów. Czy nie ma wyższych częstotliwości i 

dłuższych fal w widmie światła (wskazuje ręką dwa razy w swoją górną prawą stronę)? W 

rzeczywistości, są również niższe częstotliwości w widmie światła (wskazuje ręką w swoją 

dolną lewą stronę). Czy nie istnieje coś takiego, jak podczerwień, ultrafiolet i promieniowanie 

rentgenowskie? To te, do których nawiązuję. One także są częścią tego wymiaru i podobnie 

składają się z molekuł, a jednak są niewidoczne dla ludzkiego oka. To tak, jak na przykład 

fortepian. Powiedzmy, że ludzkie oko widzi tylko klawisze jednej oktawy, nawet jeśli fortepian 

ma kilka oktaw (rozciąga ręce, aby zasugerować wiele oktaw)... wszystkie siedem. A kontrabas 

ma także kilka niższych oktaw (rozciąga ręce w kierunku swojej lewej strony). Po prostu 



 

 

używam fortepianu, jako metafory; widmo światła jest znacznie szersze niż zakres fortepianu 

(rozciąga ręce poziomo,wskazując daleką odległość). Wszystko jest materialne. Używam po 

prostu spektrum światła, aby przekazać ideę. Te rzeczy naprawdę istnieją. A molekuły, które 

naprawdę istnieją tworzą rzeczy istniejące materialnie, światy, czasoprzestrzenie i tak dalej. Ale 

ludzkie oko widzi tylko tą bardzo wąską część (trzyma ręce oddalone od siebie na szerokość 

rozstawu oczu, ukazując wąski zakres), lub to, co jest w tej jednej oktawie (śmieje się), podczas 

gdy istnieje wiele innych oktaw, których ludzie nie dostrzegają (lewa i prawa ręka zostają 

jednocześnie rozciągnięte), zarówno niższe i wyższe (Mistrz mówiąc rozprostowuje swoją lewą 

rękę w lewo i zatrzymuje, rozprostowuje swoją prawą rękę w prawo i zatrzymuje i jego obie 

ręce formują pewną odległość wskazującą pewien zakres, patrzy się na wszystkich z 

uśmiechem).  

W rzeczywistości, zaledwie opisywałem rzeczy wzdłuż poziomej, prostej linii (z dłońmi 

skierowanymi do ciała Mistrz rozciąga swoje ramiona od klatki piersiowej poziomo w lewo i 

prawo). Jest tak również w pionie (wyciąga swoje ręce od swojej klatki piersiowej w przód w 

kierunku widowni), jak również w ten sposób (wyciąga prawe ramię w swoją prawą na 

wysokości pasa) i w ten sposób (wyciąga lewe ramię do przodu w kierunku widowni na 

wysokości pasa) i pomiędzy nimi są inne, takie jak te (kontynuuje wyciągnięcie lewego 

ramienia w tym samym kierunku, w kierunku widowni i robiąc gest sugerujący wiele 

rozgałęzień po obu stronach, lewej i prawej) i takie (Mistrz wyciąga swoje ramiona do tyłu, w 

prawo i w wielu innych kierunkach i w tym samym czasie sugeruje w każdym kierunku wiele 

rozgałęzień, następnie zatrzymuje i patrzy na wszystkich). (Uczniowie biją brawa, Mistrz 

uśmiecha się i robi heshi). Nie ma słów, aby to opisać, prawda? Trudno to wyrazić. Po prostu 

wyjaśniam rzeczy, które są wzdłuż jednej linii (gestem wskazuje poziomą linię od lewej do 

prawej). Idea jest taka, że istnieje wiele, wiele oktaw, które są niewidoczne dla ludzkiego oka. 

To co jest widoczne dla ludzkiego oka lub postrzegalne za pomocą wzroku koreluje z resztą 

twojego ciała. Innymi słowy, nie zobaczysz tego czego nie jesteś w stanie dotknąć lub usłyszeć. 

Twoje zmysły słuchu, dotyku i wzroku są ograniczone do odpowiednika tej jednej oktawy 

(gestykuluje by pokazać ograniczoną odległość). Niektórzy ludzie powiedzieli, że słyszą 

muzykę z niebios, która jest bardzo piękna, podczas gdy niektórzy mówią, że widzą żyjące 

istoty w innych wymiarach. I rzeczywiście mogą, ale one wszystkie są w tym wymiarze - w 

większym wymiarze złożonym z molekuł, który jest niezwykle zróżnicowany. Wszystkie te 

rzeczy istnieją namacalnie. I w rzeczywistości, wszystkie te żyjące rzeczy mogą widzieć ludzi, 

podczas gdy ludzie [zwykle] nie mogą ich zobaczyć. Jak zatem jest to możliwe? Jak już 

mówiłem wcześniej, ta ludzka sfera (gestykuluje pokazując ograniczony zasięg) jest jedynym 

miejscem, które znajduje się w iluzji. Te żywe istnienia, których ludzie nie mogą zobaczyć, nie 

podlegają iluzji.  

To o czym mówię jest znane współczesnej nauce, i nie jest żadną sensacją. Jak zatem 

wygląda życie w tych podobnych wymiarach, które istnieją równolegle do ludzkiego? I kto tam 

mieszka? Życie istot ludzkich, ograniczonych do tego świata, jest naprawdę dość godne 

pożałowania (Mistrz wskazuje mały obszar). Wszystko, czego ludzie są w tym świecie 

świadomi, stanowi tylko ten jeden mały obszar, który mogą obecnie widzieć, podczas gdy 

wszystkie inne istoty żyjące (wykonuje szeroki obejmujący gest prawą ręką) wiedzą o ludziach 

w tym świecie. Ale w drugą stronę to tak nie działa. Są ludzie, którzy badają nadprzyrodzone 

moce. Ale jak już wspomniałem, na tej jednej linii jest to i to (podczas mówienia Mistrz szybko 

wyciąga ramiona na wysokości pasa od swojego ciała prosto do przodu, następnie wyciąga 

swoje ręce w obie strony jednocześnie na tej samej wysokości, następnie używa obu rąk aby 

wskazać dużo rozgałęzień w kierunku, w którym właśnie pokazywał po swojej prawej stronie a 

następnie na płaszczyźnie, na której było kilka kierunków wyżej, wskazując rozgałęzienie się 

kierunków, które są 45 stopni prosto w przód, 0 stopni od prosto w przód i minus 45 stopni 

prosto w przód ect.). I stamtąd wciąż rozgałęzia się to jeszcze bardziej. A co w kwestii tych 

pionowych (w trakcie mówienia wyciąga ramiona bezpośrednio do przodu na płaszczyźnie 

poziomej, która jest prostopadła do ciała i nieco wyżej niż pas)? I te (wskazuje w kierunku, 



 

 

który jest 45 stopni od prosto do przodu na tej samej płaszczyźnie) lub te (wskazuje w kierunku, 

który jest minus 45 stopni do prosto w przód na tej samej płaszczyźnie) lub jak te (wskazuje do 

przodu od swojego ciała do pozycji godziny 12 na tym samym poziomie równoległym do 

swojego ciała) lub te (w trakcie mówienia pokazuje dwoma rękoma, że na tej płaszczyźnie są 

dodatkowe płaszczyzny w kierunkach 13:30 i 10:30) lub te? (Mistrz wskazuje na kierunki 13:30 

i 10:30 na płaszczyźnie pod kątem 45 stopni od poziomej płaszczyzny i sugeruje rozgałęzianie 

się w każdym kierunku ect.). I wszystko to się rozgałęzia, a następnie rozgałęzia się jeszcze 

dalej. Chodzi mi o to, że nawet sam ten wymiar, który jest złożony z molekuł, jest właśnie tak 

bardzo skomplikowany. Niebiańskie oko u tych, którzy potrafią widzieć takie rzeczy, jest 

otwarte zaledwie na [poziomie] Wzroku Cielesnego. A w zakresie Wzroku Cielesnego znajdują 

się różne poziomy. Więc to, co każdy z was widzi, może się różnić. Cuda życia są naprawdę 

spektakularne. Są daleko poza odrobiną, którą technologia istot ludzkich może dostrzec. Jeśli 

postęp technologiczny ludzkości będzie rozwijał się wzdłuż obecnej ścieżki, to zawsze będzie 

się poruszać w ślimaczym tempie.  

W każdym razie, to o czym mówiłem, miało na celu pokazać wam, że istoty ludzkie, 

włącznie z uczniami Dafa, którzy kultywują, poruszają się w bardzo wąskim paśmie 

[rzeczywistości]. To ma swoje zalety, takie jak to, że nie wiesz, gdy poza tym pasmem, zrobiłeś 

coś niewłaściwego. Tak właśnie wygląda egzystencja istot ludzkich. Gdyby było inaczej, ten 

rodzaj zakłóceń i te skomplikowane czynniki sprawiłyby, że nie mógłbyś poradzić sobie z tymi 

rzeczami, ponieważ intelekt człowieka jest ograniczony. Dzięki temu, że poruszasz się 

wewnątrz tego wąskiego pasma, możesz łatwo radzić sobie z sytuacjami, na które napotykasz. 

Powiedziałem wcześniej, że wszystko, co osoba w tym świecie robi jest obserwowane 

przez niezliczone istoty w innych czasoprzestrzeniach. Choć niektórzy ludzie w to nie wierzą. 

Nie ma znaczenia, że zwykła osoba w to nie wierzy. Ale uczniowie Dafa wiedzą, że istoty z 

wysokich poziomów mogą w rzeczywistości bardzo wyraźnie widzieć ludzkie myśli, i że mogą 

nawet widzieć rozwój ich myśli. To jak osoba myśli lub jak jej umysł reaguje na pewne sprawy 

jest dla nich bez trudu widzialne. W przypadku uczniów Dafa jest tak, że każda wasza myśl 

określa przetrwanie wielu istot; to jak sobie z czymś radzicie i to czy wykonujecie to dobrze, 

czy nie, decyduje o dalszym istnieniu tych istot. Czy mogłyby się zatem nie przejmować? One 

wszystkie patrzą. Rzeczy każdego kształtu i rodzaju tworzą, obecnie świat, i społeczeństwo jest 

tak skomplikowane, zwłaszcza teraz, z rzeczami z przeszłości, przyszłości i teraźniejszości, 

wszystkie są rozłożone tutaj, aby zobaczyć co wybierzesz. Sprawiło to również, że 

społeczeństwo jest bardziej urozmaicone i ekscytujące niż kiedykolwiek, co może łatwo 

wzniecić przywiązania. W przypadku kultywujących służy to, jak zakłócenie, sprawiając, że 

kultywacja i ocalanie ludzi są trudniejsze. Zatem naprawdę trudno jest kultywować w takich 

okolicznościach. [Te inne istoty] mogą widzieć i oglądają wasze umysły i czyny. Każda z 

tamtych rzeczy może wzniecić wasze ludzkie przywiązania. Jeśli jednak uczeń Dafa odchodzi 

od Fa, a jego myśli nie są wystarczająco prawe, to może naprawdę daleko zboczyć z kursu i 

może w mgnieniu oka osunąć się daleko w dół. 

To wszystko na dzisiaj (uczniowie niezdecydowanie biją brawa). Podejrzewam, że wiele 

osób chciałoby zadać pytania (uczniowie natychmiast biją brawa z entuzjazmem). W porządku, 

będę odpowiadał na wasze pytania przez godzinę (uczniowie entuzjastycznie biją brawa). 

Możecie podać kartki z pytaniami.  

Uczeń Dafa może kultywować bez względu na swoje stanowisko - czy pełni funkcję 

prezydenta, czy jest zwykłą osobą. Możesz być dobrym człowiekiem w każdej branży, lub 

zawodzie i obecnie każdy z nich zapewnia uczniom Dafa warunki, w których mogą 

kultywować. Kultywacje z przeszłości odbywały się w klasztorach lub zakonach. Ale dzisiaj 

uczniowie Dafa nie są ograniczani do kultywowania w określonych warunkach, ponieważ 

macie ocalać czujące istoty. Możecie kultywować w każdych warunkach społecznych. Do 

kultywacji udostępniłem wam bardzo szeroki wachlarz środowisk i celem jest, abyście mogli 

ocalać czujące istoty. Innym czynnikiem jest to, że stare siły nie uznałyby za sprawiedliwe, jeśli 

wam jako uczniom Dafa nie udałoby się kultywować w warunkach takich, jak te w tym 



 

 

społeczeństwie, które tworzą zakłócenia jakich nigdy dotąd nie spotykano; jeśli nie 

doświadczalibyście tak poważnych konfliktów; i jeśli nie potrzebowalibyście stawić czoła tak 

urzekającym pokusom, jak w tym społeczeństwie. Różni się to od jakichkolwiek form 

kultywacji z przeszłości. Nie było tego od czasu stworzenia; nigdy coś takiego, jak to nie 

istniało. Wiele razy w prehistorii ludzie doświadczali katastrof, gdzie tylko mało ludzi 

przeżywało; tylko ci z prawą wiarą, którzy w pełni wierzyli w boskość, przeżywali. We 

wszystkich tych cyklach, w których ludzkość odradzała się i ponownie rozkwitała, nie pojawiło 

się coś takiego jak kultywacja, jaką prowadzą uczniowie Dafa. Nigdy nie było czegoś takiego, 

więc nie ma precedensu, na którym moglibyście się oprzeć. Niektórzy kultywujący i mnisi nie 

uznają waszej kultywacji. Cóż, dla nich nie jest to możliwe, ponieważ, żeby mogli zrozumieć i 

uznać waszą kultywację, ich poziomy musiałyby być wyższe niż uczniów Dafa.  

 

 Uczeń: Wielu studentów często udaje się do Chin kontynentalnych, niektórzy robią to 

dość często. Jest również sporo praktykujących w Chinach, którzy lubią jeździć za granicę, 

niektórzy jeżdżą wiele razy w ciągu roku, a niektórzy przyjechali tylko na konferencję Fa. Czy 

nie byłoby lepiej abyśmy dobrze robili to, co mamy robić w swoich regionach i unikali latania 

wszędzie? 

 Mistrz: Myślę, że nie możesz winić nikogo za przyjazd na konferencję Fa. Nie stanowi 

też problemu jeżdżenie w tą i z powrotem w sprawach biznesowych. Są pewni praktykujący, 

którzy nie są na radarze zła, zatem są w stanie jeździć tam i z powrotem, i nie stanowi to 

problemu. 

 Jednakże są pewni praktykujący Dafa żyjący poza Chinami, którzy, są znani w 

najdrobniejszych szczegółach agentom konsulatów i ambasad Chin Komunistycznych. Jak 

tylko dotrzecie na kontrolę celną [w Chinach], to osadzą was w areszcie. Powiedziałem wam 

wcześniej, że jesteście odpowiedzialni za wszystko, co zrobiliście gdy byliście prześladowani, 

po tym, jak poplecznicy nikczemnej partii was zatrzymali lub gdy poddano was tak zwanym 

„sesjom doradczym”, i że boskie istoty to obserwują. Możecie myśleć, że nikt inny o tym nie 

wie i że Mistrz tego nie widział. I w rzeczy samej, obecnie ta wierzchnia część Mistrza 

funkcjonuje tutaj. Ale Mistrz ma niezliczone wielokrotności swojego Prawdziwego Ciała i 

Ciała Prawa (Faszen), i są niezliczone ilości istot z wysokich poziomów, które oglądają was 

tak, jakby oglądały film. Możecie myśleć, że nikt nie wie o tym co zaszło, ale jedynie sami 

siebie oszukujecie. Tak jak powiedziałem, nie tylko Mistrz ale również istoty w innych 

wymiarach - wszystkie życia - wiedzą co robicie. Nie rozliczacie się z niewłaściwych czynów, 

które popełniliście, nie staracie się nadrobić tego tak, jak zrobiłby to kultywujący, poprzez 

dobrowolne oświadczenie, że zdajecie sobie sprawę z tego, że postąpiliście źle i że od tej pory 

będziecie postępować lepiej. Zamiast tego ukrywacie to. Uwierzyliście nawet w większość 

tego, co KPCh wam wpoiła; nawet cię przekonali podczas prania mózgu i nawet wpłynęliście 

negatywnie na innych uczniów Dafa. Co zrobicie teraz? Jeżeli naprawdę będą mieć miejsce 

sprawy ostateczne ludzkości, o których mówiłem, to będą to większe kwestie niż tylko wasze 

powierzchowne ludzkie przywiązania. Co trzeba by zrobić z całokształtem waszego istnienia, 

jak i z tymi życiami, które reprezentujecie, które czekają aż je ocalicie - ze wszystkim co 

reprezentujecie? Oczywiście, możecie nie wierzyć w to, co mówię, z powodu tego, co KPCh w 

was zaszczepiła, jeśli tak jest, to jest to bardzo tragiczne. 

 Współczesne ludzkie społeczeństwo jest otoczeniem stworzonym na potrzeby 

kultywacji uczniów Dafa z okresu rektyfikacji Fa i dla czujących istot, które przybyły aby 

uzyskać Fa. Czy będzie to wyjaśnianie faktów przez uczniów Dafa, czy projekty, nad którymi 

pracują uczniowie w celu ocalania ludzi - wszystko to, co możecie zobaczyć - może wydawać 

się zwyczajne, ale w rzeczywistości jest nadzwyczajne i ponad tym, co zwykli ludzie mogliby 

zrobić. Ludzkie społeczeństwo jest złudzeniem. Kiedy zaczęły się prześladowania, w celu 

powstrzymania mnie przed przełamaniem dla was iluzji, stare siły próbowały nawet pozbawić 

mnie warunków, jakie powinienem mieć, i chciały żebym udał się na Arktykę - na Arktykę, 

gdzie nie ma ludzi. Ich myśli były następujące: „Udaj się tam. Nie przeszkadzaj nam.” 



 

 

Wiedziały, że jeśli będę mówił coś ludziom, lub coś im pokażę, to ich aranżacje, tak zwane 

testy i utrudnienia, jakie zaaranżowali dla uczniów Dafa zostaną zniszczone. Zatem naprawdę 

rozpoczęłaby się prawdziwa wojna gwiezdna. Przez wzgląd na ocalanie czujących istnień, 

podczas tych lat, nawet jeśli nauczałem Fa na konferencjach i miałem z wami interakcje w 

różnych okolicznościach, zachowywałem się jak normalny człowiek i nauczałem was tylko 

zasad Fa. Pomimo to, stare siły były rozwścieczone. Gdybym zrobił choć odrobinę więcej, w 

następstwie tego stare siły wzmogłyby prześladowania praktykujących, byłoby wam jeszcze 

trudniej kultywować i ocalać ludzi, i stworzone zostałyby jeszcze większe i dotkliwsze 

wyzwania dla waszej kultywacji. 

 

 Uczeń: Na miesiąc przed przedstawieniem Shen Yun w Tajwanie mieliśmy całkiem 

sporo niesprzedanych biletów, więc włożono „składane na trzy” ulotki Shen Yun do gazet 

zwykłych ludzi. Mogę zapytać, czy to było w porządku? 

 Mistrz: To było w porządku. Czy nie jest to podobne do wykupienia reklam w 

zwykłych mediach? Oczywiście nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście, najważniejsze 

jest, aby nie robić niczego, co zraziłoby ludzi lub złamało zasady, jakie ludzie mają w danym 

miejscu. 

 

 Uczeń: Jeśli po kupieniu oficjalnie zatwierdzonych i opublikowanych książek Dafa, 

uczeń Dafa pobiera na swój telefon do użytku własnego wersje elektroniczne tych książek 

udostępnionych na stronie Minghui i nie przetwarza ich, ani nie rozprowadza, czy nie uważa 

się tego za naruszenie praw własności, ani za czyn niszczenia Fa? 

 Mistrz: W tym przypadku, jeśli robisz coś na swój własny użytek i nie przekazujesz 

tego ani nie dystrybuujesz plików, ani nie sprzedajesz niczego, to nie powinno to stanowić 

problemu. Jeśli jest to po to żeby ułatwić ci studiowanie Fa, to nie powinno to stanowić 

problemu. Ale jeśli miałbyś rozpowszechniać te pliki na szeroką skalę i zamienić to w pewnego 

rodzaju przedsięwzięcie, to równałoby się to zmienianiu sposobu, w jaki kultywujemy. 

 

 Uczeń: Są pewni koordynatorzy Stowarzyszenia Dafa, którzy często robią coś, co jest 

sprzeczne z zasadami, i nawet wiodą prym w łamaniu zasad. Przykłady tego obejmują 

przyzwalanie praktykującym, którzy ostatnio wrócili z Chin, pracować za kulisami przy 

przedstawieniach Shen Yun, i pozwalanie pewnym osobom, które Stowarzyszenie określiło, jako 

problematyczne, na udział w promocji Shen Yun. Pewien koordynator powiedział nawet innym 

praktykującym: „Jestem głównym koordynatorem naszego Stowarzyszenia i Mistrz powiedział, 

że jeżeli zatwierdzam coś lub proszę ludzi o zrobienie czegoś, to jest to w porządku”. Niektórzy 

praktykujący sprzeciwiają się pewnym sprawom, ale wahają się, czy zabrać głos, ale 

jednocześnie czują, że poprzez łamanie zasad, ci koordynatorzy nie zachowują się w sposób 

prawy. 

 Mistrz: Jest coś w tym, o co zapytał praktykujący. Zawsze zdarzają się wśród nas tacy, 

którzy robią coś w imieniu Mistrza. Kiedy ludzie pytają mnie o coś, to często odpowiadam: 

„Jeśli chodzi o to, co powinni robić uczniowie Dafa, to róbcie - nie sprzeciwiam się temu”. To 

jedno co mogę powiedzieć. Kolejny scenariusz może być taki, że po to, by pomóc im dojrzeć, 

jako kultywującym i jako koordynatorom, powiem im, żeby radzili sobie w pewnych sprawach 

według ich własnego uznania. Ale kiedy Mistrz coś powie, to niektórzy przekazują to 

praktykującym mówiąc „Mistrz tak powiedział”, „Mistrz to uznał”, „Mistrz to zatwierdził” lub 

„Mistrz powiedział, żeby zrobić to w taki sposób”. Zatem to, co powiedziałem zostało 

zmienione, i zdarza się to dosyć często. 

 Nie chodzi tu o to, żeby powiedzieć, że wszyscy praktykujący, którzy ostatnio przybyli 

z Chin mają problemy. Jeśliby zastanowić się nad tym, to cóż, ponieważ Stowarzyszenie Dafa 

musi pracować z tak wieloma praktykującymi, to jak mieliby być w stanie dowiedzieć się 

czegoś na temat każdego jednego praktykującego? Zatem zasady są niezbędne. Kolejnym 

czynnikiem, jak wiecie, jest to, że praktykujący z Chin kontynentalnych często słabo znają 



 

 

angielski. Jak mówiłem o tym wcześniej, jeśli dopiero co przybyłeś z Chin, to nie będziesz w 

stanie od razu wyczuć twojego chińskiego sposobu myślenia w kwestii tego, jak postępować z 

różnymi sprawami - ale inni będą widzieć to bardzo wyraźnie - i minie trochę czasu zanim 

wyczujesz, że jest z tobą coś nie tak. Praktykujący, którzy ostatnio przybyli z Chin 

mogą myśleć: Jakże głupi są ci ludzie w innych krajach? Jak mogą być tacy prości? Jakże 

pytania, które zadają mogą być takie proste i naiwne? Ale niezależnie od tego wszystko, co 

sobie myślicie, w rzeczywistości tacy są normalni ludzie. Ludzie, którzy dopiero co przybyli z 

Chin są produktem prześladowań nikczemnej KPCh i systematycznej destrukcji kultury 

chińskiej. Zatem częstokroć wieloletni praktykujący nie czują się komfortowo, gdy niedawno 

przybyli praktykujący robią pewne rzeczy, ponieważ ci praktykujący mają tendencję do 

ekstremalnego podejścia do spraw i osiągania rezultatów przeciwnych do zamierzonych. Mają 

też problemy z komunikacją z innymi praktykującymi, praktykującymi spoza Chin. A sposób, 

w jaki rozumują praktykujący niedawno przybyli z Chin, wydaje się innym praktykującym 

bardzo dziwny. A jednocześnie praktykujący z Chin myślą: „Myślisz o tych sprawach nazbyt 

prostolinijnie. Tylko robiąc to w ten inny sposób będzie to dobrze funkcjonować”. Ale 

praktykujący spoza Chin zastanawiają się, jak tutejsi ludzie mogą mieć takie podejście do 

sprawy. 

 Jeżeli tak naprawdę nie rozumiesz tego społeczeństwa, to nie będziesz w stanie dobrze 

wykonywać rzeczy. Zatem w przeszłości podczas pracy nad sprzedażą biletów Shen Yun, 

dosyć często powtarzał się taki scenariusz, gdzie [praktykujący niedawno przybyli z Chin] 

mówili do ludzi w nachalny sposób i nie pozwalali im odejść, prowadziło to do bardzo 

negatywnych reakcji ze strony ludzi z tego społeczeństwa. Szczególnie stanowi to problem, 

gdy weźmiecie pod uwagę, że Shen Yun obiera za cel ludzi z najwyższego poziomu 

społeczeństwa, i ci ludzie różnią się od reszty pod względem sposobu myślenia i poziomu 

obycia kulturalnego. Ci z was, niedawno przybyli z Chin, nie macie o tym jeszcze pojęcia, więc 

nie powinniście podejmować się tej pracy dopóki nie zrozumiecie i nie uchwycicie sedna tego 

wszystkiego. W takim razie naprawdę będzie to mieć rezultat przeciwny do zamierzonego. 

Więc tak, biuro Shen Yun ma taką zasadę, że ci, którzy niedawno przybyli z Chin nie mają 

pozwolenia na pracę za kulisami. Niektórzy nowo przybyli praktykujący są krewnymi 

wieloletnich uczniów Dafa, którzy mieszkają poza Chinami. Technicznie rzecz biorąc, 

niektórzy ci praktykujący nie mają tego problemu, ale nie zawsze o to tu chodzi. Jeżeli nikt cię 

nie rozpoznaje lub nie zna, to możesz powiedzieć, że jesteś uczniem Dafa i robić całkiem dobre 

wrażenie, ale czy ludzie będą wiedzieć, że naprawdę jesteś uczniem Dafa? Możesz równie 

dobrze być uczniem Dafa, ale tutejsi ludzie cię nie znają. Dlatego jest taka zasada, że [ci, którzy 

niedawno przybyli z Chin] nie mogą iść za kulisy. Logiczne jest, że możesz być pomocny na 

inne sposoby i nie musisz pracować za kulisami. 

 Niektórzy koordynatorzy naprawdę muszą dobrze przemyśleć to, w jaki sposób coś 

robią. Chciałbym wam powiedzieć, że ponieważ jesteście koordynatorami, powinniście zebrać 

miejscowych praktykujących i w imieniu Mistrza zjednoczyć ich, aby mogli udoskonalić się w 

kultywacji i powinniście pomóc Mistrzowi w dobrym prowadzeniu ich. To jest waszym 

obowiązkiem, jako koordynatorów w waszym regionie. Jednakże zawsze stronicie od kilku 

osób, zawsze unikacie pewnych ludzi, którzy nie podążają za tym, czego wy chcecie, zawsze 

patrzycie na sprawy w zwyczajny sposób, zawsze radzicie sobie ze sprawami w zwyczajny 

sposób, i zawsze powodujecie, że miejscowi praktykujący nie współpracują dobrze ze sobą. I 

dlatego, kiedy widzicie, że nowo przybyli z Chin robią wszystko o cokolwiek zostaną 

poproszeni, i są posłuszni, to posyłacie ich do pracy za kulisami, albo nawet do kuchni i 

zarządzania usługami gastronomicznymi. Ale to niepokoi ludzi z Shen Yun. Mają za zadanie 

wystawić ponad sto przedstawień, jedno po drugim, więc nie mogą sobie pozwolić na 

pojawienie się żadnych problemów, czyż nie? Zatem zapytam tych z was, którzy zlekceważyli 

te zasady, czy możecie naprawdę poręczyć za tych ludzi? Nie, nie możecie. Nie możecie 

opierać swojej decyzji o przyznaniu komuś jakiegoś zadania jedynie na tym, że zrobi to co mu 

się powie. Koordynator Dafa nie powinien podchodzić do spraw w taki sposób. Chciałbym 



 

 

wam coś powiedzieć: pomagajcie Mistrzowi poprzez dobre prowadzenie praktykujących; to są 

moi uczniowie, tacy sami jak wy, więc nie możecie wykluczać ludzi. 

 Ale z drugiej strony, inni uczniowie Dafa powinni podobnie mieć na uwadze to, że są 

uczniami Dafa i powinni dobrze współpracować. Waszym koordynatorom nie jest łatwo! 

Każdy, kto pełni tę rolę musi radzić sobie z tego typu problemami, zatem wszyscy powinni 

być wyrozumiali dla siebie. Jeżeli naprawdę będziemy potrafili to zrobić, to czy sprawy nie 

będą miały się lepiej? Nie powinniście wielokrotnie upadać, zanim uświadomicie sobie, że 

lepiej jest przyjąć inne podejście. Gdy prześladowania były surowe, czyż wiele spraw nie 

upadło dlatego, że często działaliście przeciwko sobie, zawsze kłócąc się w trakcie prób 

współpracy o to czyj pomysł jest lepszy, i bez przerwy się sprzeczając? Jeżeli w tamtym 

momencie potrafilibyście dobrze ze sobą współpracować, to prace mogły by być wykonane 

skuteczniej. Oczywiście, kiedy dziś spoglądacie wstecz, to zdajecie sobie sprawę z tego, że 

wtedy dobrze nie postępowaliście. Ale nie podążajcie dalej według tego wzorca. 

 

  Uczeń: Chciałbym prosić Mistrza, żeby powiedział nam o głębszym znaczeniu: „Wielka 

droga nie ma formy”, i o minghui.org i Stowarzyszeniu Dafa, pozywaniu głównego demona…  

 Mistrz: W rzeczy samej to powinno zostać pozwane (entuzjasty aplauz uczniów); cała 

ludzkość powinna pozwać to coś. Ono skrzywdziło wszystkich Chińczyków, jak i wielu ludzi 

z innych rejonów całego świata. Tak wielu ludzi zostanie ściągniętych do piekła z powodu jego 

kłamstw. 

 Odnośnie tego, że Wielka Droga nie ma formy, zdaje się, że nie mamy czasu na 

wracanie do tego tematu, i mogę tylko odpowiadać na wasze pytania zapisane na kartkach. 

Wasza kultywacja nie przyjmuje żadnej szczególnej formy. W przeszłości kultywujący mieli 

świątynie i klasztory i byli ograniczeni do kilku specyficznych form. Ale wy, gdy wrócicie do 

domu, to powrócicie do swoich przeróżnych prac. Podczas tego wyjątkowego okresu, kiedy 

trwają prześladowania, Oczywiście, uczniowie Dafa otworzyli firmy medialne i prowadzą 

projekty aby przeciwdziałać prześladowaniom, ale są to zaledwie firmy, które dostosowują się 

do zwykłych ludzkich sposobów funkcjonowania; te firmy same w sobie nie są częścią naszej 

kultywacji. Zawsze powtarzałem, że nie są jakimiś konkretnymi elementami Dafa, tylko 

firmami prowadzonymi przez uczniów Dafa. Uczniowie Dafa są w stanie kultywować w 

przeróżnych zawodach, zatem oczywiście mogą prowadzić swoje własne firmy. Nie są to jakieś 

szczególne formy, jakie przyjmuje kultywacja Dafa. W Dafa nie ma firm. To samo tyczy się 

Shen Yun, które również jest projektem utworzonym przez uczniów Dafa w celu ocalania ludzi, 

a nie jakąś konkretną metodą kultywacji, czy środowiskiem, które wymagałoby aby uczniowie 

Dafa kultywowali w jakiś szczególny sposób. Nie o to tu chodzi. 

 Uczeń: Tajwan organizuje zbyt wiele wydarzeń i spotkań o wielkiej skali, i większość z 

nich to wydarzenia dla nas samych. 

 Mistrz: Hmm, najlepiej jest mieć niewiele wydarzeń przeznaczonych dla nas samych, 

za wyjątkiem wspólnego studiowania Fa. Nie sądzę aby był jakiś problem w większych 

ilościach wydarzeń dających świadectwo Fa lub wyjaśniających fakty ludziom, jako że mimo 

wszystko staramy się ocalać ludzi. 

 

 Uczeń: Shen Yun ma wiele pieśni, które są słowami bezpośrednio od Mistrza 

skierowanymi do zwykłych ludzi. Zawsze się zastanawiałem, co możemy zrobić żeby umożliwić 

ludziom ich usłyszenie lub przeczytanie. Chciałbym zapytać Mistrza, czy możemy grać pieśni 

Shen Yun podczas organizowanych przez nas wydarzeń, i czy możemy drukować słowa pieśni 

Shen Yun i umieszczać je na transparentach podczas akcji, w celu wyjaśniania prawdy? 

 Mistrz: Artyści Shen Yun śpiewają zwykłym ludziom. I pieśni są właśnie pieśniami. 

Jeżeli wydrukujesz tylko teksty pieśni i umieścisz je na transparentach, cóż, ponieważ niektóre 

z nich to wiersze napisane w starym stylu, niektóre to wiersze w stylu wolnym, które się nie 

rymują, a jeszcze inne nie mają formy poetyckiej, zwykli ludzie mogą je uważać za slogany lub 
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coś innego. Pieśni są właśnie pieśniami, i nie jest problemem to, żeby zwykli ludzie ich słuchali, 

zatem możecie je odtwarzać. 

 

 Uczeń: Mistrz wielokrotnie instruował nasze media, aby zarządzanie firmą wzorowały 

na firmach z Zachodu, ale patrząc na to, co się w tym momencie dzieje, czy nie przypominają 

one bardziej przedsiębiorstw państwowych z doktryną partyjną, jaka jest w Chinach? Brakuje 

im jasnego, praktycznego i konkretnego podziału pracy i odpowiedzialności za realizację 

zadań… 

 Mistrz: Ponieważ jesteście firmami medialnymi działającymi na skalę 

międzynarodową, to oczywiście musicie być tacy sami, jak firmy zakładane poza Chinami. I ta 

forma prowadzenia firmy jest naprawdę formą, w jakiej prowadzone są normalne firmy w 

normalnym społeczeństwie, i taka właśnie jest normalna firma. Niektóre firmy w Chinach 

zostały założone i są prowadzone przez urzędników z nikczemnej partii, chociaż oczywiście 

większość z nich to teraz podmioty prywatne. Wiem, że wszystkie przedsiębiorstwa były swego 

czasu prowadzone przez urzędników z nikczemnej partii, i że ich struktury zarządzania były 

przepełnione elementami nikczemnej partii, takimi jak Komitety Partyjne i Oddziały Partyjne. 

To jest nienormalne. W społeczeństwie Chin kontynentalnych nie można tak szybko usunąć 

takich naleciałości. Nawet w przypadku firm, które są prywatne, wiele ich struktur 

operacyjnych, praktyk zarządzania i konceptów, jest wzorowanych na przedsiębiorstwach 

państwowych. Nie róbcie czegoś takiego w innych państwach. Ogólnie rzecz biorąc, nie 

uważam żeby system z Chin kontynentalnych miał jakiś większy wpływ poza Chinami, dlatego 

że większość Chińczyków żyjących za granicą opuściła kraj dawno temu, i nasi uczniowie Dafa 

zdobyli wyższe i naukowe wykształcenie w innych krajach. Ale z pewnością jest pewna liczba 

ludzi, którzy nadal zachowują się lub robią coś według nawyków lub sposobów podejścia 

sprzed wyjazdu, co może różnić się od zachowania w normalnym amerykańskim 

społeczeństwie. Jest to coś, na co musicie zwracać uwagę. 

 

 Uczeń: Koledzy praktykujący Japończycy mówią, że obecne otoczenie sprawia, że 

bardzo trudno jest im się włączyć w grupę. Mają nadzieję, że ich chińscy koledzy praktykujący 

zamiast działać sami na pierwszej linii frontu, będą wspomagać i wspierać japońskich 

praktykujących w ich kultywacji. Ale trudno jest Chińczykom to zrozumieć  

 Mistrz: Tak, jeżeli japońscy praktykujący poruszają taką kwestię, to tym bardziej jest 

to powód do zwrócenia na to uwagi. Myślę, że sytuacja w Japonii i Korei pokazuje nam ostry 

kontrast. Lokalni koreańscy praktykujący Dafa są tam siłą napędową, więc gdy patrzysz na 

tamtejszą sytuację i siłę jaką mają w kwestii ocalania ludzi, wygląda to solidnie, i naprawdę 

zmieniają społeczeństwo. W Japonii, siłą napędową są chińscy uczniowie Dafa. W Japonii jest 

wielu ludzi, którzy mają otrzymać Fa, zatem upewnijcie się, że nie robicie czegoś, co ich 

odpycha. Zauważyłem tę sytuację, ale każdy region ma swoje wyzwania. Zatem kiedy 

problemy narastają, jako uczniowie Dafa powinniście pracować wspólnie nad znalezieniem 

sposobu ich rozwiązania. 

 Jeśli japońscy uczniowie Dafa czują, że przez te kwestie jest im trudno włączyć się w 

grupę, to stanowi to rzeczywisty problem. Wy, którzy jesteście uczniami Dafa w Japonii macie 

ocalać Japończyków. Oczywiście, wszyscy praktykujący opowiadają się przeciwko 

prześladującej nikczemnej KPCh, jako że działają przeciwko temu i starają się to powstrzymać 

i ujawnić. Jest to nasza odpowiedzialność. Ale czyż nie jest naszym głównym celem ocalanie 

ludzi? Jesteście po to, by ocalać ludzi na waszym terenie. 

 

 Uczeń: Z powodu blokady internetowej w Chinach, wiele terminów Dafa, takich jak 

„Dżen-Szan-Ren” i „Falun Dafa” jest filtrowanych [z komunikacji internetowej]. Zatem żeby 

to obejść pewni praktykujący, kiedy wyjaśniają prawdę w internecie, zapisują te słowa za 

pomocą podobnie brzmiących znaków. Chciałbym zapytać Mistrza, czy takie postępowanie jest 

stosowne. 



 

 

 Mistrz: Jeżeli są to praktykujący Dafa, którzy przekazują między sobą informacje, to 

nie powinno to stanowić problemu. Ale jeśli wyjaśniasz fakty ludziom, to mogą nie zrozumieć, 

o co ci chodzi, albo nie zrozumieć o czym mówisz. 

  

 Uczeń: Czy praktykujący z Chin kontynentalnych mogą transmitować lub 

rozpowszechniać przedstawienia Shen Yun w internecie? 

 Mistrz: Nie, nie róbcie tego. Wiecie, że w kwestii ocalania ludzi, przedstawienia Shen 

Yun na żywo są bardzo silne. Nie rozprowadzamy płyt, ani nie sprzedajemy DVD poza 

Chinami, ponieważ chcemy, by ludzie przyszli i zobaczyli to na żywo. Kiedy ludzie przychodzą 

osobiście, z miejsca zadbamy o kwestię ich ocalenia, i zostają ocaleni. Trudno osiągnąć to 

poprzez telewizję. Kiedy ktoś ogląda przedstawienie nagrane na płycie, to może poczuć, że nie 

ma już potrzeby oglądać go na własne oczy, ale płyta nie ma takiego efektu, jak przedstawienie 

na żywo. Rozprowadzamy je w Chinach, bo obecnie Shen Yun nie może tam pojechać, zatem 

jest to najlepsze, co można zrobić. Nadal przynosi jakiś efekt, aczkolwiek nie jest on tak 

potężny. Zatem nie umieszczajcie tego w internecie. Z chwilą gdy znajdzie się w internecie, 

zaniknie podział na wewnątrz i poza Chinami. 

 

 Uczeń: Ponieważ na urządzeniach audio mamy nie mieszać treści Dafa z szeringami 

praktykujących, muzyką, czy treściami wyjaśniającymi fakty, to ten sam problem jest z naszymi 

telefonami, czy komputerami przechowującymi podobne treści. 

 Mistrz: Kiedy przechowujesz coś dla celów własnych, to jest to tylko dla twojej własnej 

wygody. Ale jeśli to, co puszczasz z urządzeń audio jest mieszaniną rzeczy z Dafa i zwykłych 

ludzkich lub jakichś rzeczy praktykujących, to ludzie nie będą wiedzieć, które z nich to Fa, 

które są rzeczami praktykujących i które są czymś zwykłym. Czy nie byłby to bałagan? Czy 

nie byłoby to trochę, jak zakłócanie Fa? (Mistrz potakuje) Kultywujący musi być 

odpowiedzialny za swoją własną kultywację i za Fa. 

 

 Uczeń: Pewni główni koordynatorzy regionalni wykorzystują pozycją daną im przez 

Mistrza, kontrolują podejmowanie decyzji w dużych i małych sprawach i odpychają 

praktykujących z odmiennymi opiniami. Kiedy Mistrz w samą porę wkroczył, by powstrzymać 

zbyt ekstremalne działania względem teatru, osoba podejmująca tamtą decyzję nie spojrzała 

do wewnątrz, ale zamiast tego skupiła się na próbie dowiedzenia się, kto zgłosił tę informację 

Mistrzowi. 

 Mistrz: Doprawdy, niektórzy koordynatorzy mieli pewne cechy zbyt podobne do 

zwykłych ludzkich cech. Ale są tacy kultywujący, z którymi musicie pracować, z 

kultywującymi w stanie w jakim obecnie są, i mają oni faktycznie dużo ludzkich myśli. 

Niemniej jednak są nadal uczniami Dafa. Tak liczne i wielkie są wyzwania, którym stawiasz 

czoła i jako koordynator, musisz im sprostać i musisz się do nich dostosować. Po prostu 

niemożliwe jest abyś zamienił wszystkich praktykujących w ludzi, którzy będą się zachowywać 

w określony sposób, lub w ludzi, którymi chcesz aby byli. Nawet coś tak dużego, jak to całe 

społeczeństwo, nie może ich zmienić. Kultywacja Dafa może ich zmienić, ale następuje to 

warstwa po warstwie, i dopóki ten proces nie osiągnie powierzchni, osoba będzie nadal taka 

jaka jest. Tylko ci, którzy są pilni mają swoje złe skłonności pod kontrolą. Ale za zwyczaj, będą 

ludzie, którzy nie są nawet świadomi [swoich problemów] i pozostają tacy jacy są. Jeżeli chcesz 

aby zachowywali się w określony sposób, to będzie im bardzo trudno to osiągnąć. Nawet ja, 

jako ich Mistrz, nie ustaliłem wymagań, że muszą się zachowywać w określony sposób. Zatem, 

jak powinieneś się zachowywać, jako koordynator? Czy sprawdziłoby się to, gdybyś służył 

jako koordynator tylko dla niektórych ludzi? Jakim koordynatorem chciałbyś być? Czy 

myślałeś o tym? Czy też masz nadzieję, że wszyscy będą tak posłuszni jak stado owiec? Ty 

tego chcesz, ale ja nie. Przy tak skomplikowanych sprawach, [powinieneś wyczuć], jak być 

dobrym koordynatorem uczniów Dafa. Teraz, gdy Mistrz powierzył ci odpowiedzialność 

[pomyśl o tym], w jaki sposób zamierzasz, dla mnie, dobrze prowadzić tych ludzi. 



 

 

 Tak, w rzeczy samej jest to bardzo trudne, ale czy nie jesteś kultywującym? Czyż nie 

jesteś koordynatorem kultywujących? Mnóstwo presji wiąże się z byciem koordynatorem, 

naprawdę, ale bez presji nie byłaby to kultywacja. Jest to trudne, tak, bardzo trudne, i nawet ja 

jako wasz Mistrz wiem, że jest to trudne. Mogliście zauważyć, że nie rozwiązuję bezpośrednio 

konfliktów pomiędzy uczniami Dafa. Jest tak dlatego, że gdybym miał tak postąpić, to 

przywiązania mogłyby spowodować to, że ludzie byliby przeciwko mnie. To byłoby okropne, 

gdyby próbowali coś ze mną, gdyż oznaczałoby to, że zachowują się znieważająco wobec 

Mistrza i zgrzeszyli. Dlatego nie wtrącam się w ich sprawy. Kiedy ktoś przychodzi żeby się ze 

mną zobaczyć w sprawie jakiegoś konfliktu (Mistrz się uśmiecha), [to mówię mu żeby] poszedł 

do koordynatora. Zatem znam wyzwania, jakim stawiasz czoła. Ale pomyśl o tym, co dzieje 

się, kiedy pomimo wyzwań udaje ci się temu sprostać - czyż nie jest to wszechmocna cnota? 

W kultywacji staramy się być pilni, szybko się wznosić i jeszcze lepiej wspinać się ścieżką ku 

boskości, prawda? Mistrz wczuwa się w twoją sytuację. Ale spróbuj nie robić rzeczy w sposób, 

który sprawia, że innym praktykującym jest trudno to zrozumieć lub zaakceptować. 

 Prawdą jest, że w niektórych sprawach nie chcecie mówić Mistrzowi o czymś takim. 

Jeśli stojąca za tym intencja ma na celu nie obciążać Mistrza tymi sprawami, wówczas jest to 

zrozumiałe. Ale jeśli wynika to z ludzkiej mentalności skrywania czegoś, wówczas jest to 

problem charakteru (sinsing) kultywującego. Tak naprawdę to wolałbym tego nie wiedzieć, 

naprawdę bym wolał. W każdym razie, wasze przywiązania zostaną wychwycone przez stare 

siły. 

 

 Uczeń: Jesteśmy uczniami, którzy przybyli z zagranicy ponieważ w Chinach 

cierpieliśmy z powodu prześladowań. Czy możemy tutaj złożyć prawny pozew sądowy, pozwać 

tego demona Jiang’a w Chińskiej Prokuraturze Ludowej i w Sądzie Najwyższym? 

 Mistrz: Oczywiście, że możecie. Robienie czegoś takiego nie stanowi żadnego 

problemu. W przeszłości, kiedy uczniowie Dafa w innych krajach rozpoczynali starania 

związane z pozwaniem zła, było to robione przez naszych współpracujących razem prawników 

praktykujących Dafa i innych uczniów Dafa spoza Chin. 

 

 Uczeń: Opierając się na obecnym stanie naszych mediów, osobiście czuję, że naszym 

artykułom bardzo ciężko jest osiągnąć właściwy poziom. 

 Mistrz: Aby w mediach wykonywać pracę na wysokim poziomie, musicie mieć dobrą 

grupę profesjonalnych pracowników. Skoro o tym mowa, coś mi to przypomniało. Często 

nagłówki artykułów publikowanych online są niejasne i ciężko je zrozumieć. Jak to jest, że nie 

potrafimy nawet poprawnie stosować chińskiej gramatyki? Ciężko jest zrozumieć, co ten 

nagłówek znaczy. Musicie zatem przykładać wagę do takich spraw. 

 

 Uczeń: Opierając się na obecnym stanie naszych mediów, osobiście czuję, że artykuły 

nie są na wymaganym poziomie. Są znaczące różnice opinii w odniesieniu do naszej produkcji 

wiadomości, i czuję, że efektywność naszych reportaży pod względem ocalania ludzi, nie jest 

najlepsza. Nie wiem co możemy zrobić, żeby spełnić wymagania Mistrza. 

 Mistrz: Właściwie, to nie musisz się tak martwić. Mistrz jest już dość zadowolony z 

tego co robicie. Firmy medialne odgrywają wielką rolę - naprawdę odegrały wielką rolę w 

wyjaśnianiu faktów, działają przeciwko prześladowaniom i ocalają ludzi. Oczywiście, byłoby 

lepiej, jeśli wasze artykuły mogłyby być lepiej napisane. Ale nie stanie się tak jeśli zaczniecie 

się kłócić, bo ty chcesz napisać artykuł w ten sposób a ktoś inny che to zrobić inaczej. To tak 

jak wtedy, kiedy wspólnie pracowaliście nad projektami, były różne opinie odnośnie tego, czyj 

pomysł jest lepszy, i ludzie myśleli, że to czy tamto nie zadziała, lub że coś innego by się nie 

sprawdziło, i rzeczy, które miały zostać zrobione, z tego powodu zaprzepaszczono. W 

rzeczywistości bardzo trudno jest zrobić coś tak, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani. 

Oczywiście dobrze jest robić coś lepiej, ale nawet jeśli coś nie jest zrobione zbyt dobrze, nie 

wstrzymujcie ukończenia tego. Pewne rzeczy mogą nadal mieć znaczenie, nawet jeśli nie są za 



 

 

dobrze zrobione. Jeżeli zostaną zrobione lepiej, to będą jeszcze bardziej efektywne, ale nie 

wstrzymujcie spraw i nie powodujcie, że nie mają żadnego wpływu. 

 

 Uczeń: Odkąd przybyłem do Stanów Zjednoczonych mój stan kultywacyjny nie jest tak 

dobry, jak wtedy gdy byłem w Chinach. W moim umyśle jest kilka poglądów nabytych po 

urodzeniu, które wyraźnie rozpoznaję jako złe, ale jest mi ciężko się pozbyć ich. Czuję, że 

zawodzę Mistrza.  

 Mistrz: Myślę, że bardzo dobre jest to, że byłeś w stanie to rozpoznać, gdyż początkiem 

możność dostrzeżenia i rozpoznania swoich problemów. Niektórzy praktykujący z Chin nie są 

w stanie rozpoznać swoich problemów, jednakże pędzą z projektami i zastanawiają się, jak to 

możliwe, że inni są w stanie robić rzeczy w taki lub inny sposób. Tylko gdy staniesz się 

świadomy swoich problemów, będziesz w stanie prawdziwie pracować razem ze wszystkimi i 

tylko wtedy ludzie z innych krajów zaakceptują cię. Czasami masz silne życzenie, żeby coś 

się wydarzyło według twojego sposobu myślenia lub chcesz aby inni zmienili swój sposób 

myślenia, ale oni nie zrozumieją tego, co ty robisz. To właśnie w takiej sytuacji najczęściej 

pojawiają się problemy. 

 

 Uczeń: Uczniowie mają różne opinie odnośnie tego, czy powinniśmy pozwać 

urzędników od średniego do niższego szczebla okropnie nikczemnej i niegodziwej partii za 

bezprawne osadzanie w więzieniach, torturowanie, ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości 

itd. Jedna grupa uważa, że nie powinniśmy ich pozywać i zamiast tego patrzeć do wewnątrz, 

podczas gdy inna grupa uważa, że powinniśmy wnieść pozwy. 

 Mistrz: Oto co myślę. Ocalanie ludzi powinno być sercem tego, co robią uczniowie 

Dafa. Jak powiedziałem wcześniej, wielu ludzi, czy to urzędnicy, policjanci, czy ktokolwiek 

inny, zostali zatruci kłamstwami. Właściwie to konkretnie te istoty nie są z natury niegodziwe; 

istoty same w sobie nie są niegodziwymi urzędnikami. [Niektóre z] tych istot mogą właściwie 

być bardzo dobre, ale zostały zwiedzione poprzez wpajanie im kłamstw nikczemnej doktryny 

partyjnej, i to doprowadziło do uczynków, które popełniły. Oczywiście, są również pewni 

ludzie, którzy dobrze wiedzieli, jaka była sytuacja i czyje czyny były umotywowane własnymi 

korzyściami. Nadal powinniście dawać im szansę na poznanie prawdy. Jeśli pozwiecie ich 

wszystkich, cóż, właściwie to nie jest waszym celem. To co my chcemy to zakończenia 

prześladowań. Pragnienie zemsty - zrobienie czegoś tym, którzy nas prześladowali - nie 

powinieneś mieć pragnienia zemsty. Jako kultywujący, powinniście się skupić na ocalaniu 

ludzi. [Jeśli myślisz] „Ty mnie prześladowałeś, więc w przyszłości dopilnuję żebyś dostał za 

swoje”, czyż nie jesteś wtedy zwykłą osobą? Nie powinniście mieć myśli o zemście. 

 Jednak powiem wam również, że będą rozliczeni wszyscy ci, którzy przyczynili się do 

prześladowań Falun Gong. Uczeń Dafa mówił o tym, jak uczniowie planowali doprowadzić do 

odpowiedzialności karnej wszystkich prześladowców, a ja mu powiedziałem „Czy to będzie ci 

potrzebne?” Czy widzieliście,na jaką skalę są obecnie prowadzone aresztowania w [Chinach]? 

Skorumpowani wszelkiego kalibru - od dużych po małych – są na celowniku. (Mistrz się śmieje, 

uczniowie biją brawa) i wygląda to na bezlitosne. To co spotkało Falun Gong nie zostało 

zadośćuczynione, ponieważ pewni ludzie nie zostali jeszcze ocaleni, i niektórzy praktykujący 

nie wznieśli się jeszcze wystarczająco w swojej kultywacji. Kiedy sprawy będą mieć się ku 

końcowi, wszystko się zakończy. Dlatego obecnie stare siły nie sięgają po prześladowców w 

celu zadośćuczynienia temu, co wyrządzono Falun Gong i dlatego obecnie ludzie nie są 

doprowadzani przed wymiar sprawiedliwości za prześladowanie Falun Gong. Zło sprawiło że 

podczas tego okresu poprzez kuszenie nikczemnymi kłamstwami, defraudację, korupcję i 

czynienie wszelkiego rodzaju złych rzeczy, a na dodatek poprzez danie im władzy, ci ludzie 

wzięli udział w prześladowaniu Falun Gong. A teraz dokładnie ci sami ludzie są pociągani do 

odpowiedzialności i nazywani tak zwanym „elementem korupcyjnym” i „malwersantami”. 

Wszyscy wiedzą, że ma to teraz miejsce a ci którzy widzą to jasno, mówią, że to jest odpłata 

za grzechy. I w rzeczywistości ludzie rozumieją to w ten sposób, że ci ludzie są karani za to, co 



 

 

uczynili. I tym ludziom w głębi duszy dana jest świadomość, że jest to właśnie spłata za ich 

grzechy. Ale nie są rozliczani jako prześladowcy, ponieważ przed praktykującymi Dafa jest 

jeszcze większe dzieło do wykonania. 

 

 Uczeń: Opublikowałem w internecie w Chinach kilka kawałków Shen Yun dla kilku 

znajomych z sieci, ale napotkałem na sprzeciw ze strony praktykujących mieszkających za 

granicą. Dlaczego jest tak, że możemy przekazywać DVD z Shen Yun, ale nie możemy 

udostępniać ich przez internet? 

 Mistrz: Tak jest,, nie możesz udostępniać filmu w Internecie tak jak już powiedziałem. 

Jest tak dlatego, że gdy udostępnisz go w sieci, to nie będzie już podziału na Chiny i resztę 

świata. A robienie tego będzie mieć negatywny wpływ na efekt Shen Yun w ocalaniu ludzi 

poprzez przedstawienia na żywo. Jeżeli jacyś ludzie, którzy mają przyjść na przedstawienie, 

obejrzą DVD, to mogliby zrezygnować z obejrzenia przedstawienia na żywo. Wtedy ci, co 

powinni zostać ocaleni nie zostaną ocaleni, ponieważ DVD nie są tak wszechmocne. Dlaczego 

zatem, DVD mogą być rozprowadzane wewnątrz Chin? Ponieważ Shen Yun nie może tam 

pojechać. Zatem niezależnie jaki wpływ mają tam płyty, skorzystamy z tego. Takie jest zatem 

rozumowanie. Ludzie z łatwością mogą też nielegalnie kopiować wideo. Nie możesz robić tego, 

na co tylko masz ochotę. Z tego powodu nie możemy umieszczać DVD z Shen Yun w 

internecie. 

 

 Uczeń: Mistrz zlecił naszej firmie medialnej aby nauczyła się od Shen Yun, ale nasz 

zarząd powiedział, że artyści Shen Yun są młodzi i mają dobre kwalifikacje, podczas gdy my 

jesteśmy starzy i niedoświadczeni, więc nasza sytuacja jest inna. 

 Mistrz: (Wszyscy się śmieją) W uczeniu się od Shen Yun chodzi o uczenie się ich 

sposobu zarządzania i kwestii, które sprawiły, że odniosło sukces. Czyż nie tego powinniście 

się uczyć? Artyści Shen Yun z konieczności są młodymi ludźmi. Kto kiedykolwiek powiedział, 

że uczniowie Dafa mogą dobrze kultywować tylko wtedy, kiedy są młodzi? Nie jest tak, że 

jesteście artystami, więc te kwestie nie powinny być brane pod uwagę. Nie szukajcie wymówek 

na nierobienie tego, co uczniowie Dafa powinni robić. 

   

 Uczeń: Ponieważ pewni praktykujący są zaangażowani w projekty medialne, to nie 

mają czasu na branie udziału w wysiłkach wyjaśniania faktów na pierwszej linii. Czy mogliby 

znaleźć trochę czasu na wzięcie udziału w akcjach wyjaśniających fakty w sposób bezpośredni? 

 Mistrz: Kiedy firmy medialne dobrze funkcjonują, są bardzo efektywne w wyjaśnianiu 

faktów i ocalaniu ludzi, i podają aktualne wiadomości ujawniające prześladowania popełnione 

przez zło w Chinach i korupcję niegodziwej partii. Oczywiście, korupcja jest niepowiązana z 

prześladowaniami, ale ci skorumpowani ludzie to również prześladowcy Falun Gong, i 

powinniście udostępnić światu wiadomość, że ludzie ci byli zaangażowani w prześladowania. 

Powiedziałem wcześniej, że prześladowanie uczniów Dafa będzie podwójnie spłacone w toku 

karmicznego zadośćuczynienia. Przyjrzyjcie się jak teraz wyglądają sprawy w Chinach. Czyż 

nie jest prawdą, że cały ten atak czerwonego terroru stworzony w przeszłości do 

prześladowania Falun Gong i presja mentalna wywierana na uczniów Dafa są teraz skierowane 

na tych skorumpowanych ludzi i przez nich spłacane? (Wszyscy biją brawa) 

 

 Uczeń: Strona Minghui poprosiła praktykujących z Chin kontynentalnych aby utworzyli 

dużo punktów produkujących (bibułę) materiały które to punkty mają szeroką dystrybucję, i aby 

miały z Minghui bezpośrednie kanały komunikacji typu punkt-punkt. Jednakże niektórzy 

koordynatorzy w Chinach kontynentalnych nie zwracają zbytnio uwagi na bezpieczeństwo 

punktów produkcji materiałów, jeżdżą wszędzie pod pretekstem „całościowej koordynacji”, 

przejmują scentralizowaną kontrolę nad punktami produkcji materiałów, i sprawiają, że 

wszyscy praktykujący, którzy robią materiały, pod nich podlegają.  



 

 

 Mistrz: Ludzkie przywiązania, to jest właśnie to - przywiązania do reputacji, osobistego 

zysku, popisywania się i współzawodnictwa. Lekceważą bezpieczeństwo praktykujących i 

ściągają problemy i ryzyko na uczniów Dafa. Wszyscy ci ludzie, którzy krążą po różnych 

miejscach i dysponują szczegółowymi informacjami na temat praktykujących, źle myślą. Są 

wśród nich również tacy, którzy mają ukryte zamiary. Zatem musicie uważać na te sprawy i 

nie dawać tym ludziom żadnej sposobności. 

 

 Uczeń: Zaobserwowałem, że wielu praktykujących poświęca bardzo dużo swojego 

czasu, i wkłada wiele serca i wysiłku w pracę w naszych firmach medialnych, ale wielu z nich 

nie ma wysokich standardów względem siebie samych, nie są chętni do nauki, i pracują w 

bardzo nieprofesjonalny sposób. Nie mogą się równać z tymi z normalnych firm. Dlatego 

wątpię czy naprawdę staniemy się główną firmą międzynarodowej rangi. 

 Mistrz: Tak, niektórzy ludzie mają krótkowzroczny sposób myślenia i robią tylko tyle, 

żeby się utrzymać. Nie przemyśleli tego, co robią. Mówiłem koordynatorom firm medialnych, 

że w przyszłości z pewnością staniecie się największymi, światowymi firmami medialnymi. 

Spoczywa na was olbrzymia odpowiedzialność za dobre prowadzenie firm medialnych. To, co 

uczniowie Dafa robią, w przyszłości zostanie przekazane ludzkiemu społeczeństwu, i 

przekazane zostaną również wasze firmy medialne, które staną się głównymi firmami 

medialnymi na świecie. Pomyślcie o tym, gdy ludzkość uświadomi sobie, że ich ocalacie, jak 

będą postrzegać projekty, nad którymi pracują uczniowie Dafa? Obdarzą je ogromnym 

uznaniem. (Brawa) Ale niektórzy nie radzili sobie za dobrze. Chociażby, to co ty zrobiłeś, 

wcale nie wyszło tak dobrze, czyż nie? Wszyscy chcą wnieść pozytywny wkład w projekty 

uczniów Dafa, ale będąc w grupie, zamiast pozytywnego wkładu, właściwie robisz 

niedźwiedzią przysługę. Nie powinno tak być. 

 

 Uczeń: Teraz kiedy rektyfikacja Fa zbliża się ku końcowi, wielu praktykujących nie 

rozumie dlaczego sytuacja w Hong Kongu staje się coraz groźniejsza i nie poprawia się.  

 Mistrz: Tak naprawdę, jeśli pomyślisz o tym, jeśli porównasz obecną sytuację w Hong 

Kongu z tym, jak było tam na początku prześladowań, to czy nie jest lepiej? Jak to jest „coraz 

groźniejsza”? Teraz jest wam łatwiej wyjaśniać fakty i każdego dnia pomagacie wielu ludziom 

wypisać się z partii. Czy byliście w stanie robić to w przeszłości? Nie. Zło przeszkadza, ale, 

jeszcze raz, jakiego rodzaju miejscem jest Hong Kong? To miejsce jest paszczą zła, a wy 

staracie się wyrwać mu zęby, prawda? (Mistrz się śmieje) Mawiam, że uczniowie Dafa są 

niesamowici, nawet jeśli wydaje się, że jest mnóstwo trudności. Stare siły uważają, że tak 

właśnie powinno być. Zło nie może was tknąć, ale też tak łatwo wam nie odpuści, ani nie 

pozwoli czuć się komfortowo. Tak właśnie wyglądają ścieżki uczniów Dafa, i to są przeszkody, 

które złe siły wymusiły na praktykujących Dafa. Stawiałeś czoła przeszkodom i problemom, 

które były powiązane z ludźmi, których ty ocalasz, jako że cała karma którą ludzie są dłużni 

jest wykorzystywana przez zło aby stworzyć przeszkody. 

 

 Uczeń: W mojej okolicy było trzech praktykujących, którzy przejawiali w różnym 

stopniu ograniczone możliwości umysłowe i spowolnione reakcje, a lekarze przypisali to 

postępującemu zanikowi móżdżku. Jeden z nich zmarł. 

 Mistrz: Jeżeli miało to miejsce w Chinach, to było spowodowane przez 

prześladowania. Jeżeli było to w innym miejscu, to doświadczeni uczniowie Dafa wiedzą, że 

nic nie przytrafia się uczniom Dafa przez przypadek. [Tym praktykującym] powiedziałbym, że 

jest to najwyższy czas na poważne przeegzaminowanie siebie samego w kwestiach 

kultywacyjnych. Nie podchodźcie tak lekko do spraw, które zlekceważyliście i uważacie, że to 

nic wielkiego. W kategoriach standardu kultywacji, to co uważacie za nieważne, [jeśli 

podążacie] za sposobem patrzenia na uczniów Dafa przez stare siły, to wcale nie jest nieważne. 

Kiedy uważacie, że pewne sprawy są nieistotne, to częstokroć jest to oparte na ocenianiu siebie 

zgodnie ze zwykłymi standardami, a nie z Fa! Prawda jest taka, że wszyscy uczniowie Dafa są 



 

 

niesamowici, włącznie z tymi opisanymi - byli prześladowani w trakcie uprawomocniania Fa, 

bo dawali z siebie wszystko by dać świadectwo Dafa i ocalać ludzi. Tak ja to widzę. Ale w tym 

samym czasie, uznaję to za wielką szkodę. Jest jedynie tylu uczniów Dafa, mierzących się z 7 

miliardami ludzi na tym świecie. Jak wielu możemy ocalić? Niestety odeszli oni w czasie, kiedy 

naprawdę potrzebujemy ludzi. 

 

 Uczeń: Pewni praktykujący, którzy wyjaśniają prawdę w miejscach turystycznych 

myślą, że ponieważ ludzie z kontynentu przez długi czas byli pod wpływem kontroli nikczemnej 

KPCh, to nie będą mieć odwagi zadeklarować swojej chęci wypisania się z organizacji KPCh, 

nawet jeżeliby tego chcieli. Dlatego po tym, jak praktykujący pytają turystów, czy chcieliby się 

wypisać, to robią to za nich, jeśli tylko osoba kiwnie głową albo się uśmiechnie. 

 Mistrz: Nie, to nie wystarczy. W ogóle! Oni muszą się na to zgodzić. Jeżeli nie wyrażą 

tego albo nie powiedzą, to nie będzie się to liczyć. A to dlatego, że formalnie zadeklarowali się 

robić różne rzeczy dla tej niegodziwej partii, wspierają nikczemną partię i nawet oddaliby jej 

swoje życie. Oni wypowiedzieli te słowa. 

 

 Uczeń: Na początku prześladowań niektórzy praktykujący zrobili książki Dafa, które 

były niezgodne z wymaganiami, niektórzy również zrobili sobie naszyjniki ze zdjęciem Mistrza. 

Jak tylko widzieliśmy coś takiego, to prosiliśmy ich aby oddawali nam te rzeczy i prosiliśmy ich 

aby nie robili ich więcej ani nie rozprowadzali. Ale nie znaleźliśmy sposobu na prawidłowe 

zutylizowanie tych przedmiotów, które weszły w nasze posiadanie. 

 Mistrz: Jeśli chodzi o materiały, które są przestarzałe lub książki Dafa, które zostały 

niepoprawnie wydrukowane, to zawsze mówiłem ludziom aby je spalili. Jednakże, kiedy je 

palicie, to róbcie to z poszanowaniem. Aczkolwiek możecie je spalić. 

 

 Uczeń: Kilka lat temu, w mieście Harbin miały miejsce przypadki zbierania funduszy i 

wygłaszania przemów, co zakłócało Fa, nadal się to zdarza. Wielu zaangażowanych w to 

praktykujących nadal nie uświadomiło sobie, że to co robią jest złe, i że nie zadośćuczynili za 

wyrządzone straty. Niektórzy z nich zachowują się jakby byli bardzo pilni, ale w rzeczywistości 

starają się unikać zajęcia się tą kwestią i ukrywają to, co zrobili. Co powinniśmy zrobić w tej 

sprawie? 

 Mistrz: Niektórzy ludzie będąc częścią Dafa po prostu robią rzeczy powierzchownie, a 

inni starają się wykorzystać pewne sytuacje. Niektóre takie sytuacje są spowodowane przez 

brak pilności w kultywacji, a inne są wynikiem ukrytych ludzkich motywów i tym sposobem 

wykorzystują życzliwość uczniów Dafa. Zatem koniecznie powinniście uważać na takie rzeczy. 

Kiedy dokonujecie darowizny lub wspieracie kogoś finansowo, musicie wiedzieć i mieć 

całkowitą pewność odnośnie tego, co on zrobi z tymi pieniędzmi. W przeciwnym razie nie 

możecie tego zrobić. Jeżeli dacie komuś pieniądze, będzie to oznaczało wspieranie go w jego 

czynach, a wy staniecie się tak samo winni jak on. Z tego powodu stare siły nie będą uważać, 

że zostaliście oszukani. Zamiast tego, będą uważać, że byliście w zmowie z tą drugą stroną i że 

go wspieraliście. Zatem koniecznie musicie zachować czujność w tych kwestiach. 

 W trakcie gdy o tym mówię, niektórzy z was myślą sobie: „Ale ja tak nie myślałem. 

Jestem uczniem Dafa, zatem jak mógłbym świadomie go wspierać?” Istoty boskie widzą to w 

następujący sposób: tym co świadczy o tym co reprezentuje sobą osoba jest raczej jej 

postępowanie i to jakie dało efekty, bardziej niż to co mówi,a co może być sprzeczne z tym, 

robi. Tak istoty z wysokich poziomów patrzą na sprawy. Niektórzy ludzie w rzeczywistości 

mieli przeznaczone tak się zachować. To co mówili brzmiało dobrze ale rezultat ich czynów 

miał przeciwny efekt. Wiele osób, które zachowywały się w ten sposób miały to przeznaczone. 

Powiedziałem w przeszłości, że gdy będzie miało miejsce szerzenie Dafa, to wszystkie istoty 

przybędą dla Dafa, ale nie koniecznie wszystkie przybędą aby otrzymać Fa. Wielu przybędzie 

by odegrać negatywne role. 

 



 

 

 Uczeń: W Chinach wśród koordynatorów, którzy są bardzo zdolni i w normalnych 

warunkach byliby bardzo efektywni, już od dłuższego czasu jest wiele przypadków poddawania 

ich ciężkim prześladowaniom. Miewają konflikty z innymi praktykującymi, są odsuwani przez 

ludzi i stawiają czoła innym formom interferencji lub prześladowań, takich, jak karma 

chorobowa. Czy przyczyną tych zdarzeń może być to, że w swej pracy zrobili coś, co miało 

negatywny wpływ? 

 Mistrz: Sytuacja w Chinach jest bardzo skomplikowana. Jak tylko wasze myślenie ciut 

zboczy, to stare siły wykorzystają tę lukę. Musicie być wyjątkowo uważni w kwestii waszej 

kultywacji i motywów stojących za waszymi czynami. Wszak jest to miejsce czerwonego 

terroru. 

 

 Uczeń: (Tłumaczone) Jestem praktykującym z Turcji. Niektórzy długoletni praktykujący 

nie uczestniczą w grupowym studiowaniu Fa i w projektach Dafa. Co możemy zrobić aby stać 

się jednym ciałem? 

 Mistrz: Właściwie to rozmawiałem z europejskimi koordynatorami o tym, że na 

początku prześladowań, uczniowie Dafa w Europie wywarli duży wpływ i osiągnęli solidne 

rezultaty w działaniach przeciwko prześladowaniom. Wasze serca naprawdę były wtedy 

połączone. Ale stopniowo zaczęliście się od siebie oddalać i z czasem staliście się bardziej 

nieobowiązkowi. Powiedziałem europejskim koordynatorom o tym, jak sprawić żeby wszyscy 

stali się bardziej poważni pod względem kultywacji i prawdziwie mogli być, jak uczniowie 

Dafa. Jeżeli nie potrafisz ciężko pracować nad kultywacją, to ludzie się rozproszą i zaczniesz 

ich tracić, i nawet jeśli fizycznie zgromadzisz ich razem, kiedy będziecie coś robić, to nie 

będziecie się różnić od zgromadzonej razem grupy zwykłych ludzi, i nie będziesz w stanie ich 

utrzymać. Wszystkie istnienia przybyły tutaj, aby otrzymać Fa i kultywować, a nabyte przez 

nich po urodzeniu poglądy wpływają na ich zdolność uzyskania Fa i czynienia postępów w 

kultywacji. Jednakże nie zdają sobie z tego sprawy. Z tego powodu wieloletni praktykujący 

muszą ich wziąć ze sobą i prowadzić za pomocą Fa. 

 

 Uczeń: Bazując na moich obserwacjach, główny problem z zarządem naszych mediów 

polega na tym, że są nazbyt zmotywowani w dążeniu do sukcesu i osiągnięcia zysku w krótkim 

czasie, i przez to używają bodźców takich jak uznanie i nagrody finansowe, żeby motywować 

praktykujących zajmujących się sprzedażą. To sprawiło, że ci praktykujący pracują oddzielnie 

i konkurują ze sobą, zachowują dla siebie informacje i jeden drugiego się wystrzega. Ludzie 

nie są w stanie ze sobą swobodnie rozmawiać podczas spotkań, a umiejętności i mądrość, jaką 

powinni normalnie mieć kultywujący są przyblokowane. 

 Mistrz: Tak, są to złe tendencje współczesnych Chińczyków. Niektórzy ludzie 

powiedzieli, że Chińczycy nie potrafią odnieść sukcesu w dużych biznesach. Pozwólcie, że 

opowiem wam o mentalności ludzi z innych krajów w kwestii robienia biznesów. Czy 

prowadzą duży, czy mały biznes, traktują to jak część swojego życia i robią wszystko, co mogą 

w tym kierunku, oraz obierają długofalowe cele. Ta mentalność skutkuje dobrym nastawieniem 

do pracy i produktami o wysokiej jakości. Wiele osób z Chin chce szybko zbić majątek i kiedy 

coś robią, nie mają długoterminowych planów pracy. Ludzie z innych krajów nie myślą w taki 

sposób. Prowadzenie biznesu to ich praca a także część ich codziennego życia, i szukają tylko 

normalnych dochodów. Tak do tego podchodzą. Niektóre wasze podejścia w mediach i innych 

projektach są odzwierciedleniem sposobu załatwiania spraw, przed jakim przestrzegam, zatem 

powinniście uważać na te kwestie. 

 

 Uczeń: Nasze wysiłki w wyjaśnianiu prawdy w miejscach turystycznych w Tai Pei były 

zakłócane przez pewne nikczemne organizacje i chciałbym zapytać o to, jak powinniśmy sobie 

z tym radzić. 

 Mistrz: (Mistrz się uśmiecha) Są to po prostu problemy powiązane z tymi sprawami. 

Zło wykorzystuje luki, które istnieją w wolnym społeczeństwie. Ci agenci KPCh wykorzystują 



 

 

wolność do wypowiedzi, jaka istnieje w wolnych krajach. Ale w rzeczywistości KPCh jest 

demonem. Czy to podczas okresu „zimnej wojny”, czy na początku istnienia nikczemnej partii, 

ludzie na całym świecie sprzeciwiali się temu i rządy na całym świecie ograniczały to. Nie 

pozwalały na jej obecność, tym bardziej nie zezwoliły jej ludziom na organizowanie wydarzeń, 

spotkań, protestów itp. Była uważana za ohydne monstrum i prawdziwą plagę. Ale obecnie, 

stopniowo, czujność ludzi na całym świecie osłabła. Wraz z upadkiem nikczemnej partii w 

Europie Wschodniej, ludzie stali się coraz mniej czujni. Więc teraz rzeczywiście ma tupet, żeby 

wymachiwać flagą i robić raban na Tajwanie, a to jest antykomunistyczny kraj. To naprawdę 

wydaje się całkiem dziwne. Niemniej jednak, powinniście uważać to za wyzwanie do 

pokonania, wyzwanie w ocalaniu ludzi. Róbcie, co powinniście robić i nie pozwalajcie, aby to 

na was wpływało, a oni już nie będą mieli chęci aby dalej to robić. 

 

 Uczeń: Chodzenie od domu do domu żeby rozwieszać materiały na drzwiach stało się 

jednym ze sposobów promowania Shen Yun. Co roku nasz koordynator angażuje w to wielu 

praktykujących z innych regionów, którzy niedawno przyjechali z Chin kontynentalnych, aby 

wziąć udział w tym projekcie. Koordynator prosi naszych miejscowych praktykujących, żeby 

złożyli się i pokryli koszty wyżywienia i zakwaterowania tych zamiejscowych praktykujących. 

Te koszty nie są wliczane w wydatki Shen Yun i nie są przejrzyście ujmowane w rozliczeniach 

księgowych. Koordynator zazwyczaj zajmuje się promocją Shen Yun na pełen etat, zatem jego 

wydatki na życie muszą być znaczącym ciężarem. W tym samym czasie pomaga praktykującym 

z innych regionów, którzy nie mają statusu imigrantów, aplikować o przyznanie azylu 

politycznego. Czy ta jego metoda nie skłoni ludzi do promowania Shen Yun po to, żeby dostali 

azyl polityczny? 

 Mistrz: Oto co ja myślę. Niektóre regiony proszą zamiejscowych lub nowych 

praktykujących o dołączenie do nich w wysiłkach, żeby nadać impuls promocji Shen Yun. Z 

technicznego punktu widzenia nie powinno to stanowić problemu, jeśli ci pomocnicy nie pełnią 

kluczowych pozycji. Rozwieszanie materiałów na drzwiach nie wymaga od ciebie 

bezpośredniego wyjaśniania prawdy, zatem nie powinno być z tym problemu. Na początku 

nikczemna KPCh poważnie przeszkadzała i Shen Yun nie było aż tak dobrze znane w 

społeczeństwie; ludzie nie słyszeli o nim i zawieszane na drzwiach reklamy, które w tamtym 

czasie robiono dla Shen Yun nie były zrobione idealnie. Zatem ludzie traktowali je jak reklamy 

zaśmiecające skrzynkę. Na dodatek, agenci nikczemnej partii przeszkadzali w działaniach i 

szerzyli oszczerstwa. Ale teraz sprawy mają się inaczej. W USA prawie wszyscy wiedzą o Shen 

Yun, tak dorośli jak i dzieci. Wiedzą, że Shen Yun jest pierwszej klasy przedstawieniem 

najwyższej rangi. Zatem kiedy idziecie do lepszej dzielnicy i wieszacie na drzwiach te ładnie 

zrobione reklamy, to mogę wam powiedzieć, że wcale nie zostaną one wyrzucone. Ludzie 

zareagują: „Och, to Shen Yun”. I będą myśleć: „To jest przedstawienie, które powinniśmy 

zobaczyć”. Tak zazwyczaj to przebiega. Jednakże w przypadku kilku regionów natknęliśmy się 

na parę osób, które zadzwoniły ze skargą. Ale gdy sprawdzisz je, to okaże się, że są to 

Chińczycy, którzy robią to celowo, a nie Chińczycy, którzy zostali zatruci przez KPCh. Ci w 

rzeczywistości są agentami i próbują przeszkadzać. Zatem nie pozwólcie aby to na was 

wpływało. 

 

 Uczeń: Czy konieczne jest kontynuowanie pracy nad czasopismem, które nie zawiera 

treści wyjaśniających fakty, zużywa ogromne ilości zasobów ludzkich i nie jest dochodowe? 

 Mistrz: Jeżeli nie wyjaśnia ono faktów, to oczywiście nie ma sensu. Dlaczego 

uczniowie Dafa mieliby się w to angażować? Jeżeli jednak twoje obawy są związane z tym, jak 

jest on efektywny w wyjaśnianiu faktów, wówczas jest to inna sprawa. Lub, jeśli jest to zwykła 

firma, którą prowadzisz, to nie mam nic przeciwko temu, gdyż wszyscy pracujecie w zwykłym 

społeczeństwie i musicie myśleć o tym, jak się utrzymać. Jeżeli firma medialna, którą prowadzą 

uczniowie Dafa ma na celu wejście w środowisko wyższej klasy społeczeństwa, i tym samym 

nie zamieszcza dużo artykułów, które wyjaśniałyby fakty, to jest to kwestia wyboru. Jeżeli 



 

 

chcecie wejść w wyższą warstwę społeczną, to naprawdę nie możecie mieć za wielu takich 

artykułów. 

 

 Uczeń: (Tłumaczone) Jest pewien koordynator projektu, który czasami przekazuje nam 

to, co ty mu powiedziałeś. Jak powinniśmy podchodzić do takich informacji z drugiej ręki? 

(Wszyscy się śmieją) 

 Mistrz: (Mistrz śmieje się serdecznie) Tak, są pewni koordynatorzy, którzy lubią 

powoływać się na Mistrza, kiedy nie potrafią ruszyć z zadaniem do przodu. [Będą mówić] 

„Mistrz tak powiedział” lub „To właśnie powiedział Mistrz”. Ale w rzeczywistości, kiedy 

zaczynacie mówić o tym, co powiedział Mistrz, inni praktykujący natychmiast zaczną o tym 

myśleć, i zobaczą, że powołujesz się na imię Mistrza ponieważ nie masz wystarczających 

umiejętności, aby samemu sobie z tym poradzić. (Uczniowie biją brawa) Dlatego też, kiedy 

ludzie czasami pochopnie przynoszą do mnie różnego rodzaju sprawy, to ja teraz wszystkich 

odprawiam. Oni chcą, żebym dał im jakieś zapewnienie lub zgodę i w większości przypadków 

jest tak dlatego, że napotkali na pewnego rodzaju opór. Jednak kiedy im powiem jakie jest moje 

podejście do tematu, to przeinaczą to i powiedzą ludziom coś innego, i będą twierdzić, że Mistrz 

wspiera to, co oni robią. W rzeczywistości, robiłem coś następującego. Gdy mnie zapytali, czy 

w porządku jest zrobić coś w taki lub inny sposób, to mówiłem im, że Mistrz nie sprzeciwia się 

żadnemu projektowi zainicjowanemu przez uczniów Dafa, i że mogą postępować w taki sposób 

jaki uważają za stosowny. (Wzdycha) Ale zaledwie po tym jednym zdaniu, wracali i mówili 

ludziom: „Mistrz to popiera, zatem zrobimy to w taki sposób”. A kiedy ktoś się sprzeciwiał, to 

mówili: „Zostało to poparte przez Mistrza”. (Wszyscy się śmieją) Ale to nie oznacza tego 

samego, czyż nie? Z tego też powodu czasami nie przyjmuję teraz ludzi.  

 Kultywacja to twoja własna sprawa i zrozumienie, jak wykonywać dobrze rzeczy oraz 

dobrze współpracować z innymi, i jest częścią twojej ścieżki. Jest to część twojej kultywacji, 

zatem jak możesz przerzucać to na Mistrza? Jak możesz to odpychać? 

 

 Uczeń: Ponad osiem tysięcy uczniów Dafa którzy przybyli z ponad pięćdziesięciu 

krajów i regionów przesyła Mistrzowi pozdrowienia. (Wszyscy uczniowie entuzjastycznie i 

długo biją brawa) 

 Mistrz: Dziękuję wam wszystkim (Mistrz robi heshi). Kultywacja jest kamieniem 

węgielnym tego co robimy, a ocalanie ludzi jest naszą odpowiedzialnością. Oba te aspekty 

muszą być realizowane dobrze, myślę że nasza konferencja Fa… Czy wiecie jaką kwotę za 

każdym razem tworzy suma za bilety lotnicze? Jest to ogromna kwota. A jak wysokie są 

wydatki na jedzenie i zakwaterowanie? Zasoby Dafa, szczególnie poza Chinami, są bardzo 

ograniczone. Zatem nie traktujcie konferencji Fa jako formalności, i nie zamieniajcie 

konferencji Fa w narzędzie, za pomocą którego wymieniacie się informacjami o czymś nowym, 

co Mistrz tu powiedział. Mistrz pragnie abyście w rezultacie uczestnictwa w tej konferencji Fa, 

w krótkim czasie wznieśli się i abyście naprawdę przezwyciężyli - - przeszkody na jakie 

napotykaliście w kultywacji. Zatem, gdy skończy się konferencja Fa, nie powinniście 

odchodzić z pustymi rękoma. 

 To nie jest jakieś spotkanie towarzyskie, spotkanie zorganizowane po to żeby ludzie 

mogli się ze sobą zobaczyć. Kultywacja jest poważną sprawą. Dlaczego stare siły tak nas 

prześladują? I dlaczego sytuacja, jaką stworzyły jest taka okrutna? One są naprawdę poważne! 

I jeśli chodzi o was, to wy kultywujecie siebie samych. Jeżeli nie jesteście poważni w kwestii 

tego o robicie, to zawodzicie samych siebie, a co więcej zawodzicie życia, które macie ocalić. 

Zatem, mam nadzieję, że po tym, gdy to powiedziałem, uświadomicie sobie, że wasza pilność 

i zrozumienie Fa są w rzeczywistości produktem waszej własnej kultywacji. Jako wasz Mistrz 

bardzo chciałbym zobaczyć, że szybciej robicie postępy i jeszcze lepiej kroczycie tą ścieżką ku 

boskości. Dziękuję wszystkim. (Mistrz robi heshi, wszyscy uczniowie długo biją brawa. Mistrz 

macha widowni na do widzenia. Gdy mistrz odchodzi uczniowie nadal stoją i biją brawa w 

kierunku w jakim odszedł Mistrz) 
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