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KOSMICZNE ŁAJDAKI WASZE DNI SĄ POLICZONE 
Ciemność przesłania niebo 

Nikogo nie ma dookoła  
Pytasz Niebiosa: „Czy jest jeszcze jakiś prawdziwy Bóg w świecie,  

który zatracił Tao?” 

Wszystko obróciłoby się w proch, jeśli nie naprawiłbym Fa  
Ci, którzy tego nie uznają, to ohydne duchy 

Kiedy pewnego dnia odnowa się dokona, zostaniecie bez śladu rozproszeni   
 

30 września 2006 
 

 
PRZYSZŁOŚĆ JEST W TWOICH RĘKACH 

Chociaż się nie znamy 
Stwórca miłosiernie wszystkich nas chroni 

Nasze kultury się różnią 
Jednak nasze wartości są w sercu te same 

Wszyscy w końcu czasów oczekujemy, że On nas uratuje i przemieni 
Ludzkość doszła do ostatecznego momentu w dziejach 

Z tego powodu dzielę się z tobą tą prawdą 

Współczesne pojęcia i postępowanie niszczą człowieczeństwo 
Ateizm odwrócił nas od boskości 

Teoria ewolucji niszczy wartość życia 
Bogowie przesiewają dobrych od złych 

Arka ocalenia nie będzie zwlekać z odpłynięciem 
  

2 stycznia 2015 
 

 
DAFA WSKAZUJE DROGĘ 

Chociaż się nie znamy 
Razem na tej samej planecie posilamy się i mieszkamy 

Różnimy się pochodzeniem 
Mamy jednak wspólne ludzkie wartości 

Ludzkość jest już na krańcu swoich dni 

I cały świat oczekuje przyjścia Stworzyciela 
Podzielę się z wami tą prawdą 

Nie dopuście, by nowoczesna myśl i sposób postępowania wami kierowały 
Bogowie decydują, które dusze zostaną ocalone 

Pomiędzy dobrem i złem każdy się opowiada 
Dafa wskazuje wolną od zatracenia drogę przyszłości  

   
2 stycznia 2015



 

 

ARKA PODNOSI ŻAGLE 

Może każdy z nas jest zajęty 
Podnieś jednak głowę i rozejrzyj się dookoła 

Za ciemnymi chmurami epidemia czai się w ukryciu 
Ludzkość zmierza ku przepaści 

Zawierzenie kłamstwom prześladowań ma odciągać nas od powrotu do Niebios 
Współczesne idee i sposoby życia tam nie zaprowadzą 

Moja misją jest oświecić cię do tego 
Falun Dafa ratuje istoty 

I każdy z nas pragnie ocalenia na końcu czasów 
Och, ludzie, żyjąc w takim tempie, powinniście to przemyśleć 

Arka ocalenia, dla której tu przyszliście, już podnosi żagle    
 

1 stycznia 2016        
 

 

DLACZEGO PRZYSZLIŚMY NA TEN ŚWIAT 
W czasach ostatecznych oczekujemy na przyjście Stwórcy 

W przeddzień katastrofy rozpowszechnia On zasady Fa, które ocalają 
Ale wiele istnień zaprzedaje się w ziemskim pościgu 

Wszelkie zdobycze życia mają swój koniec 
Z jednego życia w drugie samotnie z pustymi rękami przychodzisz i odchodzisz  

Zabiegani życiem zapominamy, dlaczego tutaj jesteśmy 
Wielu zanim przyszło na Ziemię było władcami z wysoka  

Zostawili niebiańskie ciała dla ocalenia swoich istot    
Światowe sukcesy ostatecznie się nie liczą 

Wypełnij boską więź przeznaczenia, żebyś mógł się odrodzić 
Szukaj prawdy, otrząśnij się z iluzji 

Wypełnij cel życia na Ziemi – byś zasmakował prawdziwej radości 
 

5 stycznia 2016 

          
 

CZYM JEST WIARA 
Czym może być prawdziwa wiara w boskość 

Nie chodzi o zagorzałe bronienie swojej religii 
Jedyną drogą do Nieba jest pozbywanie się przywiązań 

I stawanie się łagodnymi jak owieczki – tak boskie istoty twierdzą 
Święte wojny to wojny jedynie pomiędzy niebiańskimi istotami 

Walki toczone przez ludzi o wiarę to krzywdy i morderstwa 
To wzmacnia demoniczną stronę człowieka, a zanika życzliwość 

Bogowie nie wpuszczą do Niebios nikogo, kto upaja się zabijaniem 
Ujawnia się prawdziwa wiara w Bogów, kiedy 

porzucamy wszystkie przywiązania i nikczemne myśli 
Niebo wita tylko tych dobrych i życzliwych 

 

6 stycznia 2016 
 

 



 

 

MOJA WIZJA 

Wizja objawiła mi się tak żywo i prawdziwie 
Na końcu czasów Stwórca ocala Wszechświat i odnawia Fa 

Niezliczeni Bogowie przybyli na ten świat, by Go wyglądać 
Wyznawcy Dafa głoszą ludziom o Wielkiej Drodze, która ocala 

Czerwony demon oszukuje ludzi kłamstwami i pieniędzmi 
Jego nieokiełznane zło odgradza ich od wejścia do Arki ocalenia 

Stoisz przed wyborem pomiędzy dobrem lub złem i musisz dotrzymać 
obietnicy, by zostać uratowanym 

To jest warunek twojego zbawienia 
Bogowie chcą, abym w pieśni podzielił się z ludźmi tą wizją  

 
9 lutego 2016 

 
 

ŻYCZENIE 

Wartości ludzkie upadają na końcu czasów 
Współczesne idee podważają boskość 

Stwórca przybył dla uratowania świata 
Gdy tymczasem wyznawcy Dafa są prześladowani 

Rozgłasza się kłamstwa dla ukrycia prawdy 
Kierujący się egoistycznym interesem,  

którzy wspierają zło, zbiorą gorzkie owoce 
W każdej chwili może nadejść kara dla oprawców 

Uniknij niebezpieczeństwa, szukaj prawdy 
Niebiańskie ocalenie jest tym, czego pragnie każda dusza 

 
25 lutego 2016 

 
 

WYJAŚNIANIE PRAWDY 

Jesteśmy wyznawcami Dafa 
Niosącymi dobro i błogosławieństwa 

Rozpowszechniamy prawdę i ocalamy istoty 
Kiedy morale świata wciąż się pogarsza 

Współczesne pojęcia i zwyczaje są przesiąknięte trucizną  
Ateizm kwestionuje ideę boskości 

Ewolucjonizm bezcześci Boga i ludzkość  
To, co jest prawdą, przekazuję w pieśniach 

Tańcząc z Bogami, pomagamy ci uniknąć zagłady  
Nie odchodź od tradycji, bo z czasem okaże się to zgubne 

Stwórca zszedł już do ludzkiego świata 
Stara się nas przebudzić i ocalić w przeddzień katastrofy 

Nie bądź głupcem, cały świat Go oczekuje! 
Prawda uniesie cię do Nieba, więc nie wahaj się więcej 

 

26 lutego 2016 
  

 



 

 

UJAWNIENIE NIEBIAŃSKIEJ TAJEMNICY 

Jesteś po drugiej stronie oceanu 
Jednak wciąż myślę o tobie   

Bo odnowa Fa jest właśnie tam gdzie się znajdujesz -  
To główna ścieżka kultury przekazanej przez Niebiosa 

Pięć tysięcy lat cywilizacji o niezmiernym pięknie i głębi 
Stwórca zadecydował z tego miejsca odnowić kosmos w czasach ostatecznych 

Przechodzący próby uczniowie Dafa mogą się hartować, idąc za Fa 
Morale upadają, gdy zbacza się z boskiej ścieżki 

I szalony świat zginie wyeliminowany katastrofą przez Bogów 
Większość w tym świecie przybyła z wysoka w oczekiwaniu na Jego wezwanie 

Otrzymaj Fa, przemień się, odnowisz święte miejsca w swoim niebiańskim 
królestwie 

Dlatego właśnie tu się zjawiłeś przybierając ludzką postać 
To jest wypełnienie twoich przedwiecznych przysiąg 

 

1 marca 2016                                              
 

 
BOGOWIE WYPEŁNIAJĄ ŚLUBY 

Mówię wam w pieśniach: Bogowie wypełniają przyrzeczenia 
To niebiański sekret, który muszę ujawnić 

Kosmos w trakcie przemiany, istotom trudno uciec przed wielką katastrofą 
Miriady bogów zstąpiły z Niebios, przybrały ludzką postać 

Czekają, aż Stwórca je uratuje i ciała niebieskie odnowi 
Tylko poprzez zjednanie się z Dafa mogą wejść na łódź zbawienia 

Świat ludzki jest iluzją, można pogrzebać boską naturę 
Sława, zysk i emocje są kuszące 

Ateizm wywodzi się z czerwonej plagi 
Teoria ewolucji jest zmyślona, to oszustwo 

Współczesne pojęcia i postępowanie prowadzą do niebezpieczeństwa 

Prześladowania i kłamstwa to przekleństwa wobec Bogów umniejszające 
szansę na ratunek  

Czas ucieka, niezwykle nagli 
Nie grzesz więcej, wypełnij przysięgę, która przywiodła cię na ten świat 

 
12 marca 2016  

 
 



 

 

SEN UCZNIA DAFA 

Miałem sen tak żywy i realny 
Wyjątkowo podniosły i święty 

Pod koniec czasów zstąpi Stwórca, uratuje kosmos i naprawi niebiańskie Fa 
Niezliczeni niebiańscy Bogowie przyszli na świat, aby stać się ludźmi w 

oczekiwaniu na Niego 
Czerwony demon wyrządza zło, nie chce dopuścić, aby ludzie weszli do łodzi 

zbawienia 
Ateizm i teoria ewolucji to kłamstwa – nie wierz im 

Współczesne pojęcia i postępowanie prowadzą na zatracenie 
W tym chaosie Bogowie poddają próbie ludzkość 

Wybór między dobrem a złem, to moralna waga ludzkich serc 
Od tego zależy ratunek dla każdej istoty 

Odszukaj uczniów Dafa dla zrozumienia prawdy 
Sen ten spełnia się naprawdę! 

 

22 marca 2016  
 

 
ROZWIĄZANIE ZAGADKI 

Dlaczego przyszedłeś na świat 
Odpowiedź umyka wszystkim istotom 

Błędnie bierzesz sławę i zysk za swoje cele 
Ciężko się starając, by więcej zgromadzić 

Jednak nie można zabrać ze sobą chwały i bogactwa 
Życiowe wysiłki mają koniec w grobie 

Większość ludzi na świecie pochodzi z Niebios 
Zstąpili do świata, aby zdobyć Fa i wznieść się ponownie 

Stwórca przybył nauczać Dafa 
Łódź zbawienia ma właśnie odpłynąć – zadbaj o wejście na pokład 

Wszystkie nasze reinkarnacje były dla tej chwili 

Uczniowie Dafa szerzą prawdę, która jest światłem przewodnim 
 

30 marca 2016  
 

 



 

 

TEN ŚWIAT NIE JEST TWOIM DOMEM 

Większość ludzi przybyła z Niebios 
Nie skupiaj się na wysiłkach dla sławy i korzyści 

Przyszedłeś na ten świat nagi 
Zrzucasz ludzką powłokę, nic nie zabierasz, odchodząc 

Ateizm i teoria ewolucji mają ukryte intencje 
Nowoczesna myśl i postępowanie złe owoce rodzą 

Kosmiczny cykl doszedł już do nieuchronnego końca 
Stwórca zajęty ratowaniem wszystkich istot tworzy nowy kosmos 

Ludzie przychodzili na świat, aby czekać na Jego prowadzenie i ratunek 
Dafa, które oferuje powrót do Nieba, szerzy się na całym świecie 

Nie traktuj ludzkiego świata jako swojego domu  
Odnajdź Drogę i wróć do Niebios – czekałeś na to tak długo, zbyt długo 

 
13 kwietnia 2016  

 

 
PROROCTWO SIĘ SPEŁNIA 

Moja ojczyzna leży po drugiej stronie oceanu 
Pięć tysiącleci cywilizacji, głębia znaczeń i wewnętrznego piękna 

To główny wątek kultury przekazanej przez Boga 
Według legendy Stwórca narodzi się na Wschodzie i utoruje drogę do Boskości 

To proroctwo się spełnia 
Aby ocalić wszystkie istoty Jego uczniowie hartowani są w udrękach  

Większość ludzi na świecie przybyła z Niebios 
Dla spotkania z Nim 

Odnawia On na końcu czasów człowieczeństwo, wartości i tradycje 
Odwrócenie się od Bogów postawi nas w wielkim zagrożeniu 

Ateizm i teoria ewolucji zwiodły ludzi 
Współczesne pojęcia i postępowanie powodują dewiacje 

Uzyskanie zbawienia i za czym naprawdę tęsknimy to powrót do Niebios 

Po tysiącach lat wcieleń teraz to jest możliwe! 
 

17 kwietnia 2016  
 

 



 

 

NASZA PIEŚŃ 

Towarzyszenie Mistrzowi w ocaleniu wszystkich istot 
Występy podczas tournée na świecie to nasza misja 

Młodość schodzi na nauce i doskonaleniu umiejętności tanecznych 
Najwięcej czasu poświęca się szlifowaniu profesjonalnego mistrzostwa 

Dzięki duchowej dyscyplinie nasze dusze stale się wznoszą 
Na każdej tanecznej scenie spotykają nas radość i uśmiechy    

Nasz pot wzbudza gromkie brawa wdzięczności 
Światła reflektorów odzwierciedlają blask naszego życia 

Jesteśmy takimi szczęściarzami 
To zaszczyt być uczniem Dafa 

Shen Yun to nasze imię 
 

17 kwietnia 2016  
 

 

TĘSKNOTA ZA POWROTEM 
Większość ludzi na świecie z Niebios pochodzi  

Zagrzebane są w prochu wspomnienia z dawnych czasów 
Nasza prawdziwa tęsknota nie ma nic wspólnego z ziemskimi przyjemnościami 

Co ze sławą i zyskiem, gdy twoje życie się skończy  
Widać tylko wiatr rozwiewający proch 

Stwórca przybył, aby ocalić Trzy Talenty* 
Uczniowie Dafa mają współczujące serca 

Znajdź ich, a możesz zostać ocalony 
Wtedy będziesz pewny miejsca na łodzi zbawienia 

  
28 lipca 2016 

* Trzy Talenty odnoszą się do całości istnienia: Nieba, Ziemi i człowieka 
 

 

PRZYSIĘGI Z ZAMIERZCHŁEJ PRZESZŁOŚCI NAWOŁUJĄ 
Przybyliśmy z głębin kosmosu 

Z naszymi otwartymi współczującymi sercami 
Niosąc powierzoną nam misję 

Niosąc nadzieję 
Zstąpiliśmy na świat, aby czekać na Stwórcę 

Który odnowi ciała niebieskie, ocali istoty ze wszystkich kosmicznych światów i 
szeroko rozewrze niebiańskie wrota 

Przyszliśmy z tym oczekiwaniem teraz zagrzebanym głęboko   
Moralność świata w upadku, nie jesteśmy już święci i czyści, uczciwi i skromni 

Często ulegamy pokusom uznania, zysków i emocji   
Współczesne pojęcia oddalają nas coraz bardziej od Bogów w stronę przepaści 

Dafa, które ocala, już rozprzestrzenia się na scenie światowej 
Oczekiwane z utęsknieniem przyniesionym z odległej przeszłości 

Szukaj uczniów Dafa, aby poznać prawdę, wyjdź z iluzji 

Usłysz nawoływanie z twojego Królestwa, podążaj w kierunku boskiej ścieżki 
 

21 sierpnia 2016     



 

 

ZAGUBIENI W TYM ŚWIECIE 

Gdy pytają mnie, dlaczego uprawiam duchową praktykę 
Mówię, odnalazłem siebie 

Wiem, dlaczego jestem tutaj na Ziemi 
I zrozumiałem, dokąd stąd się udamy 

Większość ludzi pochodzi z odległych ciał kosmicznych 
Przybywają tutaj, aby otrzymać Dafa i wznieść się odnowieni 

W końcu czasów Stwórca głosi zasady Fa w ludzkim świecie  
Stara się ocalić wszystkie istoty przed zagładą 

Ale ten świat to mamiące miejsce 
Współczesne pojęcia i postępowanie przynoszą zniszczenie nam wszystkim 

Zhen-Shan-Ren to niezmienne zasady kosmosu 
Po tylu wcieleniach zapomnieliśmy przyczyny naszego przyjścia na świat 

Uczniowie Dafa rozgłaszają prawdę 
Znają odpowiedź i wskażą ci wyjście z zagubienia 

 

11 września 2016 
 

 
PRZYPOMNIENIE 

Smutek wypełnia moje serce 
Zgniłe demony nie mogą być tu nadal 

Całe zło z zewnątrz musi zniknąć 
Niech wrócą moi uczniowie, niech wielki plan nastanie na powrót 

 
26 września 2016  

 
 

ODPŁATA 
Ciemne rozproszą się chmury  

Zmieniają się w trakcie czasu 

Oprawcy są bestialscy i zdziczali 
Bez zastanowienia, co będzie potem 

Głupcy w stanie umysłowego zaślepienia 
Wierząc w kłamstwa stali się niewolnikami diabłów 

W chciwości ośmielają się zagarniać narodowe dobro 
Uczestnicząc w zbrodniach nie mają kresu ich pragnienia  

W oczekiwaniu na ich aresztowania, w oczekiwaniu na wyrok 
Głodne duchy w piekle czekają na posiłki z kotłem wrzącego oleju 

Utuczeni chciwością szaleńcy będą smażeni jeszcze dokładniej 
 

30 września 2016 
 

 



 

 

ROZPOWSZECHNIANIE 

Jesteśmy różnych narodowości 
Bogowie nazywają nas uczniami Dafa 

Ocalenie wszystkich istot jest naszym celem w życiu 
Większość ludzi na świecie zapomniała, że przed zstąpieniem tutaj byli bogami 

Przyszli czekać na Stwórcę, który uratuje nas od zagłady 
Ludzkość zbliżyła się na skraj przepaści 

Nie idź za nowoczesnymi destrukcyjnymi ideami 
Nie porzucaj ścieżki ustalonej przez Bogów 

Niech ta pieśń poruszy twoją pamięć o przysięgach złożonych przed przyjściem 
na świat 

Prawda, którą przekazuję, to drabina do Niebios 
Dni ostatecznego zbawienia teraz się wypełniają 

Dlatego rozpowszechniamy to przesłanie 
 

26 listopada 2016  

 
 

WSPÓŁCZUCIE PRZEWYŻSZA MIŁOŚĆ 
Oczy dziewczyny wypełnione są miłością 

A jednak on zawsze udaje roztargnienie 
Słowa dziewczyny są pełne uczuć  

Mimo to on nigdy nie rezygnuje z głoszenia prawdy 
Uczniowie Dafa są prześladowani 

Jednak jak mógłby doprowadzić ją do bólu, zmartwienia i bezradności 
Może tylko tę miłość zachować w swoim sercu  

Za każdym razem, gdy ją widzi, stara się, żeby nie oddaliła się zbyt szybko 
Na odchodnym nie może nie chcieć wyrazić jej swojego życzenia 

Lepszej przyszłości dla niej, dzięki jej zaufaniu 
Żeby wszystkie istoty mogły być ocalone 

Nie ustaje w wypełnianiu przysięgi złożonej Stwórcy 

10 grudnia 2016  

 
 

DAĆ LUDZIOM NADZIEJĘ 
Wieczorna bryza przynosi chłód nocy letniej 

Na rozgwieżdżonym niebie świeci światło księżyca 
Większość ludzi na Ziemi przybyła z Niebios 

Aby stać się ludźmi i czekać na zbawienie przez Stwórcę 
Jestem szczęśliwy, że kroczę ścieżką, którą On prowadzi 

Wznoszę się w Dafa 

Chcę dzielić się tą radością z ludźmi 
Aby więcej ludzi znało prawdę 

Dlatego jestem prześladowany i znalazłem się z dala od domu 
Chcę, żeby wszyscy znali cel życia 

Chcę dać ludziom nadzieję 
 

28 grudnia 2016   
   



 

 

DLA OCALENIA CIEBIE Z POWROTEM DO NIEBIOS 

Podróżuję między scenami świata 
Śpiewając pieśni, by szerzyć prawdę 

Taniec wspólnie z Bogami toruje niebiańską ścieżkę 
Przywracając tradycję, aby moralność wzrosła 

Większość ludzi przybyła z Niebios, ale o tym zapomnieli 
W oczekiwaniu na nowy kosmos Stwórcy i ocalenie ich z powrotem do Niebios 

Dafa, które ratuje ludzi, już rozprzestrzenia się na świecie 
Jednak rozgłos i korzyści uwięziły ludzkie umysły 

Współczesne idee i postępowanie przeciwstawiają się Bogom 
Prześladowanie uczniów Dafa to zniesławianie świętości 

Pogrążają się ci, którzy grzeszą przeciwko Bogom,  
Zachowuj życzliwość - to gwarancja nadziei 

To, co śpiewam, jest prawdą 
Daję ci nadzieję 

 

2017 
 

 
OD JEGO ZBAWIENIA ZALEŻY POWRÓT DO NIEBA  

Reinkarnacja istot jest prawdą   
Zatem kim jestem poprzez wszystkie wcielenia 

Skąd przybyliśmy 
I kiedy wrócimy 

Dlaczego człowiek miałby reinkarnować 
Wirują Słońce, Księżyc i gwiazdy – kto tym kieruje 

Uczniowie Dafa mówią, że to dzieło Stwórcy 
Jego arcydziełami są ludzie, Bogowie i rzeczy 

Ta odpowiedź brzmi jak grzmot w moich uszach 
Aby powrócić do Nieba, wszystkie istoty polegają na zbawieniu przez Niego 

 

2017 
 

 
 

DLACZEGO MÓWIĘ CI PRAWDĘ, ABYŚ JĄ USŁYSZAŁ 
Chociaż prześladowania są ciężkie 

Nasze myśli skupiają się na czujących istotach 
Bez względu na stopień cierpień uczniowie Dafa są na ścieżce ku boskości 

Lecz ludzie zatruci są zniesławiającymi Boga kłamstwami 
Dla uratowania więcej istnień 

Znosimy prześladowania, niesiemy Ci prawdę, abyś ją usłyszał 
Ty także przyszedłeś na świat w oczekiwaniu na zbawienne Fa  

Eliminację grzesznej karmy, przekształcenie ciała w boskie i powrót do Niebios 
Jednak życiowe okoliczności zaciemniły twoje postrzeganie 

Rozumiejąc prawdę, dostrzeżesz sens ludzkiego życia 

 
2017 

 



 

 

NIECH PRAWDA STANIE SIĘ ZNANA 

Pochodzimy z różnych narodów  
Zebraliśmy się z odległych zakątków Ziemi 

Jesteśmy praktykującymi Dafa 
Dla tej samej misji 

Dla ocalenia czujących istot z różnych światów 
Chcemy obudzić pamięć twojej duszy 

Mówienie ci prawdy jest jak drabina do Nieba 
Ludzkość wkroczyła na niebezpieczną ścieżkę 

Nie dajcie się ponieść współczesnym pojęciom 
Nie schodź ze ścieżki prowadzonej przez Bogów 

Spełniają się proroctwa dotyczące czasów ostatecznych 
Szerzę prawdę zgodnie z wolą Stwórcy 

 
2017 

 

 
POWRÓT DO NIEBA 

Tak znikomi wobec ogromu kosmosu i obszernej Ziemi 
Nawet to, jak przyszliśmy na ten świat, jest zakryte   

Pod koniec czasów Stwórca naprawia Fa i zstępuje z Niebios 
Tylko wtedy, gdy Fa w kosmosie jest prawe, wieczne będą Niebo i Ziemia 

Dlatego wszyscy Bogowie zstąpili na Ziemię, aby stać się znoszącymi trudy 
ludźmi 

Aby uzyskać Fa, odnowić boskie ciała i powrócić do Nieba 
Przez nieustanne wcielenia i próby 

Dużo czasu upłynęło, zapomniałeś o swoim pragnieniu zajęty przyziemnymi 
rzeczami 

Dafa rozprzestrzenia się szeroko 
A prawda jest blisko ciebie 

Falun obraca się i odnawia kosmos 

Łódź zbawienia zmierzająca do Nieba ma wkrótce odpłynąć 
 

20 stycznia 2017    
 

 
 



 

 

ODNOWIENIE 

Ty i ja jesteśmy Bogami pochodzącymi z różnych niebieskich królestw 
To co przeszłe jest zdegenerowane i się rozpada, a nowy kosmos się rodzi  

Pod koniec czasów, aby wejść w Stwórcy nowy kosmos   
Niezliczeni królowie i panowie jako ludzie zstąpili na Ziemię  

Stary kosmos ulega rozproszeniu, unoszący się kurz opada lekko 
Złe demony niszczą świat, który staje się coraz mroczniejszy 

Ateizm i teoria ewolucji to bezpodstawna pseudonauka i puste słowa 
Współczesne pojęcia i postępowanie nie mają w sobie duszy 

Tak wielu ludzi nie ma trzeźwego umysłu 
Tak wielu ludziom brakuje ducha 

Tak wielu ludzi niegodnie postępując, pomaga złu  
Uczniowie Dafa szerzą prawdę 

Która powiedzie przez bramy Nowego Nieba 
 

28 stycznia 2017  

 
 

NIE WAHAJ SIĘ DŁUŻEJ 
Jesteśmy uczniami Dafa  

Represje służą zaślepieniu ludzi 
Ukrywanie prawdy jest ich prawdziwym zamiarem 

Kosmicznym ciałom grozi katastrofa, bliskie są zniszczenia 
Stwórca odnawia kosmos, odtwarza Niebo i Ziemię 

Większość ludzi na świecie to wcieleni Bogowie, którzy uciekli przed katastrofą 
Wciąż reinkarnując w oczekiwaniu na zbawienie przez Niego, z nadzieją dla 

siebie 
Przeciwstawia się Mu ateizm i teoria ewolucji 

Nowoczesne poglądy i postępowanie niszczą ludzką zbiorowość 
Przed zejściem na świat wszyscy złożyliście śluby, o których zapomnieliście 

Budzę wspomnienie w tobie  

Stwórca jest nadzieją dla rodzaju ludzkiego 
Dzięki Falun Dafa, które się rozprzestrzenia 

Wypełnij przysięgę, nie wahaj się dłużej 
 

6 marca 2017  
 
 



 

 

ZBAWIENIE W ZASIĘGU WZROKU 

Idziemy wypełniając Stwórcy wolę 
Uczniowie Dafa dają z siebie wszystko, aby ratować ludzi 

Większość na tym świecie to Bogowie, którzy inkarnowali na Ziemi 
Czekając na zbawienie, na stworzenie nowego kosmosu 

Kurz i brud zawsze unosi się przy wielkich zmianach 
Tylko obłąkane sługi ośmielają się prześladować Jego uczniów 

Kłamstwa czerwonego demona służą zrujnowaniu ocalenia ludzi 
Ateizm i teoria ewolucji to zwodzące sztuczki 

Współczesne pojęcia i postępowanie zaprzeczają człowieczeństwu 
Wszyscy złożyli śluby przed przyjściem na świat, ale o nich zapomnieli 

Falun Dafa to droga powrotna do Nieba - zbawienie jest na wyciągnięcie ręki 
Kiedy szansa minie, zamknie się brama Niebios 

 
7 marca 2017  

 

 
NIE PODĄŻAJ JUŻ ZA CZERWONYM DEMONEM 

Kosmos doszedł przez eony do stanu wyniszczenia, przechodząc przez  etap 
formowania, stabilizacji, degeneracji i dezintegracji 

Większość ludzi na świecie to wcieleni Bogowie szukający Stwórcy w ratunku 
przed katastrofą 

Przyszedłeś z nadzieją na przekształcenie swojego boskiego ciała dzięki Dafa 
Niewielu jednak w zdradliwym złudnym świecie może zachować czystość 

Wszyscy ludzie znają podłość partii 
Jednak podążają za nią, kiedy mówi oszczerstwa, by prześladować uczniów 

Dafa 
Wszyscy wiedzą, że zła partia niszczy tradycje Chin 

Fałszuje historię 
Co do tego nie powinno być wątpliwości 

Są jednak tacy, którzy ją popierają 

Czerwony demon rujnuje szansę Chińczyków na ocalenie 
Zaczął najpierw od niszczenia społeczeństwa podjudzaniem ich na siebie i 

upadlającym prowadzeniem się 
Następnie napełnia cię nikczemnym pragnieniem seksu, pieniędzy, władzy i 

rozgłosu 
Zanim nadejdzie bliska katastrofa, nadal chcę, żebyś usłyszał prawdę 

Zaprzysięgłeś swoje życie przed przyjściem na ten świat 
 

15 marca 2017     
 

 
 



 

 

ZROZUMIENIE NIEBIAŃSKIEJ TAJEMNICY 

Stwórca stworzył życie, kosmos i Niebiosa 
Dając zdolności i moc wszystkim Bogom na każdym poziomie 

Ciała kosmiczne znikają zgodnie z formowaniem się, stabilizacją, degeneracją i 
dezintegracją 

Odtwarza nowy kosmos i pracowicie ratuje ludzi 
Większość ludzi to inkarnowani Bogowie szukający Jego ochrony w czasie 

katastrofy 
Reinkarnując raz po raz, czekając na Jego zbawienie – czekając tak długo 

Teraz przybył na świat szeroko rozpowszechniając Dafa, które ocala 
Nie przejmuj się zbytnio sławą, zyskami i emocjami 

Nowoczesne poglądy i postępowanie sprawiają, że ludzie się zepsuli - to 
nieszczęście 

Z ateizmem i teorią ewolucji człowiek traci kierunek i nie dobije do brzegu 
Nawoływania do powrotu do nieba są pomocą 

Szukaj uczniów Dafa, aby poznać prawdę i otworzyć własne serce 

Jako przyszli królowie, tylko oni mogą doprowadzić czujące istoty do 
przekroczenia bramy Niebios 

 
25 marca 2017             

 
 

ŚPIEWEM PRAWDĘ ROZPOWSZECHNIAM    
Podróżujemy, aby występować na scenach świata 

Poprzez śpiew i taniec szerzymy prawdę 
Większość współczesnych ludzi przybyła z Niebios 

Ponieważ Stwórca otworzy bramę do nowych Niebios 
Tworzy nowy kosmos i rozprzestrzenia Dafa, przełamuje przeszkody i trudności 

Ratuje wszystkie istoty, zmiata kurz i męty 
Tradycyjna ścieżka została stworzona przez Bogów dla ludzi 

Nowoczesne poglądy i postępowanie coraz bardziej oddalają się od Bogów 

Ateizm i teoria ewolucji to sztuczki demona 
To, co śpiewam, to prawda 

Przysięga przyprowadziła nas na świat, teraz zapomniana 
Uczniowie Dafa są boskimi posłańcami 

Wytrzymując prześladowania, niosą wam nadzieję 
 

9 grudnia 2017  
 

 



 

 

POWRÓT  DO  NIEBIOS  TO  NASZE  OSTATECZNE  PRZEZNACZENIE  

Ilekroć patrzę na rozgwieżdżone niebo,  
zawsze przychodzą mi do głowy pytania 

Życie wciąż się odradza – kto tym kieruje 
Narodziny, starzenie się, choroba i śmierć, 

kto nastawia zegar 
Odkąd zacząłem kultywować Dafa zdałem sobie sprawę,  

z przemijającej natury ludzkiego życia 
Życie nie służy do zdobywania uznania, zysku i emocji 

Doczesne korzyści powinny mniej kierować naszą egzystencją   
Nowoczesne poglądy i postępowanie to ślepy zaułek, nie do przejścia 

Zło atakuje, gdy podważana ludzka moralność 
Naszą największą nadzieją jest zbawienie przez Stwórcę, powrót do Niebios 

jest naszym ostatecznym przeznaczeniem 
 

30 grudnia 2017  

 
 

ODPOWIEDŹ NA  ZAGADKĘ     
Niebo powoli się przejaśnia 

Chociaż wiatr nie ustaje 
Wyjaśnienie prawdy jest przysięgą, którą złożyłem Stwórcy 

Nigdy nie ustępuję, ani w przenikliwym chłodzie czy letnim upale 
W czasach ostatecznych Dafa ratuje ludzi – obudź się szybko 

Chcę szerzyć dobrą nowinę szeroko i daleko 
To jest nadzieja ludzkości tego świata, życie po życiu 

To jest życzenie powierzone nam przez naszych przodków 
Dlatego ludzkość teraz istnieje 

Uczniowie Dafa wskazują drogę do Niebios 
Większość ludzi na świecie to Bogowie, którzy zstąpili na Ziemię 

Eony reinkarnacji wszystkie na ten właśnie czas 

 
2018 

 
 

TĘSKNOTA ZA DOMEM    
Wielu jest obecnie z dala od domowego ciepła 

Oddzieleni od ukochanych, żyją w różnych zakątkach pod niebem 
Większość z nas na świecie to Bogowie, którzy stali się ludźmi 

Stwórca przyszedł nas ratować z powrotem do Niebios 
Za rozpowszechnianie słów prawdy na ulotce 

Jestem prześladowany, wędrując z dala od domu, 
Błąkam się bez ładnego ubrania, nie mogę wysłać swojego dobrego zdjęcia, 

Przy świetle księżyca tęsknota wypełnia duszę 
Czułe słowa przesyłam ci często w słodkich snach 

 

2018 
 

 



 

 

SEKRET  PRZYBYCIA  NA  TEN ŚWIAT     

Uczniowie Dafa odgrywają Boską wolę 
Z wielkim wysiłkiem ocalają ludzi 

Stary kosmos się rozpada, niezliczona ilość Bogów ucieka przed katastrofą 
Większość na świecie to reinkarnowani Bogowie, urodzeni w ludzkim świecie 

Czekają na Stwórcę, by stworzył nowy kosmos 
Podczas gigantycznych zmian zawsze będą gruzy 

Nie daj się zwieść kłamstwom czerwonego demona 
Jego prawdziwym zamiarem jest uniemożliwić ludziom zbawienie 

Ateizm i teoria ewolucji to zwodnicze sztuczki 
Z nowoczesnymi poglądami i postępowaniem porzuca się drogę do Niebios 

Brama do nich w nowym kosmosie nie jest jeszcze zamknięta 
Uczniowie Dafa niosą ludziom ratunek 

To co śpiewam jest prawdą, tajemnicą w człowieczym świecie 
 

2018 

 
 

ŚPIEWAM  DLA  CIEBIE  PRAWDĘ    
Jesteśmy uczniami Dafa 

Represje mają was zmylić 
Ukrywanie prawdy jest prawdziwym celem 

Kosmiczne ciała stoją w obliczu katastrofy, rozpadają się, grozi im eliminacja w 
czasach ostatecznych 

Stwórca zbawia wszystkie istoty, tworzy nowy kosmos, pokutuje za grzechy 
istot 

Większość ludzi to wcielenia Bogów oczekujących na  
Jego ratunek i odsunięcie katastrofy 

Ateizm i teoria ewolucji indoktrynuje trucizną 
Współczesne poglądy i postępowanie niszczą człowieczą naturę 

Złożyliśmy śluby przed zstąpieniem na Ziemię, jednak przeważyła doczesność 

Chciałbym, by ta pieśń pomogła nam odzyskać prawe myśli  
Zhen-Shan-Ren jest ścieżką powrotu 

Wypełnij więc swoje przyrzeczenia i wznieś się odrodzony 
 

2018 
 

 



 

 

ZBAWIENNE FA    

Przed nadejściem katastrofy zeszliśmy na świat ze ślubami i wiarą 
Niosąc nadzieję wszystkim istotom w oczekiwaniu poprzez wcielenia  

Ponieważ Stwórca będzie tutaj w obecnym czasie 
W iluzji nie pozostaliśmy już czyści i życzliwi 

Zapomnieliśmy o przysiędze, zakłóceni przez reputację, korzyści i emocje 
Współczesne poglądy i postępowanie prowadzą na niebezpieczną ścieżkę 

Ateizm i teoria ewolucji to sprawka czerwonego demona 
Fa zbawienia rozprzestrzenia się, nie zwlekaj, aby go odnaleźć 

Śpiewam prawdę na polecenie Stwórcy 
Twoim jedynym życzeniem kiedy tu przybyłeś było uzyskanie Fa, aby wrócić do 

Niebios 
 

2018 
 

 

WSKAZUJĘ  CI  ŚCIEŻKĘ  NADZIEI     
W przenikliwym mrozie stoję na rogu ulicy i wołam do ciebie 

Ale nie po to, aby cię na coś nawracać 
To Dafa w ostatecznych czasach oferuje ratunek 

I poprzez tę ulotkę chciałbym, byś dowiedział się prawdy 
Jaki jest sens w odmawianiu 

Ta zwykła ulotka może uratować życie i odwrócić katastrofę 
Kłamstwa o prześladowaniach zatruły zbyt wiele ludzi 

Odpłata za to zło może nadejść w każdej chwili 
Z tego powodu nie boję się represji, ani nie ustanę 

To jest miłosierdzie ucznia Dafa 
To przesłanie jest przekazem od Boga 

Nie liczę na jakieś korzyści 
Jeśli jasno zrozumiesz prawdę, będzie to dla mnie nagroda 

Łódź Fa, która zbawia wkrótce ma podnieść kotwicę 

To Stwórca, nawołuje mnie, abym wskazał ci drogę nadziei 
 

2018 
 

 



 

 

JEŚLI  JASNO  MYŚLISZ  TO  SZUKAJ  PRAWDY     

Pracujemy całe życie dla ziemskich korzyści 
Tylko po to, by zmienić ciała podczas kolejnych wcieleń 

Nasze życie mija, nie wiemy, kim jesteśmy 
Nawet nasza rasa może się różnić z jednego życia na drugie 

Wszystkie nasze ziemskie zdobycze pozostają tam, gdzie były 
Kiedy nasze dni się kończą, naszym domem jest kopiec ziemi 

Jednak większość na tym świecie pochodzi z niebiańskich królestw 
Ponieważ to tutaj Stwórca przyjdzie szerzyć Fa i oferować zbawienie 

Nowoczesne poglądy i postępowanie przynoszą nieszczęście 
Ateizm i teoria ewolucji mają ukryte intencje 

To o czym śpiewam jest prawdą 
Niebiańska łódź zbawienia wkrótce odpłynie 

 
2018 

 

 
PIĘKNE  SMOCZE  ŹRÓDŁA     

Piękne górskie pawilony w Smoczych Źródłach 
To jest miejsce gdzie dorastaliśmy 

Zielone wzgórza i kryształowa woda, 
Śpiew ptaków i kwiaty pachnące 

Klasztory, świątynie, dzwony na wieżach 
W klasach młodzi uczniowie dają dobry przykład 

Swoimi talentami i gracją 
Kształceni artyści Shen Yun, ich zdolności niezrównane 

Radośnie śpiewają i śmieją się, czytają razem książki, 
Rozpowszechniają piękne tańce i muzykę na inne kraje 

W chaotycznym świecie to naprawdę miasto Bogów 
 

2018 

 
 

NIE  RUJNUJ  SWOJEJ  DROGI  DO  NIEBIOS     
Tak naprawdę wszyscy ludzie tęsknią za Stwórcą 

W ciągłych reinkarnacjach i oczekiwaniu usiłując zachować dobroć  
Zagubieni w tym mrocznym świecie, w zapomnieniu ich misje 

Zdeprawowane poglądy i postępowanie rujnują drogę do Nieba 
Z ateizmem i teorią ewolucji demony wypowiadają wojnę Bogom 

Większość ludzi to Bogowie, którzy zstąpili na świat, czekając na wezwanie 
Stwórcy 

Wzywa On nas do pośpiechu w ocalaniu wszystkich istot 
Ponieważ niezliczone niebiańskie królestwa oczekują, że ich królowie unikną 

niebezpieczeństwa 
To, o czym śpiewam, to prawda – sam osądź  

Bądź ostrożny, żebyś nie potknął się na powrotnej ścieżce do Nieba 

 
14 lutego 2018  

 



 

 

WIĘKSZOŚĆ  LUDZI  TO  WCIELENIA  BOGÓW     

Mówię ci prawdę w piosenkach, które śpiewam 
Zanim nadejdzie katastrofa, Stwórca odnawia kosmos 

Większość ludzi to wcielenia Bogów, przybyłych tutaj, by uniknąć zagłady 
Stwórca w czasach ostatecznych mówi nam, abyśmy ratowali wszystkich ludzi 

Bezdenna jest otchłań sławy, zysku i emocji 
Wypieranie się Bogów to diabelska robota 

Współczesne myśli i czyny niszczą dusze 
Znając prawdę, zostaniesz przez Stwórcę oczyszczony 

Niech te słowa cię oświecą   
Ponieważ u podstaw jesteś Bogiem 

 
21 marca 2018  

 
 

TO  JUŻ  NIE  TAJEMNICA  (Wersja poprawiona)   

Jasny Księżyc często się pojawia 
Kiedy jesteś pijany, nie szukaj odpowiedzi w Niebiosach 

Ludzie rzadko mają możliwość oglądać niebiańskie pałace 
Żyjemy teraz w dniach ostatecznych 

To co przeminęło z wiatrem jest kurzem 
Strachliwi boją się chłodu na wysokości 

Wspinaj się wysoko, obejmij jasny księżyc 
Bogini Chang’E** teraz w ludzkim świecie 

Wpatruje się w Księżyc, choć tam nie wraca 
Wielka katastrofa nadchodzi w czasach ostatecznych 

Demoniczna ropucha szaleje 
Czerwona fala nie potrwa długo 

Fa wkrótce naprawi ludzki świat 
W tym czasie wspinaj się wysoko  

 

Księżyc będzie wyglądał jeszcze pełniej 
 

2019 
** Chang’E - to chińska bogini Księżyca 

 
 

WKRÓTCE UNICESTWIONE  
Niech sobie złe demony i zgniłe duchy szaleją 

Potem wszystko będzie do podwójnego spłacenia 
Zważcie, że wasze dni są już policzone 

Przecież Król całego wszechświata uporządkuje to wszystko 
 

27 września 2006 
 

 



 

 

ANIELSKA  PIĘKNOŚĆ   

Niebiańskie królestwo i boska muzyka, ukazują się unoszące się piękności  
Z powiewnymi spódnicami tańczą pośród lilii i zielonej trawy 

Jasne jak lód i czyste jak jadeit, jak lotosy połyskujące rosą 
Nigdzie takich nie znajdziesz w ludzkim mrocznym świecie 

 
Objawiając swoją anielską piękność pomagają Mistrzowi w ratowaniu ludzi 

Nieśmiałe, gwiazdami są, spódniczki zakrywają im twarze 
Objeżdżają cały świat, jako przykład elegancji i wdzięku 

Pewnego dnia podążą za Mistrzem, unosząc się na płynących obłokach 
 

22 października 2015 
 

 
BOSKA ŚCIEŻKA JEST W POBLIŻU  

Boska ścieżka prowadzi do Nieba 

Dafa rozprzestrzenia się szeroko 
Po to ludzie przyszli  

Przywiązanie do pieniędzy blokuje drogę 
Niektórzy wątpią, że Bogowie zstąpili na Ziemię 

Prawda jest na wyciągnięcie ręki 
Sława, zysk i emocje są złudne 

Zaprzepaścisz szansę, żal serce rozdzierający 
Nic w życiu nie trwa wiecznie 

Nagi przychodzisz i odchodzisz 
Bóg przywołuje was teraz 

Bo Łódź zbawienia wkrótce odpłynie 
 

23 października 2015 
 

 

MĄDRZY  WIDZĄ  ŚCIEŻKĘ   

Boska ścieżka jest tuż przed oczami 

Ale jakoś to umyka większości ludziom 
Nawet po tysiącach lat spędzonych w tym świecie 

Bezustannego szukania drogi 
 

Uznanie i korzyści oślepiają ludzkie oczy 
Dobre myśli to rzadkość w czasach ostatecznych 

Niewielu jest tych którzy mogą obudzić się do prawdy 
Bo tylko mądrzy widzą ścieżkę 

 
24 października 2015  

 
 



 

 

ILU JEST ŚWIADOMYCH?   

Choć świat może się wydawać wspaniały, nic nie trwa wiecznie 
To, co jest naprawdę wielkie i chwalebne, znajduje się w Niebiosach 

Chwały ziemskie nie idą z nami do grobu 
Jednak wielu żyje walcząc o status i bogactwo 

 
Wielu z nas tutaj było kiedyś Bogami, choć to było dawno temu 

Przyszliśmy na tę Ziemię, aby oczekiwać zbawienia Stwórcy 
Zadośćuczynić za grzechy i karmę, nasze boskie kształty zostają odbudowane 

Twoje niebiańskie królestwo czeka na powrót nowego władcy 
 

2016 
 

 
ELEGANCKI  TANIEC   

Te wróżki spływają z najwyższych Niebios 

Jak szereg pięknych kwiatów świeżych od rosy 
Ich płynące jedwabie trzepoczą i wirują tęczowo 

Są tak wdzięczne i anielskie, podróżują po świecie 
 

W spokojnym tańcu do melodyjnej muzyki powiewają ich rękawy 
Przemykają krokami bez wysiłku jak mgła spływającą z jeziora 

Pomagają Mistrzowi ratować istnienia, przedstawiają całe dzieje 
Ich elegancki taniec napełniony boską kulturą 

 
2 stycznia 2016 

 
 

WYSTĘP UNOSZĄCYCH  SIĘ PIĘKNOŚCI     
Jasny księżyc unosi się na rozległym nieboskłonie 

Jadeitowe sale i wspaniałe pałace - piękne panny tańczą 

Oświetlone Niebo i Ziemia, scena się uwydatnia 
Z  kroczkami lekkimi i pełnymi wdzięku, wirują długie rękawy tancerek  

 
Przewroty, obroty, rozchodzenie się i schodzenie – te latające niebiańskie 

wróżki 
Skoki w powietrzu i skoki jaskółki warte najlepszych tancerzy 

Z muzycznym akompaniamentem taniec staje się melodyjny 
Przez ich wdzięk piękno jeszcze bardziej wzrasta  

 
2 stycznia 2016 

 
 



 

 

DAFA  RATUJE  ISTOTY  

Minęły długie lata od pierwszej reinkarnacji 
Trudno znaleźć drogę do Niebios, ale marzenie wciąż żyje 

Jednak zbyt głęboko zagubili się na tym świecie 
Wielu teraz dąży do ziemskich celów, zapomina o swoich misjach 

Wszechświat znalazł się u kresu i zbliżała się katastrofa 
Troska wypełniła serca wszystkich niebiańskich Królów i Panów 

I aby odwrócić kosmiczną falę Stwórca zdecydował  
ofiarować na nowo Drogę praktyki i odkupić wszystkie istnienia 

Boskie istoty wstąpiły, aby oczekiwać Jego zbawczej nauki 
I tak Dafa było rozpowszechniane przez prawie dwie dekady 

Szybko obudźcie się i szukajcie prawdy! 
Wróćcie do Nieba i nie bądźcie więcej więźniami tego świata 

 
5 lutego 2016 

 

 
ZA  CZYM  TĘSKNIMY   

Wszyscy jesteśmy tylko aktorami na scenie życia 
Nie zrażeni ryzykiem walczymy o światowe sukcesy 

Tylko po to, by stracić gdy umieramy, to co zostało zdobyte 
Nadzy rodzimy się, pogrzebani w ziemi odchodzimy 

Nasze porażki w życiu spotęgowane przez utraconą cnotę 
Płacąc straszliwą cenę, niosąc karmę z tego wszystkiego 

To, za czym tak naprawdę tęsknimy, to pójście do Nieba 
Jednak wielu zapomniało szukać drogocennej Księgi 

Dafa, Wielka Droga, która zbawia, jest teraz nauczana 
Niebiańska Arka odpłynie na czas 

To, co mówią uczniowie Dafa, jest prawdą 
Skorzystaj więc z szansy i wróć do Nieba! 

 

9 lutego 2016 
 

 



 

 

TYLKO  PO  TO, BY  OCALIĆ  ISTOTY   

Wiatry i fale wzburzone przez szalone Czerwone Widmo 
Miliardy zostały oszukane na tym świecie 

 
Jego kłamstwa, raz połknięte, rodzą złe myśli 

Demon w ten sposób prowadzi zatrutą duszę na manowce 
 

Podążający Drogą stawiają czoła uciskowi i niebezpieczeństwu 
Na ich barkach jest los wielu dusz 

 
Dafa, Wielka Droga, pochodzi od Stwórcy 

Wzywa ludzi do uzyskania Fa i powrotu do Niebios 
 

Prześladowanie ma na celu zmylić świat 
Zaciemniać każdemu obraz i blokować zbawienie 

 

W tych mrocznych dniach pozostało niewiele czasu na wyzwolenie 
Wyznawcy Fa znoszą trudy, ale ich determinacja jest silniejsza 

 
Wyłącznie w nadziei na uratowanie życia 

Prawda się teraz szerzy po całym Niebie i na Ziemi 
 

9 lutego 2016 
 

 
PO  TO  PRZYSZLIŚMY   

Większość ludzi na tym świecie była kiedyś Bogami 
Piękni i święci, z nieograniczoną mocą 

 
Kosmiczny cykl szybko zbliżał się do zniszczenia 

Ale kto mógłby przejąć cugle i odnowić wszechświat? 

 
Stwórca przyszedł, aby wszystko naprawić 

Boskie istoty podążyły za Nim tutaj, aby otrzymać zbawienie 
 

Ale w tym labiryncie ich śluby zostały zapomniane 
Pochłonięci urokiem ziemskich celów i zaplątani w więzach emocji 

 
Twoi bliscy w Niebie liczą na wybawienie 

Szybko znajdź prawdę, przebij się przez zamęt 
 

Praktykujący Dafa ratują istoty 
Niebo czeka na tych, którzy to zrozumieją 

 
14 lutego 2016 

 

 



 

 

TAŃCZĄ  BOGOWIE    

Piękna melodia i nieziemski taniec łączą się w niebiańską scenę 
Czysta dobroć, prawdziwe piękno – taka jest natura tych artystów 

Są jak boskie panny spływające z najwyższych Niebios 
Tworzą obfitość pięknych kolorów podziwiani na całym świecie 

 
Chociaż ich długie spódnice trzepoczą, to w stopach jest pewność 

Ich rękawy wirują i płyną, zatrzymują się jak statuetki 
Skakanie, obracanie się, przerzucanie, szybowanie— jak anioły pośród nas 

Ci tancerze naprawdę przyćmiewają wszystkich innych w świecie śmiertelników 
 

15 lutego 2016 
 

 
UCZNIOWIE  DAFA  NIE  CHCĄ  CIĘ  ZOSTAWIĆ  W TYLE   

Po etapach formowania, stabilizacji i degeneracji następuje rozpad 

Takie jest prawo ciał kosmicznych, które niepokoi miriady Królów. 
Stwórca jest tym, który odwraca bieg kosmosu 

Dafa ocala czujące istoty i wzywa ich do kultywacji na nowo 
Bogowie zstąpili na świat, aby uzyskać Fa 

Nieustające reinkarnacje, więź utracona przez tysiące jesieni 
Walcząc o sławę i zysk, zapominasz o przysiędze złożonej przed przyjściem 

Ludzki świat jest trudny do zniesienia, ale nadzieja wciąż istnieje 
Czerwony demon czyni zło, by zamaskować prawdę 

Wróćcie do Nieba i nie bądźcie więźniami kłamstw 
Czujące istoty, obudźcie się szybko: Bóg się zjawił 

Uczniowie Dafa nie chcą was zostawić w tyle 
 

22 marca 2016 
 

 



 

 

UCZNIOWIE DAFA OFIAROWUJĄ WYZWOLENIE 

Wielka Żółta Rzeka płynie na wschód i nie zawraca 
Czas upływa jak jej wiecznie nieustępliwe wody 

Dryfujemy podczas kolejnych wcieleń nie odnajdując brzegu  
Wieczność wydaje się obecna, lecz ścieżka Tao nam się wymyka 

Wszechświat jest w odnowie przed dniem katastrofy 
Zjawił się Stwórca i zaofiarował wielką Drogę 

Żeby ocalić nieprzebraną ilość istot i odtworzyć Niebiosa i Ziemię 
Większość na tym świecie była kiedyś tam Bogami 

Musimy Go odszukać, aby nasze królestwa były uratowane 
Możemy wtedy powrócić odnowieni przez Fa 

Nowoczesna myśl zmieniła ludzkość 
Ateizm obecnie odsuwa od prawdy 

A teoria ewolucji jest bałamutnym kłamstwem 
Często dajemy się zwieść sprawami tego świata 

Uczniowie Dafa usiłują ocalać ludzi 

Przebij się przez iluzję i niepewność i wsiadaj na Arkę Ocalenia 
 

2 lipca 2016 
 

 
POWRÓT WE ŚNIE DO CZERWONYCH KLIFÓW 

Na tym miejscu odbyła się bitwa w obronie mojego kraju   
Szlachetne dusze tych walecznych wojowników są wieczne 

Nadszedł znowu czas na bitwę o Czerwone Klify 
Nie wolno dopuścić do zatracenia chińskiej kultury 

 
22 lipca 2016  

 
 

JEDNO PRZEDSTAWIENIE NA EONY 

Z powiewem wiatru zlatują anielskie kobiety przy dźwiękach smyczków 
Z długimi rękawami, tak wytworne i subtelne 

Ich szmaragdowe suknie powiewają jak wierzby w Chang’an 
Tańczą w szatach w odcieniach tęczy, jak kwiaty lotosu na wietrze 

 
Te barwne piękności wypełniają scenę kwietnymi odcieniami 

Jak damy księżycowego pałacu zstępujące przed kurtyną 
Rozsiewają słodką rosę, gdy tańczą do muzyki 

Potem objawia się taka myśl: czekałeś na to przez millenia 
 

26 października 2016   
 

 



 

 

OCZEKIWANIE PRZEZ TYSIĄCE JESIENI 

Zstąpiły niebiańskie istoty, taniec pełen elegancji 
Piękne, urocze i zwinne z włosami upiętymi jak u nieśmiertelnych 

Kroki do przodu i w tył w tysiącach wdzięcznych póz 
Gdy patrzą z uśmiechem za siebie zawstydzają ziemskie kwiaty 

 
Wirowanie, skoki, przewroty, ich ciała takie lekkie 

Przy powolnych ruchach, gdy się zatrzymują i tak pozostaje odczucie piękna 
Taniec i muzyka odwołują się do twojej prawdziwej natury 

Na doświadczenie tego teraz czekałeś tysiące jesieni 
 

27 października 2016 
 

 
ZOBACZYĆ I ZROZUMIEĆ 

Chwała i przepych wypełniają niebiańskie pałace 

Anielski taniec do pełnych poezji melodii 
Dobre oznaki wypełniające niebo, rozświetlają kosmos 

Gdy niebiańskie wdzięczne damy tak lekko prowadzą kroki  
 

Ich długie suknie falują i rozwijają się jak kogucie ogony 
Szerokie rękawy w wirowaniu jak pary obracających się skrzydeł  

Święte i boskie pieśni objawiają prawdę 
Shen Yun ocala tych, którzy zobaczą i zrozumieją 

 
27 października 2016 

 
 

GŁĘBOKI SEKRET PRZEDSTAWIENIA 
Bodhisatwy i niebiańskie panny zstąpiły z dziewiątego poziomu Nieba 

W takim blasku postaci, jakiego nie wyrazi żadna poezja, czy obraz 

Powolny taniec, nagłe fruwanie, przepiękne w wyrazie 
Ciała i ramiona wyciągnięte, to najwięksi bohaterowie 

 
Kołyszą się w pasie, napięte sylwetki, tak piękne pozy 

Jak wielobarwne feniksy z rozpostartymi skrzydłami, mistyczne 
Ich twarze tak wdzięczne, że rozświetlają świat 

Dopiero po obejrzeniu przedstawienia można pojąć jego głęboki sekret 
 

27 października 2016 
 

 



 

 

WYBIERANIE DOBRYCH LUDZI 

Niebiańskie piękności w powolnym tańcu przy dźwiękach smyczków i bębnów 
Płyną czyste i nieskalane, dawne tradycje powracają 

Wdzięk i szyk na tysiące sposobów ukazują poprzez maniery  
Takie salta, wirowanie, powolne ruchy – tego mogą dokonać tylko anioły 

 
Słodka rosa się rozchodzi, gdy kosmos wraca do prawości 

Kolory oszałamiają wzrok, gdy powracają dynastie Han i Qin 
Ilu jest wiadomo, że Shen Yun jest tutaj, by ich ocalić? 

Bogowie wybierają dobrych ludzi 
 

27 października 2016 
 

 
POŚPIESZ SIĘ I WYPEŁNIJ PRZYSIĘGĘ 

Stwórca zjawił się na świecie 

I zmiany zachodzą na kosmiczną skalę 
Wszystkie małe i wielkie istoty Go poszukują 

Ale czerwony demon usiłuje zwieść ludzi 
Odwodząc świat od prawdy 

I spychając ludzkość przeciwko Jego woli 
Zbrodnie przeciwko Bogom zwiastują wielkie niebezpieczeństwo 

Uwikłani będą bez szansy na ratunek  
Niebiosa i Ziemia i człowiek przechodzą przemianę  

Tak więc pośpiesz się i wypełnij przysięgę, która przywiodła cię na ten świat 
 

28 grudnia 2016 
   

 
NIE ZOSTANIESZ OPUSZCZONY    

Jasny Księżyc świeci w noc Środka Jesieni 

Podczas gdy czerwona bestia odwraca świat do góry nogami, ogołaca ludzkość 
z jej tradycji 

Rozległa chińska ziemia stała się ofiarą czerwonej zarazy 
Jednak Fa zacznie odnawiać świat i skończy się to szaleństwo 

 
21 stycznia 2017 

 
 



 

 

POWRÓCIĆ DO NIEBIOS     

Boska muzyka i niebiańskie dźwięki oczyszczają duszę 
Siła pieśni i Fa przywołują zapomnianą głęboką mądrość 

Taniec anielskich piękności to czysta poezja 
Trudności rozwiązane, blakną zmartwienia, rozpędzone wszystkie chmury 

Teraz Bogowie i Buddowie wykonują wielkie dzieło na świecie 
Niestrudzeni w ratowaniu wszystkich dusz 

Nasze życie jest w istocie jak spektakl 
Z którego jak ze snu trzeba się wznieść i powrócić na dziedziniec Niebios 

 
15 marca 2017  

 
 

TWORZENIE OD NOWA 
Nikt nie wie, kto kieruje losem niezmiernego kosmosu 

Ani jaki kierunek ten świat obierze 

Formowanie się, stabilizacja, schyłek i zniszczenie, jak długo trwa kosmiczny 
cykl 

Kto mógłby tak po prostu zatrzymać katastrofę 
 

Mieszkańcy Ziemi: śpieszcie się ze znalezieniem prawdy! 
Bramy Niebios są teraz otwarte, ale nie na długo 

Powrót do tradycji to ścieżka prowadząca cię do Niebios 
Stwórca stara się ocalić wszystko co istnieje 

 
25 kwietnia 2017 

 
 

ROZPOCZYNA SIĘ NOWA ERA 
Czas przepływa w mgnieniu oka 

Dafa rozchodzi się po świecie, demony we wściekłości 

Trudno wyrazić to co zrobiłem wszystko dla naprawy Fa 
Widać całe zło i dobro jakie jest, przemierzałem niepoliczalne poziomy Niebios 

Niebiańskie istoty wypełniają ten ludzki świat, jakkolwiek wydawałby się mały 
Ale diabły z zewnątrz powodują na nieszczęście chaos 

Istoty wszelkich rodzajów przybyły po Fa 
Pośpieszyli by być pierwsi nie zważając, czy odegrają pozytywną, czy 

negatywną rolę 
To uwikłało świat w kłopoty podobne do wielkiego widowiska sztucznych ogni:  

Oślepiającego zanikającymi kolorami, po którym tylko dym pozostanie  
Nadszedł czas by Fa oczyściło ludzki świat 

Boska moc zmiażdży całe zło i rozpocznie się nowa era 
 

25 czerwca 2017  
 

 



 

 

ROZMOWY PRZY HERBACIE 

Przy Księżycu czarki z herbatą 
W kręgu wokół pieca pogawędki o wspaniałości Chin 

Rozmowy z przejęciem o dawnych wydarzeniach  
Powstrzymuję się od odpowiedzi na żartobliwe pytania 

 
29 lipca 2017  

 
 

SMAK WINA 
Nieśmiertelni taoiści piją wino – bo są w Tao 

Poeci piją je - by znaleźć inspirację dla wierszy 
Zwyczajny człowiek pije wino - by utopić smutki 

Aparatczycy partyjni piją je – by wypełnić cuchnące usta 
 

29 lipca 2017  

 
 

TAO HERBATY 
Kosmos w wielkim czajniku umieszczonym na ogniu 

Przy kolejnych czarkach pogawędki o wszystkim na świecie 
Rozważania na temat kosmicznych spraw 

Z całego stworzenia Dafa jest najwyższe 
 

31 lipca 2017 
 

 
SMAKOWANIE HERBATY 

Wpatrując się w góry, oczy wypełnione morzem zieleni 
Smakowanie herbaty, aromat daje rozkosz podniebieniu 

 

31 lipca 2017  
 

 
HERBACIANE PRZYJEMNOŚCI 

Ogień w piecu daje ciepło w ten późny jesienny wieczór 
Księżyc oświetla niebo i Ziemię, głębokie i ciche doliny 

Kolejne czarki herbaty towarzyszą rozbrzmiewającej piosence 
Siedząc w kręgu przy balustradzie rozmowa płynie bez końca  

9 września 2017 

 

 
PAWILON HERBACIANY 

Herbata zaparzona wodą ze Smoczych Źródeł, ciało spokojne, chociaż umysł 
nigdy nie śpi 

Zalesione wzgórza akcentują starożytną świątynię, gdy siedzę i obserwuję 
ludzki świat 

 
jesienią 2017 



 

 

STRASZNY OMEN 

Jasny Księżyc, wiatr jesienny, noc staje się chłodna 
Podmuch wiatru od palącego się węgla rozżarzył ogień za moimi plecami 

Z czarką gorącej herbaty w rękach patrzyłem nad góry 
Wielka katastrofa nadciąga blisko i zapowiedzi są straszne 

 
28 września 2017  

 
 

NIEBO SIĘ PRZEJAŚNIA 
Jasny Księżyc czysty i przejrzysty – bezchmurne niebo 

Delikatny wietrzyk błądzi nad budowlami Dafa  
Piętnastego dnia sierpnia rozwieszone latarnie towarzyszą Księżycowi 

Słychać śmiechy i rozmowy, stopniowo dnieje 
 

4 października 2017 

 
 

WZNIEŚĆ SIĘ NA NIEBOSKŁON NIEBIOS 
Jesteśmy tak zaangażowani w ziemskie sprawy 

Jednak opuszczamy tę Ziemię nadzy, tak jak przyszliśmy 
Rozgłos i korzyści, miłość i nienawiść trzymają w uścisku przez życie   

Patrząc wstecz na zmarnowany czas ciało i dusza poranione 
 

Wielka katastrofa przychodzi na ten koniec czasów, Niebo i Ziemia w 
zniszczeniu 

Miriady Bogów zstąpiło tutaj, aby zostać ludźmi 
Reinkarnują w oczekiwaniu na nadejście Stwórcy 

Z nadzieją wzniesienia się do Niebios, ocaleni i przemienieni 
 

2018   

 
 

NA TEN DZIEŃ 
Życiowe utrapienia i przyjemności są jak tocząca się gra 

Jednak zmagania dla ziemskich spraw zajmują zbyt wiele  
Stracone lata i ciało pełne dolegliwości 

Bez wiedzy, że istnieje wyższe zrozumienie życia 
 

Stwórca odnawia Niebiosa i Ziemię 
I ratunek dla wielu jest zagrożony 

Żeby powrócić do Niebios szybko odnajduj prawdę 
Dafa jest odpowiedzią na przedwieczną tajemnicę  

 
2018  

  

 



 

 

SHEN YUN PRZYNOSI OCALENIE 

Mieniące się chmury przynoszą pomyślność na tysiące mil 
Boska muzyka, której każda nuta ma niebiańskie pochodzenie 

Wdzięczne postaci w jedwabnych sukniach lekkich jak powiew wiatru w 
gałązkach wierzby 

Mężni wojownicy przenoszą nas do czasów dynastii Han i Tang 
 

Pięć tysięcy lat wielkich wydarzeń rozgrywa się na scenie 
Podczas spektaklu i poza nim nie przestajemy pracować dla ratowania istot 

Obejrzawszy przedstawienie Shen Yun 
Zabieraj się na Łódź w stronę innego świata 

 
28 lutego 2018 

 
 

ZMYWANIE WARSTW PROCHU 

Piękno tańca i muzyki porusza kosmos 
Niebiańskie panny giętkie i wdzięczne, pełne gracji 

Te anielskie panny tutaj opuściły Niebiosa 
Wypełniają scenę pięknymi kolorami towarzysząc Mistrzowi 

 
Przed zstąpieniem tutaj większość na tym świecie była kiedyś Bogami  

Ale zagubieni w tym miejscu, w otumanieniu przemija im czas  
Dopóki poruszający taniec i muzyka nie napełnią ich serc   

I proch nie zostanie zmyty odsłaniając ich boskość 
 

28 lutego 2018 
   

 
ZAPATRZONY W OBRAZ 

Był młodym człowiekiem pełnym aspiracji 

Chciał rywalizować z wielkimi ludźmi dźwigającymi kraj w przeszłości      
Po powrocie do rodzinnego miasta cieszył się wielkim poważaniem 

Ale czy dlatego przyszedł na ten świat? 
 

18 sierpnia 2018 
 

 
OCALENIE 

Niebiański taniec i boska muzyka z Niebios 
Przenika głęboko, oczyszcza do szpiku kości, ciepło wypełnia serca 

Życzliwe myśli, uprzejma powierzchowność, ciało i kości przemienione 
W chwili oświecającej refleksji spojrzenie wstecz – dramatyczny sen trwał tak 

długo 
 

19 sierpnia 2018  

 
 



 

 

ROZSIEWANIE SŁODKIEJ ROSY 

Poprzez wszystkie żywoty zapomnieliśmy kim jesteśmy  
Rozglądając się i szukając zamknięci w iluzji 

Życie po życiu walka bez wytchnienia o doczesne korzyści 
W morzu pragnień mozoląc się z zakasanymi rękawami 

 
Niebiańska książka błyszczy jasno w świecie 

Niesie światło Niebiosom i Ziemi, rozsiewając słodką rosę    
Większość z nas to istoty, które zstąpiły z Niebios 

Dowiedz się prawdy i powróć do niebiańskiego królestwa 
 

31 sierpnia 2018  
 

 
KULTYWOWANIE FA 

Wiruje Wielka Niedźwiedzica i gwiazdy się przemieszczają przez tysiące jesieni 

Nasze wcielenia trwają od miriadów wieków 
Ta Ziemia została stworzona, aby uratować Niebiosa od katastrofy 

Dafa się rozprzestrzenia w tym świecie, aby ulżyć wszystkim istotom 
 

Na świecie nieprzerwane konflikty 
Ziemie na Wschodzie i Zachodzie - jednak Bogowie nas nie opuszczą 

Istoty żyją na Ziemi w oczekiwaniu na Stwórcę 
Kultywuj Fa, żeby uniknąć katastrofy i otrzymaj nowe życie 

 
5 września 2018 

  
 

KTO BĘDZIE CIESZYĆ SIĘ TAKIMI BŁOGOSŁAWIEŃSTWAMI? 
Boskie istoty zstąpiły na świat stawiając własne istnienie na szali 

W oczekiwaniu wezwanie Stwórcy stały się ludźmi 

Kto jest kim pozostanie tajemnicą poprzez wszystkie wcielenia 
Tysiące jesieni trwa ta podobna do snu egzystencja, każda krótkotrwała i 

bolesna 
 

Czerwony demon na końcu czasów dziko tańczy   
Gdy dobro wymieszane ze złem i utracone dawne tradycje 

Dafa niesie ocalenie, prawda jest rozpowszechniana 
Wielka Droga prowadzi do Niebios – kto będzie się cieszyć takimi 

błogosławieństwami? 
 

7 września 2018 
 

 



 

 

TRWOGA 

Miriady Bogów patrzą z trwogą jak odnawiany jest kosmos 
Chociaż zapadają się firmamenty, gwiazdy w rozpadzie, jednak ludzie są bez 

świadomości 
Kosmiczny cykl osiągnął po etapach powstawania, stabilizacji i schyłku 

nieuchronny moment destrukcji 
Chaos w ludzkim świecie przyciągnął czerwonego demona 

 
Gdy kosmos w odnowie rośnie gwiazda błogosławieństwa 

Uczniowie Dafa rozpowszechniają prawe nauki 
Fa Stwórcy naprawia Niebiosa i Ziemię 

Ocala niezmierzone tłumy i eliminuje złe duchy 
 

7 września 2018   
 

 

REFLEKSJE PODCZAS OGLĄDANIA KONKURSU TAŃCA 
Była brzydkim kaczątkiem, zagubionym i nieśmiałym 

Dołączyła do Fei Tian z tęsknotą za domem 
Rozciąganie podczas nauki było jak śmiertelne zmaganie 

A teraz to wyjątkowy kwiat w tanecznym świecie 
 

16 września 2018 
 

 
MĘSKOŚĆ 

Silni z nich mężczyźni, tak jak smoki i tygrysy 
Skoki, salta, obroty podczas międzynarodowego konkursu 

Generałowie Zhao Yun, Yue Fei i Guan Yu   
Każdy mocny, zwinny i zuchowaty  

 

16 września 2018 
 

 
WZRASTAJĄC W SIŁĘ 

Przyczajony smok jeszcze nie wykonał tych cudownych rzeczy 
Ukrytemu w górach rosną pióra i skrzydła 

Paskudne demony obłąkały duchy szczęśliwe ze swoich postępków  
Pewnego dnia smok wzbije się w powietrze, zasłoni nieboskłon i słońce 

 
22 września 2018  

  
 



 

 

KSIĘŻYC ZNAJDZIE SIĘ WYSOKO  

Piętnastego dnia ósmego miesiąca zbierają się rodziny 
Jak wiele z nich pełnych, jak wiele jest rozbitych 

To uczniowie Dafa cierpią prześladowania 
Pewnego dnia, gdy Fa będzie oczyszczać ludzki świat,  

Księżyc znowu znajdzie się wysoko  
 

noc w środku jesieni 2018 
 

 
MILIONY I MILARDY 

Piętnastego dnia ósmego miesiąca niebo pokryte chmurami 
Brudny jest ludzki świat w sennym otumanieniu 

W tym niebezpiecznym stanie rzeczy człowiek nie potrafi się obudzić 
Gdy przeminie katastrofa wszystko się zmieni 

 

noc w środku jesieni 2018 
 

 
CZERWONA PLAGA 

Dzieje długich pięciu tysięcy lat  
Gorzkie i słodkie odczucia związane z wielkością Chin 

Wciąż woda płynie i Jangcy i Żółtą Rzeką 
Ich urok nie do opisania, a wygląd niezmieniony 

 
Czerwony demon wzbudził wichry chaosu 

Zniszczył tradycje, poniżając dawne mądrości  
Zbrodnie tych lat będą wzburzały przez wieki 

Ale teraz oczyszczający z czerwieni pogromcy demonów wznoszą się na złotych 
lotosach  

 

8 listopada 2018 
 

 



 

 

DO POWROTU 

Niebiosa bez Tao, Ziemia bez cnoty – kosmos w niebezpieczeństwie 
Miriady Bogów w Niebiosach obserwuje bezradnie ze łzami rozpaczy 

Zagrzmiał huk pioruna i wstrząsnął całym firmamentem, ponieważ nadeszła 
szansa ocalenia 

Święty Król Koła Prawa się narodził zlatując z wysoka 
 

Stworzył Trzy Sfery dla ustanowienia Niebiańskiego Fa i ocalenia wszystkich, 
wielkich i małych 

Ogrom grzechów świata sam dźwiga na swych barkach 
I odtwarza kosmiczne ciała, naprawia Fa i odnawia wszechświat 

 
Otrzymując Dafa, Wielką Drogę, tworzysz złote ciało, aby wrócić do 

prawdziwego domu 
 

8 listopada 2018 

 
 

TO WSZYSTKO TERAZ SIĘ DZIEJE 
Boska postawa i cudowne tańce z Niebios 

Trąbki i smyczki, pieśni i muzyka tak pełna harmonii 
Wirujący w tańcu z gracją Bogowie i Buddowie  

W tak pięknej i świętej scenie upajającej w oglądaniu 
 

Pięć tysięcy lat cywilizacji przekazanej przez Bogów 
Miriady bohaterów pojawiło się ponownie na podróż ocalenia 

Tak wiele wcieleń dla wypełnienia tego zamierzenia 
To wszystko przez kolejne życia dla obecnej chwili 

 
2019 

 

 
TWORZENIE NOWEJ RZECZYWISTOŚCI  

Podniesiona kurtyna odsłania niebiańskie przestrzenie 
Tysiące świateł  rozbłyskuje z dźwiękiem gongu  

Pojawia się przedwieczne i cudowne piękno  
Tańczące boskie postacie unoszą ludzi do raju 

 
Niebiańskie nuty zapraszają do przebudzenia 

Na scenie, tak jak w ludzkim doświadczeniu, pokazana pełnia życia 
Wszystko to zapisane jest na scenie, jak i poza nią 

Ocalanie czujących istot stwarza nową rzeczywistość 
 

2019 
 

 



 

 

WYKRACZANIE POZA TEN ŚWIAT 

Shen Yun w starożytności wymawiano Yun Shen –przypis? 
Niebiańska muzyka obmywa serca, a tańce oczyszczają widzów 

Dolegliwości znikają, zmartwienia rozwiązane, lekkość w całym ciele 
Serca pełne wdzięczności, niektórzy doprowadzeni do łez 

 
Umysły widzów odmienione feerią anielskich tańców i skoków 

Śpiew i muzyka budzi w nich czystą, prawdziwą naturę 
Towarzyszenie Mistrzowi w ocalaniu istot to bezbrzeżna zasługa 

Wyzwolenie będzie któregoś dnia i ich udziałem,  oni też postępują w 
wykraczaniu poza ten świat   

 
2019   

 
 

FALUN SIĘ OBRACA I OTWIERAJĄ SIĘ BRAMY NIEBIOS 

Anielskie istoty zstąpiły przez niebiańskie bramy 
A muzyka cudownej orkiestry porusza duszę 

Duchowy śpiew pieśni budzi w ludziach przedwieczne przysięgi 
W niezwykłym świetle bogowie niezauważalnie zjawiają się na scenie 

 
Artyści o czystych duszach i ciałach, nieskalani przez świat 

Ogrywają niebiańskie sceny oczarowujące tych zagubionych 
Dotychczasowe wcielenia po obudzeniu okażą się jak sen 

Falun wiruje tam, gdzie otwiera się brama Niebios 
 

2019  
 

 
ODA DO ARTYSTÓW SHEN YUN 

Zwinni i pełni gracji artyści z niebiańskim wdziękiem 

Wirujący i skaczący, poruszają się tak lekko 
W początkach treningów cierpienie trudne do udźwignięcia 

Ze sztywnymi nogami, kiepską postawą, niezdarnie obracający się na scenie 
 

Mistrzostwo przychodzi wraz z odmianą serca i woli  
Pilność ciężkiej pracy, szczere studiowanie, bez odliczania upływu czasu 

Aż kiedy ciało nagle staje się lekkie z oświecającą mądrością  
Feniksy rozwijają skrzydła pomiędzy Niebiosami a Ziemią 

 
2019 

 
 



 

 

TANIEC TYSIĘCY JESIENI 

Niebiański sposób bycia, nieśpieszne, jak wietrzyk pomiędzy wierzbami 
Jak trzepotania umykających motyli  przesuwają się przez scenę 

Widzowie w uniesieniu zabierani w  inną realność 
Doświadczają stanu déjà vu  

 
W niezmierzonej wspaniałości poruszają się w tanecznym rytmie 

Anielskie uśmiechy oczarowują oglądających jak upojenie winem 
Od Ziemi na dole po same Niebiosa odgrywają tańcem tysiąc jesieni 

To przedstawienie nie oddaje nic innego jak tylko najwyższe Niebiosa  
 

w styczniu 2019 
 

 
DZIECI SHEN YUN 

Z elegancką postawą podobne do smukłych wierzbowych gałązek 

Zawsze z uśmiechem w zesłanym z Niebios tańcu   
Piękne dziewczęta Shen Yun jak święte lotosy 

Postępują ścieżką za Mistrzem w ratowaniu istot 
 

Tańczą przystojni i dziarscy mężczyźni, zstąpili w dół z najwyższych Niebios 
Silni i zwinni, w ich skokach i obrotach jest coś dogłębnie niewytłumaczalnego 

Kim są ci bohaterowie i w czym leży ta ich wyjątkowość ? 
Tak silni współzawodnicy w świecie tańca 

 
w styczniu 2019 

   
 

ROZPOWSZECHNIANIE STAROŻYTNYCH TRADYCJI 
Sto pięknych kwiatów roztacza tę starożytną tradycję 

Jak światło latarni przekazują kulturę inspirowaną przez Bogów 

Na tysiące zachwycających sposobów wyrażony czar chińskiej cywilizacji 
Ich długie ręce w tańcu wyglądają jakby wzbijali się w górę  

 
Niebiańska muzyka i wdzięczne tony rozsiewają słodkie dźwięki 

Świetliste i migoczące kolory – sto piękności prześciga się w przepychu 
Przez pięć tysiącleci przez Bogów natchniona wielkość Chin 

Właśnie w tym życiu odbywa się odrodzenie tej tradycji 
 

16 lutego 2019  
  

 
(Ostatnia aktualizacja: 04-08-2022 r.) 


