
Zbudźcie się 

 
Fa-Rektyfikacja ciał niebiańskich została już ukończona, obecnie trwa przejście do Fa-

Rektyfikacji ludzkiego świata. Większość uczniów Dafa podąży za Mistrzem, gdy Fa będzie 

rektyfikować ludzki świat.  

 

Jednakże w tym procesie liczne życia ze szczególnie dużą karmą, jak i członkowie 

niegodziwej partii komunistycznej zostaną wyeliminowani i unicestwieni. Jednocześnie 

praktykujący Dafa, którzy nie wypełnili przysiąg, które podpisali własnym życiem, w 

momencie gdy przychodzili na ten świat, na przykład ci, którzy nie poradzili sobie dobrze z 

zadaniami uczniów Dafa, jak i ci, którzy nie zaangażowali się w ocalanie ludzi, i którzy przez 

to mają mocne ludzkie myśli i przez długi czas przysparzali zakłóceń środowisku 

kultywacyjnemu praktykujących, i ci, którzy podążyli za tymi, którzy doznali złego oświecenia, 

lub za agentami specjalnymi KPCh udającymi praktykujących, i przysporzyli praktykującym 

poważnych zakłóceń – oni wszyscy poniosą konsekwencje tego, w jaki sposób wypełnili swoje 

przysięgi. Mówiąc konkretnie, niektórzy mają silny „qing” i przez długi czas nie przykładają 

do tego wagi, i przez to stają się celem tajnych agentów udających praktykujących, i coraz 

głębiej w tym grzęzną, i wcale nie słuchają, co inni mówią. Na przykład jeżeli chodzi o tę 

kobietę, która uciekła z Singapuru do Japonii, mimo że Mistrz na ten temat się wypowiedział, 

niektórzy nadal do tego się nie oświecili. Mistrz nie nazwał jej wtedy po imieniu, gdyż nie jest 

tego warta. Ta osoba na powierzchni wygląda na bardzo pilną, udaje kogoś słabego i 

delikatnego, i bardzo skutecznie zwodzi ludzi. Parę osób cały czas za nią podąża i doznało złego 

oświecenia. Pośród nich niektórzy podziwiają jej tak zwane zdolności, i zostali przez nią 

zwiedzeni. Ona często mówi, że ma z kimś związek przeznaczenia z poprzedniego życia. Takie 

otwarcie prowokacyjne słowa skierowane do praktykujących mężczyzn spowodowały, że 

niektórzy praktykujący zostali tym oczarowani i jej uwierzyli. Obecnie ta grupa ludzi znajduje 

się w największym niebezpieczeństwie.  

Jest jeszcze inna grupa praktykujących, w tym niektórzy praktykujący weterani, którzy 

regularnie robią rzeczy dla Dafa i nie pozostają w tyle w studiowaniu Fa, ale w niektórych 

sprawach wciąż nie mogą dać sobie rady w krytycznych momentach. Dafa, które kultywujecie, 

stworzyło wszystkie żywe istoty we wszechświecie, wykuło potężnych bogów, a także 

stworzyło najbardziej mikroskopijne wirusy i bakterie. Jeśli chodzi o ciebie, jesteś 

kultywującym Dafa, który pomaga Mistrzowi w ocalaniu ludzi i w trakcie ocalania ludzi 

pomogłeś już wielu ludziom wyeliminować bakterie i wirusy, które są setki lub tysiące razy 

silniejsze niż te w pandemii, a mimo to pośród pandemii nie jesteś w stanie podejść do siebie 

w sposób prawy. Niektórzy ludzie boją się zarazić, niektórzy upierają się, aby się nie szczepić 

– w tym momencie, czy nadal jesteś godny miana ucznia Dafa? Oczywiście, są również niektóre 

uczennice Dafa, które są w ciąży. Nie mówię wam, czy powinniście się zaszczepić, czy nie, ani 

nie mówię wam, jak ta epidemia wpłynie na was. Nie popadajcie w drugą skrajność, to 

wszystko są ludzkie myśli. To, co chcę ci powiedzieć, to to, że jeśli podchodzisz do siebie z 

punktu widzenia codziennej osoby, zamiast patrzeć na problemy z perspektywy kultywującego, 

to jest to luka w twojej kultywacji. 

Obecnie wciąż są ludzie, którzy są bardzo przywiązani do polityki w społeczeństwie i 

spraw, o które kłócą się codzienni ludzie. Nie zapominajcie, po co tu jesteśmy. Waszym 

obowiązkiem nie jest zmienianie społeczeństwa. Dzisiejsze społeczeństwo dotarło już do końca 

końców i wszystkie złe zjawiska są nieuniknione. Wszystko, co robimy, to ratowanie ludzi. 

Stary wszechświat podąża swoim własnym biegiem, a ocalanie istot do nowego wszechświata 

jest właśnie waszym obowiązkiem. Ratowanie ludzi w kierunku ludzkiego świata 

rektyfikowanego przez Fa i przywracanie tradycyjnej kultury są tym, co jest potrzebne w 

następnym okresie historii, gdy Fa będzie rektyfikowało ludzki świat. Chociaż od dłuższego 

czasu nie mieliśmy konferencji Fa, to właściwie wszystko, co chcę powiedzieć, po to byście 

kroczyli ścieżką kultywacji w sposób prawy i byli w stanie wypełnić przysięgi, które złożyliście 



przed historią. Przeszliście już przez dziesiątki tysięcy prób i udręk — nie potknijcie się w 

ostatniej chwili. Mimo że niektóre osoby robią głupie rzeczy od czasu do czasu, to tytuł ucznia 

Dafa jest czymś, czego zazdroszczą nawet Bogowie. 
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