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    Oświeceni opuszczając ten świat stają się królami  
otoczonymi szacunkiem 

    Pilnie kultywujący szczerze wierzą w osiągnięcie Doskonałości            
    Kiedy trudności  wielkie bądź niezachwiany 
    Wola do postępu naprzód nie może się zmienić 
 
    3 maj 1999 / poprawka luty 2004  
 

 
 

 

 

    

    Dafa patrzy na serce człowieka 
    Ludzie świata powinni się obudzić 
    Bóg człowiek duch zwierzę unicestwienie  
    każdy sam decyduje o swoim losie 
 
    3 maj 1999 / poprawka luty 2004 
 
 
 
 
 

 
     Bądź stanowczy i niewzruszony w kultywacji Dafa  
     Wspinanie się wzwyż to podstawa 
     W obliczu prób prawdziwy charakter sie objawia 
     Gong uformowany Doskonałość osiągnięta - budda, tao, bóg 
 
     8 maj 1999 
 
 
 
 
 



 
 
     Fa ratuje wszystkie istoty  
     Mistrz prowadzi wojaż  
     Jeden żagiel wzniesiony  
     sto milionów żagli podąża  
     Przywiązania porzucone   
     lekkie łodzie szybko płyną  
     Z ciężkim ludzkim sercem  
     przeprawa przez ocean trudna  
     Nagle wiatr i chmury sie zmieniaja  
     niebo sie rozpada 
     gory sie trzesa, morza się burzą  
     groźne fale ryczą  
     Podążaj blisko za Mistrzem  
     pilnie kultywując Dafa. 
     Z mocnymi przywiązaniami  
     orientacja stracona 
     Wywracają się łodzie, maszty łamią 
     ludzie walczą o życie 
     Gdy błoto i piasek całkowicie przesiane  
     złoto prześwieca 
     Wielkie słowa są bez znaczenia  
     w obliczu życia i śmierci 
     Twoje działanie ujawnia prawde o tobie 
     Kiedy dzien Doskonalosci nadejdzie 
     objawiona prawda swiat zadziwi 
 
     12 październik 1999 / opublikowane 22 maja 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Na koniec tej ery podłych duchów  mnóstwo 
    Okryte ludzkim ciałem odgrywają swoje role 
    Kiedy na Ziemi wszystkie warstwy  usunięte 
    sagan wrzącego oleju gotowy 
 
    1 wrzesien 2000 / 4 sierpnia kalendarza księżycowego roku Geng Chen 
 
 
 
 
 

 
    Clear Wisdom ratuje tych z przeznaczeniem 
    New Life moze usunąć demony z ludzkiego umysłu 
    The People's ostre pióra złoszczą diabły 
    Falun Dafa jest Pure Insight  
 

17 styczen 2001 / 23 grudnia kalendarza księżycowego Geng Chen 
 

 
 
 

      
    Jak długo zło ma się szerzyć ? 
    Wola wszystkich istot jest w pełni ujawniona 
    Ten zamęt – czy ktoś jest z poza nim? 
Patrzę z uśmiechem na bogów którzy niemądrze postępują 

 
    10 luty 2001 / 18 stycznia kalendarza księżycowego Xin Si 
 

 
 
 



Ś
 
    Bogowie i Buddowie wśród nas na tym świecie 
    wprawiają w niepokój podłych i złych  
    Dafa jest rozwiązaniem dla tego bezładnego świata 
    Powstrzymuje upadek społeczeństwa 
 
    17 luty 2001 / 25 stycznia kalendarza księżycowego Xin Si 
 

 
    Ten pojazd przemierza  
    setki tysięcy mil  
    Wymachując mieczami 
    Śpieszę się powalić zło  
    Wyprostowana ręka  
    niebo chylące podtrzymuje 
    Rektyfikacja  Fa odwraca  
zapowiadającą się tragedię 

 
    19 luty 2001 /27 stycznia kalendarza księżycowego roku Xin Si 
 

 
 

    
    Nie ma nicości, nie ma pustki, nie ma nic 
    Nie ma dobroci, nie ma zła -  
    poza skrajnościami 
    Ruch do przodu  
    miriady rzeczy powstają 
    Krok do tylu 
    wszystko zamienia się w nic 
    Będzie to tajemnicą na zawsze 
 
    22 luty 2001  



 
    Moja nieustanna podróż 
    pełna kurzu i wiatru 
    Miriady zła usunięte 
    miriady istot narodzonych 
    W mozolnym trudzie zwalczam nienawiść 
    Nie jest łatwo mieć lekkie serce i oglądać krajobrazy 
 
    22 luty 2001 
 
 
 
 

 
    Gdzie na całym świecie jest tak zdumiewająca scena? 
    Spójrz na niebo w tym kanionie 
    Gdzie są bogowie? 
    Są tuż przed tobą ale nie można ich zobaczyć 
 
    22 luty 2001 
    W Wielkim Kanionie, USA  
 
 
 
 

 
    Tak wiele chaosu na tym ludzkim świecie 
    wdzięczność i obraza wymieszane ze sobą 
    Bezbożne serca potępione 
    ich karma jest ogromna 
    To Dafa odnawia wszystko od samego zarania 
   
    22 luty 2001 
 
 
 



         
    Dynastii cesarz dynastii poddani 
    Jedna po drugiej dynastia z przeznaczeniem oczekuje Fa 
    Nie zwracaj uwagi na sprawy minionych dynastii 

Wszystko zrozumiesz kiedy powrócisz do domu 
    po osiągnięciu Doskonałości     
 
    24 luty 2001 
 
 

 
 

 
    Kim sa Panowie z Niebios ? 
    Królestwo po królestwie 
    istoty odsunęły się od Fa 
    każdy żądny władzy nad firmamentem 
    Czas powrotu juz bliski 
    zobaczmy kto jest jeszcze zbałamucony? 
 
    14 marzec 2001 
 
 

 
 

 
    Wielkie Tao wędruje po świecie, 
    ratuje zagubione istoty         
    Nie myslac o rozgłosie uczuciach i korzyściach  
    Czy mogą jakieś przeszkody zatrzymać świętego ? 
 
    19 marzec 2001 
 
 
 

 



 
    Pomimo dyskusji o kultywacji 
    przywiązania utkwione głęboko w sercu 
    muszą być porzucone 
    Co jest odrzucone nie jest własnym ja 
    tylko błazeńskim złudzeniem 
 
    16 kwiecien 2001 / 23 marca kalendarza księżycowego Xin Si 
 
 
 
 

     
    Różne są drogi kultywacji 
    każda w obrębie Dafa 
    Bez żadnych przywiązań 
    sciezka pod stopami jest gladka 
 

16 kwiecien 2001 / 23 marca kalendarza księżycowego Xin Si 
 
 
 

 

     
    Gdzie są ci wspaniali bohaterowie ? 
    Od kiedy Dafa rozchodzi się po świecie 
    przyszli jeden po drugim 
    Wiele wiele lat- setki, tysiace minęły 
    Przeznaczenie rodzi prawe owoce 
    Wszystkie lotosy kwitną 
 
    19 czerwiec 2001 
 
 
 
 



 
Spomiędzy wzburzonych chmur 

    promień światła prześwieca 
    Katastrofy juz nadeszły 
    Kolosalny kosmos jest oczyszczony 
    Powracam na ten świat 
    usuwając robactwo 
 
    17 lipiec 2001 
 

 
 
 
 

 
    Bogowie i buddowie przychodzą na świat 
    każde ich słowo zawiera Prawdę  
    Sprawy Niebios Ziemi bogów i ludzi 
    prawdziwe sekrety ujawniane przez Fa 
 
    19 sierpien 2003 
 
 
 
 
 

 
    Pomyślcie dwa razy o swojej brutalności wy niegodziwcy  
    Kiedy Niebiosa i Ziemia znowu zajaśnieją 
    W dół do wrzącego kotła prosto pójdziecie 
    Pięściami i kopaniem nie zmienisz ludzkiego serca 
    Gwałtowne wiatry przychodzą jesienią z ostrzejszym chłodem 
 
    25 październik 2002 
 
 



 
    Jesień ciągle zwleka  
    choć przyszła już wiosna  
    W to co ludzie watpili  

wszystko się ujawnia 
    Niebo  się otwiera   
    Ziemia w ogniu 
    zło się ukrywa  
    złoczyńcy uciekaja 
    Gdy gong rośnie  
    złe duchy jęczą i wrzeszczą 
    Praktykujący Dafa 
    wznoszeni do najwyższych Niebios 
    Są  ponad Niebem i Ziemią 
    naprawiają ludzki świat 
 
    30 grudzien 2001 
 

 
 
 
 
 

Wznoszę oczy i patrzę na błękit nieba 
    Od drobinki do giganta, to wszystko oczy 
    od góry do dołu, w samym centrum  
    Wielka Droga rozprzestrzenia się w ludzkim świecie 
 
    15 styczen 2002 
 

 
 
 
 
 



 
    Ciemne ponure chmury jeszcze kilka dni 
    mija ostra zima pojawia się wiosna 
    Wszystkie istoty przebudzone 
    przerażone tym co widzą 
    Połowa Państwa Środka okryta piaskiem i pyłem 
 
    22 styczen 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Ciemne chmury przeszły 
    choć wiatr ciągle silny  
    Czerwony smok zabity 
    ludzie wciąż zagubieni 
    Tam gdzie  zło 
    tam  ciemna gęsta mgła 
    Praktykujący Dafa 
    trzymają dłoń prosto 
    Eliminują pozostałości zła 
    przywołują prawe myśli 
    Wyjaśniają prawdę 
    ratują wszystkie istoty 
    Całkowicie eliminują zło 
    i oczyszczają cały kosmos 
 
    23 styczen 2002 
 
 
 
 



 
    Pojawiło się mnóstwo zła - co za obłęd 
    Ciężkie kłamstwa oszukują świat przewracają niebo 
    W tym dramacie błazny całkiem oszalały 
    Przeciwni Dafa w dół do wrzątku trafią 
 
    30 styczen 2002 
 
 
 

  
    Niebo i Ziemia odwrócone do góry nogami 
    piasek i pył pada 
    Umysły setek milionów w ludzkim świecie zatrute 
    Ile można uratować miłosierdziem ? 
    Nowe groby pokrywają krajobraz Państwa Środka 
 
    31 styczen 2002 
 
 
 

 
    Pięć tysięcy lat cywilizacji  
    Chiny są sceną 
    Serca urzeczone widowiskiem  
    olśniewające, piękne kolory. 
    Ludzie przebudzeni 
    ze zdziwieniem patrza na siebie  
    wielka scena jest stworzona dla Fa 
 
    1 luty 2002 

 

 

 



 
    Niebo jest kurtyną 
    Ziemia jest sceną 
    Kosmos jest w ruchu 
    Niebo i Ziemia sie otwieraja 
    Wszystko poprzez wieki 
    działo się dla Fa 
    Falun obracając się 
    odnawia Trzy Sfery 
 
    5 luty 2002 
 
 
 
 
 

 
    Przemieniasz się studiując Fa 
    nie wahaj się w dążeniu do celu 
    Osiągniesz Prawy Owoc i lotos zakwitnie 
 
    6 kwiecien 2002 
 
 
 
 
 

 
    Miłosierdzie harmonizuje Niebiosa i Ziemię  

poczatkujac  wiosnę 
    Prawe myśli mogą ocalić ludzi tego świata 
 
    6 kwiecien 2002 
 

 
 



 
    Falun Dafa jest wspaniałe  
    Kolosalny firmament jest rozswietlony przez Fa  
    Kiedy ogromna oczyszczająca siła Fa   
    zmiecie wszystko na wskroś 
    Bezmierne cuda się objawią 
 
    Falun Dafa jest wspaniałe  
    Stopniowo przenika w ludzka sferę 
    Czujące istoty nie musza się troskać 
    Bogowie i Buddowie sie usmiechaja  
 
    25 kwiecien 2002 
 
 
 
 

 
    Potężny dźwięk dzwonu przebudza sfere Fa 
    Rezonans Fa rozchodzi się w dziesięciu kierunkach 
 
    5 maj 2002 
 
 
 
 

 
    Kiedy zabębnią werble,  

trzeba ruszyć z całym sercem 
    Bęben Fa budzi tych zagubionych 
 
    5 maj 2002 
 

 
 
 



 
    Kadzidło pochłania demony zakłócające Fa 
    Dymiące trociczki spalają zle duchy   
 
    5 maj 2002 
 
 
 

 
    Trudno zejść z pedzacego tygrysa 
    Ludzie kwestionuja bogow 
    Posuwaja sie do skrajnosci zla     
Utknęli w martwym końcu własnego życia 

 
    13 maj 2002 
 

 
 

 
    Przychodzi z prawdą i wolną wolą 
    z lekkim i spokojnym duchem przemierza cztery morza 
    Fa rozprzestrzenia się na całym ludzkim świecie 
    Jego Łódź Fa odplywa wypełniona po brzegi żyjącymi istotami 
 
    13 maj 2002 
 
 
 

 
    Wielcy oświeceni nie boją się trudności 
    Ich wola jest wykuta z diamentu 
    Bez przywiązania do życia i śmierci 
    idą drogą Fa Rektyfikacji pewni siebie i gotowi 
 
    29 maj 2002 
 



 
    Przeznaczone więzi niezliczonych wcieleń 
    każde ma Dafa jako nić przewodnią 
    Pośród trudów hartuje się złote ciało 
    Dlaczego takie wolne bez pospiechu kroki ?      
 
    30 maj 2002 
 
 
 
 

 

    Prawe myśli prawe czyny 
    naprzód z wytrwałością 
    Nie zatrzymujac sie 
    eliminuje demony które szkodzą Fa 
    Traktuje wszystkie istoty z dobrocią 
 
    30 maj 2002 
 
 
 
 

    
    Niebo spowite w ciemnościach 
    Ziemia okryta mrokiem 
    Słychać niebiański grzmot 
    ciemna gęsta mgła zanika 
    Wymiata podłe duchy  
    które zakłócają  Fa 
    Nie mów że brakuje nam miłosierdzia 
 
    16 czerwiec 2002 
    Napisane dla Konferencji Fa na Zachodzie USA  
 



    Boskie pióra szokuja ludzi i demony 
    jak ostre noże eliminują podłe duchy 
    Stare siły nie mają szacunku dla Fa 
    Z piórem w dłoni ujarzmisz fale obłędu 
 

28 lipiec 2002 
 

 

 

 
    Uczniowie Dafa wyjaśniajcie prawdę 
    z waszych ust słowa jak ostre miecze  
    rozrywają kłamstwa podłych duchów 
    Nie trać czasu i ratuj ich  
    Śpiesz się i powiedz im 
 

21 sierpien 2002 
 

 

 

     

Uczniowie Dafa otrzyjcie łzy 
    szatan zupełnie się rozpadł 
    Głoście prawdę, wysyłajcie prawe myśli 
    Ujawniajcie kłamstwa, usuwajcie podłe duchy 
 

1 wrzesien 2002 
 



 
    Bardzo drobny bardzo mały - pyłek ziemi 
    Wszystkie stworzone istoty zagrzebane w błocie 
    Ludzie mogą w zagubieniu uzyskać Fa 
    a głupcy i aroganccy nie mają takiej szansy  
    w tym zbrukanym ziemskim świecie  

 
    5 wrzesien 2002 
 

 

 

 
    Zło szaleje - jak długo jeszcze? 
    Juz czuje sie chlod jesiennego wiatru 
    Podłe duchy przestraszone 
    Ostatnie ich dni bez skrawka nadziei 
 

14 wrzesien 2002 
 

 

 

 
    Dziesięć lat szerzenia Fa - wielka brama otwarta 
    Ile istot nie zdoła wejść 
    Zagubieni w świecie zapomnieli skąd przyszli 
    Gdy okrutny wiatr dmucha podazaja ku upadkowi 

12 grudzien 2002 
 

 



 
     Kurz znika  
     mgła sie unosi 
     powietrze jaśnieje 
     Ludzie na Ziemi obudzeni z iluzji  
     zdumienie ich ogarnia 
     Wielka siła Dafa wypełnia ludzki świat 
     Popatrz, Bogowie i Buddowie chodzą po Ziemi 

 
     28 grudzien 2002 / 25 listopada kalendarza księżycowego roku Ren Wu 
      
 

 

 

 

 
    Niebo i Ziemia odwrócone do góry nogami 
    Okrutne bestie  w ludzkich ciałach 
    oszukują świat masą kłamstw 
    Złowieszcze  wiatry hulają 
    Uczniowie Dafa głoszą prawdę 
    Moc prawych myśli  Fa uderza w gromady demonów 
 

23 styczen 2003 
 

 

 

 

 

 



  
    Jak czysty lotos w bezładnym świecie  
    setki milionów kwiatów śliwy  
    Zimny wiatr tylko podkreśla ich piękno     
    Dzień po dniu pada śnieg i deszcze       
    łzy Bogów i Buddów  
    Oczekujac z tęsknotą na powrót kwiatów śliwy      
    Nie zagub się w ludzkich przywiązaniach      
    Bądź wytrwały w prawych myślach 
    Wszystko co przeszedłeś od starozytnosci do dzisiaj 
    było stworzone na ten jeden raz 
 
     28 styczen 2003 
 
 
 
 
 

 
    Gdy Falun obraca się z pewnością pojawią się szaleństwa 
    Zasoby całego kraju wyczerpane z mojej powodu    
    Spokojnie obserwuję błazna kończącego  tę diabelską rozgrywkę 
    tylko resztki brudu unosi wiatr 
    Pięć tysięcy lat reinkarnacji, chmur i deszczu  
    Otrzep się z pyłu i zobaczysz całą prawdę 
    Kto gra główną rolę w tym gigantycznym dramacie ? 
    Zstąpiłem tutaj tylko dla dobra czujących istot 
     
    31 styczen 2003 /29 grudnia kalendarza księżycowego Ren Wu  

 

 

 

 



      (Napisane w stylu lirycznego poematu z okresu  dynastii Song)  
 
    Falun Dafa  
    Głębokie i bezgraniczne 
    Tworzy gigantyczny firmament  
    Tworzy wszystkie istoty 
    Trzy słowa Prawdy 
    zasady są proste, słowa są jasne 
    Hojnie pobłogosławiony jest zwykły człowiek       
    który rozumie te podstawowe zasady 
    Wszystko wyrazne jak w lustrze dla urzednika 
    ktory zna je nawet powierzchownie 
    Król poznając to Prawo 
    przynosi stabilność całemu krajowi 
    Panuje pokój  
    i czasy wielkiego dobrobytu 
    Gdy monarchowie i ministrowie są prawi  
    fortuna przechodzi na następne pokolenia 
    Ludzie czują się bezpiecznie i stabilnie 
    Rok po roku plony są obfite 
    Kultywujący  mają lepsze zrozumienie  
    Po wejściu na drogę Fa 
    sa pilni i kultywuja calym sercem 
    aż do osiągnięcia celu 
    Sprzeciwiając się prześladowaniom 
    ratują i ocalają czujące istoty 
    pośpieszając na ścieżce ku boskości 
     
    2 marzec 2003 /30 stycznia kalendarza księżycowego roku Kui Wei  
 
 
 
 
 



 
    Zdecydowanie i wielkodusznie naprawiam  
    ten kolosalny firmament 
    Wielkie przeciwności towarzyszą mi w drodze 
    między Niebem i  Ziemią 
    Honory i zaslugi nie maja dla mnie znaczenia 
    Gdy naprawiam Niebo i Ziemię, oczyszczam wszystkie istoty 
    Z prawa myśla, wielkim pragnieniem i twarda jak diament wola 
    ponownie tworzę ten niezmierny ogrom  
 
    13 maja kalendarza księżycowego roku Kui Wei 
 

 
    Moje ciało przebywa na tej Górze 
    Mój duch wędruje po boskich sferach 
    Kto nie pochodzi ze starożytnej Krainy Środka 
    Nie jest w stanie pojąć ducha wielkiej dynastii Tang 
        
  
        w czerwcu kalendarza księżycowego roku Kui Wei 
 

 
    Choć mały jest ten świat 
    w pełni odzwierciedla wielki firmament 
    Całe niebo wypełnione oczami 
    bogowie obserwują nas uważnie 
    Firmament odrodzony 
    Niebiosa i Ziemia stworzone na nowo 
    Ty chcesz to,a on tamto 
    smutne to i absurdalne 
    To Władca Fa rektyfikuje firmament  

Kto moze tego uniknac? 
 
     19 czerwiec 2003 

 
 



 
     Ostre piora pisza znakomite artykuly 
     Mocne słowa głębokie zdania 
     Wiedza naukowa jest pelna nieścisłości 
     Bestialska partia obnazona  
      
      22 lipiec 2003 
 
 

 
       (Napisane w stylu poematu lirycznego z czasów dynastii Song) 
  
    Państwo Środka ma około pięć tysięcy lat 
    W każdej dynastii i pokoleniu pojawiają się nowe twarze      
    Pod koniec ery Niebiosom brakuje Drogi    
    Ludzie popełniają złe i demoniczne czyny 
    Szakale i wilki przemierzają świat 
    Zdradliwa partia prowadzona przez demony 
    Zło nie będzie bezkarne 
    Potężne siły szybko nadchodzą 
 

1 sierpien 2003 
 

 
  

 
       (Napisane w stylu poematu lirycznego z czasów dynastii Song) 
 
    Han Sin zdobył ziemie dla dynastii Han 
    Taizong  z wielkiej dynastii Tang rozszerzył terytorium 
    Yue Fei i Liu Lang bronili Państwa Środka 
    W jakim celu ? 
    Wszystkie istoty przychodzą tutaj by uzyskać Fa 
 
    15 sierpien 2003 
 



 
      Galopując dziesięć tysięcy mil łamię szeregi demonów 
      usuwam wszystkich złych intrygantów, eliminuję niegodziwych bogów  
      Nie zwazam na ich geste mgly i hulajace wiatry        
      Wzdloz drogi gorskie deszcze zmywaja kurz z wyprawy 
 
      2 wrzesien 2003 
 
 

 
    Zastanow sie gleboko nad soba 
    Wzmocnij swoje prawe myśli 
    Dokładnie zrób analizę własnych przywar 
    Rób postępy z odzyskaną sumiennością  
 

4 wrzesien 2003 
 

 

   
    Jesienne niebo wysoko powietrze coraz czystsze 
    Ciemna gęsta mgła odeszła 
    Dni i godziny można policzyć na palcach 
    Jak wiele pozostało z olbrzymiego firmamentu? 
    Zagubione istoty wzniecają chaos 
    nie wiedzą że wielkie niebezpieczeństwo nadchodzi 
    Staram się ratowac wszystko przed rozpadem 
    Nie pozwole podlym demonom sie wtracac  
    Silna wola i myśli twardsze niż diament 
    Wszystko od olbrzymiego do najmniejszego przeze mnie stworzone 
 
    4 wrzesien 2003 
 



 
     Szarżując  poza Trzy  Sfery 
    poza pustką i nicością   
    coraz wieksze kosmosy sie pojawiaja 
    Dzieki Fa Rektyfikacji Niebo i Ziemia istnieja 
    Zło się wzmaga gdy chcę odpocząć 
    Cztery Elementy uległy erozji 
    Stare Fa w rozpadzie 
    Ciała niebieskie są bezgranicznie olbrzymie 
    jeszcze bardziej rozległe są  wielkie firmamenty  
    Ogromny wszechświat powiększony 
    Boga tron jest przewspaniały 
    Z natury jest On nieulękły i zdeterminowany 
    i czas tego nie odmieni 
    Jego twarda wola  jest jak diament 
    Wszystko musi być zgodne z prawem Fa 
    
   20 wrzesien 2003 
  
 

 

 

                
   Wspaniała starożytna świątynia w  gęstym lesie 
   O świcie mgły wiją się na powierzchni stawu 
   Jej wieżyczki i pawilony pod białymi chmurami 
   Prawdziwe bóstwa zamieszkują świątynię Nowego Tang 
 

30 wrzesien 2003 
 
 

 



           
     (Napisane w stylu lirycznego poematu z czasów dynastii Song) 
 
    Uczniów  Dafa 
    spotkały nieszczęścia w Państwie Środka 
    Nie ma Tao w Niebiosach i na Ziemi 
    zgniłe demony szaleją 
    Niebywała siła Rektyfikacji Fa  
    jest tuż przed nami 
    Fa oczyszcza ludzki świat 
    Uczniowie Dafa 
    wielkie zadanie na ich barkach 
    Ratowanie wszystkich istot  
    Wyjaśnianie prawdy 
    Oczyszczanie umysłów z trucizny  

Fa jest bezmierne  
    Droga do świętości już nie jest długa 
 
    1 październik 2003 
 

 
 

 
     Dafa harmonizuje wszystko 
     Niebo i Ziemia są oczyszczane 
     Bóg tego Fa z miłosierdziem 
     stworzył olbrzymi firmament 
 
     1 październik 2003 



 
    Zmienne koleje losu przetrwane  
    wielkie pragnienie spełnione 
    Lata i miesiące upłynęły jak jedna myśl 
 
    7 październik 2003 
 
 

 
    Nigdy to się nie zdarzyło 
    W przyszłości  Niebiosa i Ziemia będą istnieć wiecznie 
    Popatrz na olbrzymi  istniejacy 
    od niepamietnych czasow firmament 
    Kto ponownie odważy się zejść  tutaj?  
      
    12 październik 2003 
  

 

      (Napisane w stylu poematu lirycznego z czasów dynastii Yuan)     

 
      Olbrzymie przestrzenie Państwa Środka -  
      pięć tysięcy lat cywilizacji 
      Wiatry i fale ciągle wzburzone  
      Widmo przyszło z Zachodu 
      na zgube wszystkich istot 
      niszcząc stare tradycje 
      Ludzie obudźcie się szybko 
      Na ziemii po ktorej chodza bogowie 
      Dafa sie rozprzestrzenia 
 
    

      11 listopad 2003 
 



 
    Moralność ludzi upada z dnia na dzień  
            każdy jest temu winien  
    Zgniłe demony nadają kierunek  
            i ludzie ciągną za nimi  
    Jestem zatroskany o ludzi świata 
    Ale człowiek nie martwi sie o siebie 
        
    20 listopada 2003       
 

 

 

 

    (Napisane w stylu poematu lirycznego z czasów dynastii Yuan) 
     
    Mnóstwo nieskalanych lotosów posadziłem 
    Wszystkie kwitną na mrozie pomimo śniegu 
    Niebo się rozjaśnia i przychodzi wiosna  
                   wypełniając cały ogród 
    cudnymi boskimi kwiatami 
                  których zapach przenika powietrze 
                               i wznosi się do Niebios 

 
    1 grudzien 2003 

 

 



 
(Napisane w stylu poematu lirycznego z czasów dynastii Yuan) 
 
    Kultywacja nie jest trudna 
    tylko z przywiązaniami nielatwo sie rozstac  
    Kiedy będziesz mógł się ich pozbyć ? 
    Morze cierpień nie ma krańca 
    Jeśli twoja wola nie jest mocna 
    przeszkody są jak góry 
    Jak wzniesiesz się ponad ten śmiertelny świat ? 
   
    1 styczen 2004 
 

 

 

 
    Nieskazitelny lotos zrodzony jest z Fa 
    Miłosierdzie roznosi jego pachnąca woń 
    skrapia świat słodką rosą 
    Kwitnące lotosy wypełniają dziedziniec Niebios 
 
    Nowy Rok 2004 
 

 

 

 
    Zgniłe demony już wytępione 
    źli intryganci zmienili się w krwawą ropę 
    Za zło co ludzie popełnili 
    śmiertelne plagi zostaną wymierzone 
 
    1 styczen 2004 
 



(Napisane w stylu poematu lirycznego z czasów dynastii Yuan) 

 

    Szalony bezczelny i zły 
    Czarny kruk chce zasłonić słońce 
    skacząc po belce dachowej 
    Głupie złośliwe kłamstwa 
    wszystkie wyszły na jaw 
    Płomienie zazdrości palą jego serce  

    ujawniając jego prawdziwy wyglad 
    Ropucha skacze do wrzącego oleju 
 
    8 styczen 2004 
 

 
    Twoje cialo lezy w wiezieniu 
    nie bądź stroskany ani smutny 
    Z prawymi myślami i czynami 
    Fa jest z tobą 
    Spokojnie zastanow sie 
    do czego jesteś jeszcze przywiązany 
    Usuń swoje ludzkie myśli  
    i naturalnie pokonasz zlo 
 
    13 styczen 2004 

 
    Szeregi muzykantów z bębenkami to Bogowie z Fa 
    Każdy dźwięk z bębna Fa jest Dżen Szan Ren 
    oczyszcza zło w Trzech Sferach 
    ratuje ludzi na świecie 
    Majestatyczna obecność i prawe myśli 
    wstrząsają wrotami Niebios 
      Podłe demony nie mają gdzie uciekać 

     22 styczen 2004 



 
     Tysiace mozolnych trudow 
     w ciagu pietnastu lat   
     Malo kto wie o troskach i cierpieniach 
     Rektyfikowania Fa 
     Aby ocalić czujące istoty 
     nie mogę się zatrzymać 
     dopóki nie przekroczę największej i najmniejszej sfery 
 
     22 styczen 2004 
 
 

 
    Już cztery lata to bestialskie zło szaleje 
    mocny ster zapewnia właściwy kurs 
    Uczniowie Fa przechodzą ciężkie próby 
    nawet pod wielką presją ich wola jest nieugięta 
    Mistrz i uczniowie nie ulegają emocjom      
Łaska Buddy przemienia Niebiosa i Ziemię 

    Kiedy uczniowie mają silne prawe myśli 
    moc Mistrza może odwrócić kolej losu 
  
    1 luty 2004 
 

 

 
     Żywe istoty obudźcie się szybko 
     W Chinach pulapki nastawione 
     Wszystkie istoty przyszły tutaj dla Fa 
     dlaczego nie mozesz tego zrozumieć 
 
     17 luty 2004 
     
 
 
 
 



 
    Niezmierna laska Buddy ratuje wszystkie istoty 
    Dafa odnawia Niebiosa i Ziemię 
    Dzięki Jego wielkiemu pragnieniu  
może przetrwać firmament Niebios i Ziemi 

    Odnawia od najmniejszego do najwiekszego i Trzy Sfery 
    Kiedy ludzie tego świata się obudzą  prawość myśli się wyłoni  
    Od tego dnia odwieczne bramy Niebios sa otwarte 
 
    28 luty 2004 
 

 
 

 
    Kiedy się boisz to cię dopadną 
    Gdy myśli są prawe 
    zło będzie zniszczone 
    Fa wypełnia umysl kultywującego 
    Wysyłajcie prawe myśli i zgniłe demony zostaną unicestwione 
    Bogowie chodzą po Ziemi dając świadectwo Fa 
 
    29 luty 2004 
 
 
 

 
    Przez sto lat czerwona dynastia ciągle mordowała 
    Oszukujac Chiny swą grą  
przewracając niebo i Ziemię do góry nogami        

    Choc dzisiaj czerwone kwiaty kwitna 
    Czy wiesz że lotosy zakwitną w przyszłości? 
 
    5 marzec  2004 
 

 
 



 
    Fa odnawia ogromny firmament 
    zmiatając stary pył 
    Niebiosa i Ziemia rozległe i bezgraniczne 
    Zapanowała wszędzie wiosna  
    Kiedy najpotezniejsza od zarania sila przejdzie   
    spójrz ponownie na nowy kosmos  
    Buddów Tao i Bogów 
            
    8 marzec  2004 
 
 

 


