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O DAFA (LUN–JU1)
Dafa je modrost Stvarnika. Je temelj stvarjenja, na katerem
so ustvarjeni nebesa, zemlja in vesolje. Zajema vse stvari, od
najdrobnejše do največje med največjimi, pri čemer se
manifestira različno na vsaki ravni obstoja kozmičnega telesa.
Od globin mikrokozmosa, do tam, kjer so se najprej pojavili
najdrobnejši delci, obstajajo plast za plastjo brezštevilnih
delcev, v velikostih od majhnih do velikih, segajoč vse do tistih
na zunanjih ravneh, ki jih pozna človeštvo – do atomov,
molekul, planetov in galaksij – in še dlje do tistih še večjih, pri
čemer delci različnih velikosti tvorijo življenja različnih
velikosti, kot tudi svetove različnih velikosti, ki se nahajajo
vsepovsod v kozmičnem telesu. Življenja na kateri koli od
različnih ravni delcev zaznavajo delce naslednje večje ravni kot
planete na njihovem nebu in to je resnica na vsaki posamezni
ravni. Življenjem na vsaki ravni vesolja se zdi, da gre tako v
neskončnost. Dafa je ta, ki je ustvaril čas in prostor, množičnost
življenj in vrst in vse stvarstvo; vse kar obstaja to dolguje
njemu, z ničemur izven njega. Vse to so otipljivi izrazi lastnosti
Dafa na različnih ravneh; Zhen, Shan in Ren2.
Kolikor že napredna so človeška sredstva za raziskovanje
prostora in sondiranje življenja, je pridobljeno znanje omejeno
na določene dele te ene razsežnosti na nizki ravni vesolja, kjer
se nahajajo človeška bitja. Druge planete so raziskali ljudje
tekom civilizacij, ki datirajo iz predzgodovinskih časov. Pa
vendar, kljub vsem doseženim višinam in razdaljam, človeški
vrsti nikdar ni uspelo oditi iz razsežnosti v kateri obstaja, in
resnična slika vesolja se ji bo večno izmikala. Če človeško bitje
1

Lun–ju – izjava, komentar-izjava, nekaj česar z besedami ni moč izraziti
Zhen-Shan-Ren (fon. Džen–Šan–Ren) – Džen (resnica, resničnost,
iskrenost); Šan (blagost, sočutje, usmiljenje, milost, dobrota, dobrodušnost); Ren
(vzdržljivost, vztrajnost, trpežnost, toleranca, tolerantnost, potrpežljivost)
2
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želi razumeti skrivnosti vesolja, prostor-časa in človeškega
telesa, mora sprejeti kultivacijo prave Poti in doseči resnično
prosvetljenje, dvigajoč svojo raven obstoja. Skozi kultivacijo se
bo njegov moralni značaj dvigal, in ko se bo naučil razlikovati
tisto kar je resnično dobro od zla, in kreposti od slabosti, in ko
preseže človeško raven, bo uvidel in prišel v stik z resničnostmi
vesolja, kot tudi z življenji drugih razsežnosti in ravni.
Medtem, ko ljudje pogosto trdijo, da je namen njihovih
znanstvenih raziskovanj »izboljšanje kakovosti življenja«, je
pravzaprav tehnološka konkurenčnost tisto, kar jih poganja. In v
večini primerov so se pojavili šele potem, ko so ljudje izrinili
božansko in opustili moralne norme, ki so bile namenjene
zagotovitvi samokontrole. Prav zaradi teh razlogov, so se
civilizacije v preteklosti mnogokrat srečale z uničenjem. Pa
vendar je človeško raziskovanje obvezno omejeno na ta snovni
svet in metode so take, da se proučuje le tisto kar je bilo
prepoznano. Medtem pa so stvari, ki so neotipljive ali nevidne v
človeški razsežnosti, vendar objektivno obstajajo in se
razkrivajo na resnične načine v prav tem svetu – kot so
duhovnost, vera, božja beseda in čudeži – nekaj, s čimer si
ljudje ne upajo stopiti v stik, zato, ker so ljudje božansko
zavrgli.
Če je človeška rasa zmožna izboljšati svoj značaj, vedenje
in razmišljanje, temelječ pri tem na moralnih vrednotah, bo
mogoče, da civilizacija vzdrži in celo, da se čudeži znova
pojavijo v človeškem svetu. Mnogokrat v preteklosti, so se na
svetu pojavljale kulture, v katerih je bila močna prisotnost
božanskega, in pomagale ljudem doseči resničnejše
razumevanje življenja in vesolja. Ko ljudje izkazujejo primerno
spoštovanje in čaščenje do Dafa in oblik, ki jih privzema tu, v
tem svetu, bodo oni, njihova rasa ali njihov narod, uživali
blagoslove, čast in slavo. Vsako življenje, ki pa proti Dafa obrne
7

hrbet, je resnično pokvarjeno, saj je Dafa – Velika Pot vesolja –
ta, ki je ustvaril kozmično telo, vesolje, življenje in vse
stvarstvo. Vsaka oseba, ki se lahko uskladi z Dafa, je resnično
dobra oseba in bo nagrajena ter blagoslovljena z zdravjem in
srečo. In vsak kultivator, ki lahko postane eno z Dafa je tisti, ki
je prosvetljen – božanski.
Li Hongzhi
24. maj 2015
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Bogastvo ob vrlini
Stari ljudje so dejali: „Denar je nekaj, kar je izven tega
fizičnega telesa.” To ve vsak, a vseeno stremi za njim. Mladenič
se peha za njim, da bi zadovoljil svoje želje; mladenka ga želi
zaradi blišča in luksuza; stara oseba ga hoče, da bi sebi
zagotovila varno starost; učena oseba ga želi, da bi bila ugledna;
oseba na uradnem položaju zanj izpolnjuje svojo dolžnost in
tako naprej. In tako vsakdo stremi za njim.
Zaradi njega nekateri ljudje celo tekmujejo in se borijo;
Tisti, ki so agresivni zaradi njega tvegajo; nespametni se zaradi
njega zatekajo k nasilju; ljubosumni ljudje lahko zaradi njega
celo umrejo od jeze. Obveza vodij in ljudi na uradnih položajih
je, da prebivalstvu zagotovijo blagostanje, vendar promoviranje
oboževanja denarja predstavlja najslabšo politiko, ki jo je moč
zastopati. Bogastvo brez vrline (De) bo škodovalo vsem čutečim
bitjem, medtem, ko je bogastvo ob vrlini nekaj, o čemer gojijo
upanje vsi ljudje. To pomeni, da se ne da biti bogat, brez
zagovarjanja vrline.
Vrlina se akumulira v predhodnih življenjih. Postati kralj,
oseba na položaju, bogataš ali plemič – vse to prihaja od vrline.
Brez vrline, ni dobitka; izguba vrline pomeni izgubo vsega. Zato
mora tisti, ki želi moč in bogastvo, najprej zbrati vrline. Med
množico je moč vrlino zbrati s trpljenjem težav in dobrih del.
Da bi se to doseglo, je potrebno razumeti načelo vzroka in
posledice. Poznavanje tega, lahko omogoči osebam na uradnih
položajih in prebivalstvu izvajanje samo-kontrole, in tako bo
pod nebom zavladal napredek in mir.
Li Hongzhi,
27. januar, 1995
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Širok in neizmeren
S pomočjo načel Falun Dafa3 je mogoče usmerjati
katerokoli prakso kultivacije, in to vključuje tudi religiozna
verovanja. To je načelo vesolja, resnični Fa, ki ni bil nikdar
poučevan. V preteklosti, ljudem ni bilo dovoljeno, da bi poznali
načelo tega vesolja (Veliki Zakon). Načelo presega vse
akademske teorije in moralna načela človeške družbe, od
davnine do danes. Tisto, kar so učile religije in tisto kar so
ljudje spoznali v preteklosti, so samo površinske stvari in plitki
pojavi. Njegov širok in neizmeren, jedrnat notranji pomen, se
lahko manifestira le, in ga lahko doživijo in razumejo le
praktikanti, ki so na različnih ravneh resnične kultivacije. Samo
tako lahko nekdo resnično uvidi kaj je Fa.
Li Hongzhi,
6. februar, 1995
Resnična kultivacija
Moji resnični učenci in kultivatorji, to česar vas učim je Fa
za vzgajanje Bude in Taa. Vi me ne glede na to, zasipate s
svojimi jadikovanji zaradi izgube vaših zemeljskih interesov,
namesto da bi vas skrbelo, da ne morete opustiti navezanosti
običajnih ljudi. Je to kultivacija? To, ali si sposoben opustiti
človeške navezanosti, na tvoji poti predstavlja odločilen
preizkus, da postaneš zares izjemno bitje. Opraviti ga mora vsak
učenec, ki se resnično kultivira, kajti to je črta, ki razdvaja
kultivatorja od vsakodnevne osebe.
To, da zaradi prizadetega ugleda, osebnega interesa in
čustev med običajnimi ljudmi občutite veliko bolečino, že samo
3

Falun Dafa - (fon.: fa-lun da-fa), “Velika Pot (kultivacije) Kolesa Zakona
(Faluna)“
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po sebi kaže na to, da ne morete opustiti navezanosti običajnih
ljudi. To si morate zapomniti; kultivacija sama po sebi ni boleča
– ključ je v vaši nezmožnosti, da bi opustili človeške
navezanosti. Šele tedaj, ko se morate odreči svojega ugleda,
interesa in čustev, boste občutili bolečino.
Sem ste padli iz svetega, neomadeževanega in
neprimerljivo čudovitega sveta, ker ste na tisti ravni razvili
navezanosti. Po padcu v svet, ki je, v primerjavi s tistim, nekaj
najbolj umazanega, vi namesto, da bi se kultivirali, da se
čimprej vrnete, ne opustite teh umazanih stvari, katerih se
oklepate v tem umazanem svetu, in ste celo v agoniji zaradi
najbolj nepomembnih izgub. Ali veste, da je Buda, da bi vas
odrešil, nekoč beračil za hrano med običajnimi ljudmi? Danes,
jaz še enkrat na široko odpiram vrata, in vas učim ta Dafa4, da bi
vas rešil. Jaz nikdar nisem čutil ogorčenosti zaradi številnih
muk, ki sem jih prestal. Kaj potemtakem še imate, česar ni moč
zapustiti? Ali lahko odnesete na nebo te stvari, globoko v vas, ki
se jih ne morete odreči?
Li Hongzhi,
22. maj, 1995
Bodite razumni
Nekaterim paktikantom sam dejal, da ekstremne misli
povzroča miselna karma, vendar mnogi učenci sedaj mislijo, da
so vse njihove slabe misli v običajnem življenju miselna karma.
To ne drži. Kaj vam še preostane za kultiviranje, če sploh
nimate več slabih misli?! Če si tako čist, mar nisi že Buda?
Tako razumevanje je napačno. Le kadar tvoj um nasilno odraža

4

Dafa (da-fa)—“Velika Pot”, skrajšano za Falun Dafa.
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umazane misli ali preklinja Učitelja5, Dafa, druge ljudi itd., in se
jih ne moreš osvoboditi ali jih odgnati, to predstavlja miselno
karmo. Obstaja pa tudi šibka miselna karma, vendar se razlikuje
od običajnih misli in idej. To morate razumeti.
Li Hongzhi,
23. maj, 1995
Prosvetljenje
V blatnem svetu ljudi, so biseri in ribje oči pomešani
skupaj. Tatagata se mora tiho spustiti v svet. Ko poučuje Fa, se
bodo zle sile zagotovo vmešavale. Tao in demonske poti se
poučuje ob istem času v istem svetu. Tam, kjer obstajata pravo
in lažno je prosvetlitev pomembna. Kako jih razlikovati?
Obstajati morajo izjemni ljudje. Tisti, ki imajo resnično usojen
odnos in se lahko prosvetlijo, bodo prihajali eden za drugim
vstopajoč v Tao in dobivajoč Fa. Oni bodo razločili pravično od
zla, dobili pravilne nauke, olajšali svoja telesa, izboljšali svojo
modrost, oplemenitili svoja srca in se vkrcali na Fa barko, mirno
ploveč. Kako čudovito! Pohitite naprej s polno paro, vse do
Izpolnitve.
Tisti, ki preživijo na svetu brez smeri, s slabo sposobnostjo
dojemanja, živijo za denar in umirajo za moč, se radujoč in
skrbeč o drobnih dobičkih. Oni zagrenjeno tekmujejo drug z
drugim in s tem kopičijo karmo vse življenje. Ko taki ljudje
slišijo Fa, se smejijo in pljuvajo iz svojih ust besedo
»vraževernost«, saj so obsojeni na to, da globoko v sebi težko
razumejo in težko verjamejo. Ti ljudje so inferiorne osebe, ki jih
je težko rešiti. Njihova karma je tolikšna, da jim je obvila telesa
5

Učitelj (ali “Mojster”)— spoštljiv naziv, ki se uporablja na Kitajskem, Na
Zahodu se uporablja naziv Učitelj Li.
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in izolirala njihovo modrost; njihova prvobitna narava je
izginila.
Li Hongzhi,
14. junij, 1995
Zakaj se ne da videti
“Videti pomeni verjeti; brez videnja ni verjetja.” To je
stališče inferiorne osebe. Ljudje so izgubljeni v iluziji in
proizvajajo mnogo karme. Le kako bi lahko videli, ko je njihova
prvobitna narava zamračena? Prosvetljenje pride pred videnjem.
Kultivirajte svoj um in eliminirajte svojo karmo. Takrat, ko se
prikaže vaša prvobitna narava, boste lahko videli. Pa vendar, z
videnjem ali brez, se lahko izjemna oseba opre na lastno
prosvetljevanje, da bi dosegla Izpolnitev. Ljudje lahko vidijo ali
ne, kar je opredeljeno z njihovo ravnjo in njihovimi prirojenimi
lastnostmi. Razlog, da mnogi kultivatorji ne vidijo, leži v
njihovi težnji, da bi videli, kar pomeni navezanost. Zato, dokler
tega ne opustijo, ne bodo videli. To je pretežno zato, ker to
preprečuje karma, neugodno okolje ali način na katerega se
nekdo kultivira. Preobilica je razlogov, ki se razlikujejo od
osebe do osebe. Celo oseba, sposobna videnja, morda ne bo
videla razločno, kajti le nerazločno videč, se oseba lahko
prosvetli v Tao. Takrat, ko oseba lahko vse vidi razločno, kot da
je sama prisotna pri prizoru, je oseba dosegla Odklepanje
kultivacijske energije (kaigong) in se naprej ne more več
kultivirati, kajti zanjo ni ničesar več v kar bi se lahko
prosvetlila.
Li Hongzhi,
16. junij, 1995
13

Učenje Fa
Ko se učijo Dafa, bi se morali intelektualci zavedati
najpogostejše težave: Oni se učijo Dafa na enak način kot
običajni ljudje študirajo teoretična dela6; z izbiranjem
relevantnih citatov znanih oseb, da se preveri lastno obnašanje.
To bo zavrlo kultivatorjev napredek. Še več, ko bodo dojeli, da
ima Dafa jedrnate notranje pomene in stvari na visoki ravni, ki
lahko na različnih ravneh usmerjajo kultivacijo, ga nekateri
ljudje celo poskušajo raziskati besedo za besedo, vendar na
koncu ne odkrijejo ničesar. Te navade, pridobljene tekom
dolgotrajnega preučevanja političnih teorij, so prav tako
dejavniki, ki ovirajo kultivacijo; vodijo do napačnega
razumevanja Fa.
Ko se učite Dafa, ne smete iskati relevantnih delov, trmasto
se trudeč, da rešite določen problem. Pravzaprav, je to (z izjemo
tistih problemov, ki zahtevajo takojšnjo rešitev), prav tako
oblika navezanosti. Edini način, da se doseže dobro
razumevanje Dafa je, da se ga učite brez kakršnekoli namere.
Vsakič, ko zaključite branje Zhuan Falun7, ste naredili
napredek, če ste le prišli do nekega razumevanja. Celo, če ste po
branju, doumeli le eno stvar, ste resnično naredili napredek.
Pravzaprav se v kultivaciji dvigate, napredujoč postopoma
in nezavedno. Imejte v mislih: stvari je potrebno dosegati
naravno, brez težnje.
Li Hongzhi,
9. september, 1995

6

Teoretična dela – to se nanaša na teoretična dela Marksizma, Leninizma,
Maoizma, itd.
7
Zhuan Falun – „Vrtenje Kolesa Zakona“, glavna knjiga kultivacije v Falun
Dafa
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Kako biti asistent
Mnogi asistenti na različnih področjih imajo razumevanje
Dafa na zelo visoki ravni. S svojim vedenjem lahko nudijo
dober vzor in opravijo dobro delo organizirajoč svoje skupine za
prakso. Vendar so tudi taki asistenti, ki nimajo tako dobrih
rezultatov, kar se v glavnem odraža v njihovih načinih dela. Na
primer, da bi pripravili učence, da jih ubogajo, in da bi sebi
olajšali delo, nekateri asistenti delujejo s pomočjo izdajanja
ukazov. To ni dovoljeno. Učenje Fa mora biti prostovoljno. Če
učenec tega ne želi iz globine srca, ni mogoče rešiti nobenih
problemov. Namesto tega lahko nastanejo trenja. Trenja se bodo
intenzivirala, če se to ne popravi, in na ta način zelo
spodkopavala ljudsko učenje Fa.
Kar je še resneje, da bi pripravili učence, da jim verjamejo
in jih ubogajo, nekateri asistenti celo širijo govorice in
senzacionalizme, da bi povečali svoj ugled, ali počno izvirne
stvari, da bi se bahali. Vse to ni dovoljeno. Naši asistenti služijo
drugim na prostovoljni osnovi; oni niso Učitelj, niti ne smejo
imeti teh navezanosti.
Kako potem dobro opravljati delo asistenta? Najprej,
morate sebe obravnavati kot enega od učencev, namesto da se
imate za višjega od njih. Če je pri vašem delu kaj, česar ne
veste, se morate ponižno pogovoriti z drugimi. Če ste nekaj
naredili narobe, morate iskreno povedati učencem: »Tudi jaz
sem, tako kot vi, kultivator, zato je neizogibno, da pri svojem
delu delam napake. Sedaj, ko sem naredil napako, naredimo
tako kot je treba.« Če iskreno želite pripraviti vse praktikante k
sodelovanju za izvedbo stvari, kakšne rezultate boste dobili?
Nihče ne bo dejal, da niste dobri za nič. Namesto tega bodo
menili, da ste se dobro naučili Fa in ste odprtega uma.
Pravzaprav, Dafa je tu in vsi se ga učijo. Učenci bodo vsako
dejanje asistenta merili v skladu z Dafa, in ali je dober ali slab,
je moč jasno razlikovati. Ko imate namero, da bi sebe
15

poveličevali, bodo učenci menili, da imate šinšing8 težavo.
Zatorej lahko stvari dobro opravljate le, če ste skromni. Vaš
ugled se vzpostavlja na temelju dobrega razumevanja Fa. Le
kako je lahko kultivator nezmotljiv?
Li Hongzhi
10. september, 1995
Nebesni svod
Nepreglednosti vesolja in ogromnosti kozmičnih teles,
ljudje nikdar ne bodo mogli razumeti skozi raziskovanja;
majhnosti snovi ljudje nikdar ne bodo mogli zaznati. Človeško
telo je tako skrivnostno, da to presega človeško znanje, ki lahko
komaj opraska površino. Življenje je tako obilno in zapleteno,
da bo za človeško vrsto za vedno ostalo večna enigma.
Li Hongzhi
24. september, 1995
Domene
Zlobna oseba se rodi zaradi ljubosumja.
Iz sebičnosti in besa se pritožuje na krivico, njej storjeno.
Dobra oseba ima srce polno milosti.
Brez nezadovoljstva ali sovraštva, sprejema muke kot
radost.

8

Xinxing (šinšing) – “narava srca”, “narava uma”, “moralni značaj ”
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Prosvetljena oseba nima nobenih navezanosti.
Ona tiho gleda ljudi sveta izgubljene v iluziji.
Li Hongzhi
25. september, 1995
Kaj je praznina?
Kaj je praznina? Biti osvobojen vseh navezanosti je pravo
stanje praznine. To ne pomeni biti brez snovi. Vendar je Zen
budizem dosegel konec svoje Darme9, in nima več česa
poučevati. V tem kaotičnem Obdobju konca darme10, se
nekateri, ki ga poučujejo, še naprej trmasto oklepajo njegove
teorije praznine, se obnašajo nerazumno in absurdno, kot da so
se prosvetlili v osnove njegove filozofije. Njegov utemeljitelj
Bodidharma, je sam oznanil, da bo njegova Darma lahko
delovala le šest generacij, in da po tem ne bo več česa prenašati.
Zakaj ne dojamete tega? Če nekdo pravi da je vse praznina, brez
Fa, brez Bude, brez podobe, brez sebe in brez obstoja, kaj je
Bodidharma? Če ni Darme, kaj je teorija praznine Zen
budizma? Če ni Bude, ni podobe, kdo je Sakyamuni11? Če ni
imena, ni podobe, ni sebe, ni obstoja in je vse prazno, zakaj se
trudite jesti in piti? Zakaj nosite obleko? Kaj, če se vam izkoplje
oči? Kaj je vaših sedem čustev in šest želja, za katere je
običajna oseba navezana? Tisto, kar pravzaprav Tatagata
razume s »praznino« je, biti prost vseh navezanosti običajnih
9

Darma – ta izraz je konvencionalen prevod kitajske besede Fa v kontekstu
budizma
10
Obdobje konca Darme – po Buda Sakyamuniju, se bo Obdobje konca Darme
pričelo 500 let po njegovi smrti, in od takrat njegova Darma ne bo več
mogla reševati ljudi.
11
Sakyamuni – Buda Sakyamuni ali “Buda” ali Sidarta Gautama. Popularen kot
ustanovitelj budizma, za katerega se govori, da je živel v starodavni Indiji
okrog 5 stol. p.n.š.
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ljudi. Ne-izpustitev je pravo bistvo praznine. Za začetek, vesolje
obstaja zaradi tega, ker obstaja snov, narejeno je iz snovi in
ostaja kot snov. Kako bi lahko bilo prazno? Učenje, ki ga ne
prenaša Tatagata, je obsojeno, da ne bo trajalo dolgo in tako
učenje bo odmrlo – učenje Arhata ni Veliki Zakon. Prosvetlite
se v to! Prosvetlite se v to!
Li Hongzhi
28. september, 1995
Odločnost
Dokler je Učitelj tu, si poln samozavesti. Brez Učitelja
poleg sebe, nimaš zanimanja za kultivacijo, kot da misliš, da se
kultiviraš za Učitelja, in da si po tej poti krenil zaradi neke
koristi. To je glavna slabost povprečne osebe. Sakyamunija,
Jezusa, Lao Tseja in Konfucija ni že več kot 2000 let, pa njihovi
učenci nikdar niso čutili, da se ne bi mogli kultivirati brez
prisotnosti svojih učiteljev. Kultivacija je vaša osebna zadeva in
nihče drug je ne more izvajati za vas. Učitelj vam lahko pove le
zakone in načela na površini. Vaša odgovornost je, da
kultivirate svoje srce in um, da opustite svoje želje, dosežete
modrost in odstranite zmedenost. Če po tej poti krenete zaradi
neke koristi, vaš um zagotovo ne bo trden in boste zagotovo
pozabili osnove, ko boste živeli v običajni človeški družbi. Če
se ne držite trdno lastne vere, v tem življenju ne boste dobili
ničesar. Nihče ne ve kdaj bo naslednja priložnost. Zelo je težko!
Li Hongzhi
6. oktober, 1995
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Nauki budizma so najšibkejši
in najdrobnejši del Velikega Zakona
Vsa zavedajoča se bitja! Nikdar z budizmom ne merite
Dafa Džen-Šan-Ren, ker je nemerljiv. Ljudje so se že navadili,
da budistično svete spise imenujejo Fa. Pravzaprav so kozmična
telesa tako ogromna, da je to izven Budovega razumevanja
vesolja. Tudi Tai Či12 teorija Tao šole, je prav tako razumevanje
vesolja na nizki ravni. Na ravni običajnih ljudi ni konkretnega
Fa, temveč le drobceno ugibanje pojavov na meji vesolja, ki
ljudem omogoča, da se kultivirajo. Glede na to, da so običajni
ljudje bitja na najnižji ravni, jim ni dovoljeno poznati pravega
Velikega Zakona. A ljudje so slišali modrece govoriti:
»Čaščenje Bude lahko poseje seme vzročnosti in ustvari
priložnost, da se izvaja kultivacija; kultivatorji, ki zaklinjajo
zakletve, lahko dobijo zaščito od višjih bitij; spoštovanje pravil
lahko človeku omogoči, da doseže standard kultivatorja.«
Tekom zgodovine, so ljudje proučevali ali tisto kar je poučeval
Prosvetljeni, predstavlja Veliki Zakon. Nauki tega Tatagate so
manifestacija Buda-narave, lahko pa se jih imenuje tudi
manifestacija Fa. Vendar to ni pravi Fa vesolja, kajti ljudem je
bilo v preteklosti absolutno prepovedano, da bi poznali pravo
manifestacijo Velikega Zakona. V Veliki Zakon se lahko
prosvetli le tisti, ki je s kultivacijo dosegel visoko raven, zato je
tudi bilo tako, da ljudem ni bilo dovoljeno poznati pravega
bistva kultivacije. Falun Dafa prvič v zgodovini nudi naravo
vesolja – Veliki Zakon – človeškim bitjem; kar je enako kot
ponuditi jim lestev, da se povzpnejo do neba. In kako lahko
potem merite Dafa vesolja s tistim, kar je nekoč poučeval
budizem?
Li Hongzhi
8. oktober, 1995
12

Tai Či – Tai Chi – Taiji „Veliki Končni“; Tai Či je simbol Tao šole, in tisto kar
na zahodu popularno imenujejo „Jin-Jang“ simbol.
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Kaj je modrost?
Ljudje mislijo, da so znane osebnosti, učenjaki in razne
vrste strokovnjakov v človeški družbi veličine. Pravzaprav so
vsi resnično nepomembni, ker so običajni ljudje. Njihovo znanje
je le tisti drobceni delček, ki ga razume sodobna znanost
človeške družbe. V ogromnem vesolju, je od tistega najbolj
makroskopskega do tistega najbolj mikroskopskega, človeška
družba v sami sredini, v najbolj zunanji plasti in na najbolj
zunanji površini. Prav tako so njegova živa bitja najnižja oblika
obstoja, zato je njihovo razumevanje snovi in uma zelo
omejeno, površno in pomilovanja vredno. Celo, če bi nekdo
lahko zajel vse človeško znanje, bi bil še naprej običajna oseba.
Li Hongzhi
9. oktober, 1995
To ni delo, temveč praksa kultivacije
Ali lahko sledite zahtevam, ki sem jih postavil asistentskim
centrom, je zelo pomembno načelno vprašanje, in vpliva na
način, na katerega se bo Fa širil v prihodnosti. Zakaj se ne
zmorete osvoboditi navad, ki ste jih pridobili tekom dolgega
obdobja dela v birokratskih pisarnah? Asistentskih centrov ne
smete obravnavati kot administrativnih pisarn v človeški družbi,
ter privzemati njihovih metod in pristopov, kot je izdaja
dokumentov, implementacija politike ali »širjenje človeškega
razumevanja«. V kultivaciji mora Dafa kultivator izboljševati le
svoj šinšing in dvigati svoj Status dosežka in raven. Včasih so
celo sestanki, kot to v službi počnejo običajni ljudje. Npr. nekdo
na položaju ima govor, ali posamezen vodja poda pregled.
Dandanes celo država skuša spremeniti tako izkrivljeno prakso
in birokratske postopke v družbi. Kot kultivator, ti že veš, da v
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Obdobju konca darme, noben vidik človeštva ni več dober.
Zakaj se ne moreš ogniti takim delovnim metodam, ki še
najmanj ustrezajo praksi kultivacije? Mi je absolutno nikoli ne
bomo spremenili v administrativno ustanovo ali neko podjetje v
družbi.
Prej so nekateri upokojenci, ki nimajo kaj početi, spoznali,
da je Falun Dafa dober in so ponudili pomoč, da bi zapolnili
bolečo praznino v svojih praznih življenjih. Seveda tako ne gre!
Falun Dafa je namenjen kultivaciji – to ni služba. Vsi naši
prostovoljci morajo biti najprej pravi kultivatorji, s šinšingom na
visoki ravni, glede na to, da so vzor za vzgojo šinšinga. Mi ne
potrebujemo takšne vrste vodij, kot obstajajo med običajnimi
ljudmi.
Li Hongzhi
12. oktober, 1995
Izvajanje kultivacije po upokojitvi
Velika škoda je, da so nekateri učenci, ki so obiskovali
moja predavanja in imajo dobre prirojene lastnosti, zaradi
poslovne prezasedenosti, prenehali s kultivacijo. Če bi bili to
običajni, povprečni ljudje, ne bi dejal ničesar in bi jih pustil pri
miru. Vendar so ti ljudje še naprej obetavni. Človeška morala
upada tisoč kilometrov na dan in vsi običajni ljudje plujeju s
tokom. Dlje si od Taoa, težje se je vrniti s kultivacijo.
Pravzaprav je praksa kultivacije vprašanje kultivacije srca in
uma. Še posebno v zahtevnem delovnem okolju, se vam
ponujajo dobre priložnosti, da popravite svoj šinšing. Ko boste
odšli v pokoj, mar ne boste izgubili najboljšega okolja za
kultivacijo? Kaj boste kultivirali brez kakršnihkoli težav? Kako
se boste izboljšali? Življenska doba človeka je omejena. Vi
pogosto načrtujete dokaj dobro, vendar ali veste, če vam bo
21

preostalo dovolj časa za kultivacijo? Kultivacija ni otroška igra.
Je resnejša od vsega, kar počno običajni ljudje – ni nekaj, kar bi
lahko razumeli kot samoumevno. Ko zamudiš priložnost, kdaj
boš v šestosmerni poti reinkarnacije spet dobil človeško telo?
Priložnost le enkrat potrka na vrata. Ko izgine iluzija, ki se je ne
morete osvoboditi, boste razumeli kaj ste izgubili.
Li Hongzhi
13. oktober, 1995
Ko je Fa pravi
Ko ljudje nimajo vrline, bodo kipele naravne ujme in
katastrofe, ki jih povzroča človek. Ko Zemlja nima vrline, bo
vse skopnelo in padlo. Ko se nebo oddalji od Taoa, bo Zemlja
pokala, nebo se bo zrušilo in celo vesolje bo prazno. Ko je Fa
pravi, bo vesolje pravo. Življenje bo cvetelo, nebo in zemlja
bosta stabilna in Fa bo obstajal večno.
Li Hongzhi
12. november, 1995
Modrec
On je na Usojenem poslanstvu na tem svetu, kot tudi v
nebesih. On ima izobilje vrline, v srcu pa ohranja dobroto; on je
poln velikih prizadevanj, medtem ko skrbi za drobne
podrobnosti. S širokim znanjem zakonov in načel, je zmožen
razrešiti negotovosti. S ponudbo rešitve svetu in ljudem na
njem, on gradi svojo zaslužnost po naravni poti.
Li Hongzhi
17. november, 1995
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Zahtevanje formalnega priznavanja od Učitelja
Dafa se širi daleč in široko. Tisti, ki slišijo zanj ga želijo.
Tisti, ki so ga dobili so nad njim navdušeni. Število
kultivatorjev se dnevno povečuje in jih ni več moč prešteti. Ne
glede na to, pa bi večina tistih samoukih želela, da jih Učitelj
formalno proglasi za svoje učence, boječ se, da morda niso
prejeli pravih naukov, če niso osebno videli Učitelja. To je
pravzaprav posledica površnega razumevanja Fa. Moje široko
poučevanje Dafa je zato, da bi ponudil rešitev vsem. Vsakdo, ki
se ga uči je moj učenec. Ne sledeč stare obrede in konvencije, se
ne menim za zunanje formalnosti in gledam le srce osebe. Če se
ne kultiviraš iskreno, kakšna korist je od tega, če me boš
formalno priznaval za »Učitelja«? Oseba, ki se zares kultivira,
bo stvari pridobivala po naravni poti, brez stremljenja po njih.
Ves Gong13 in Fa sta v knjigi in posmeznik ju bo pridobil po
naravni poti z branjem Dafa. Tisti, ki se uče, se bodo
avtomatično spreminjali, in ko bodo vedno znova in znova brali
knjigo, bodo že v Taou. Učitelj bo vsekakor postavil Fašene, da
jih bodo tiho varovali. Z vztrajnostjo, bodo v prihodnosti
zagotovo dosegli Resnični dosežek.
Li Hongzhi
8. december, 1995
Jasen opomnik
V sedanjem času obstaja resna težava: ko Glavne duše
(juanshen) nekaterih učencev zapustijo telo, one vidijo ali
prihajajo v stik z določenimi razsežnostmi na določenih ravneh.
Pri tem čutijo, da je to tako čudovito, in da tam vse resnično
13

Gong – (fon.: gong), kultivacijska energija
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obstaja, da se ne želijo vrniti. Posledica tega je smrt njihovega
fizičnega telesa. Tako so ostali v tisti domeni in se ne morejo
vrniti. Pa vendar nihče od njih ni presegel Treh domen. Ta
problem sem že omenjal. Tekom svoje kultivacije se ne
navezujte na nobeno razsežnost. Šele, ko zaključite celoten
proces kultivacije, lahko dosežete Izpolnitev. Zato, ko vaša
Glavna duša odide ven, se morate, ne glede na to, kako se vam
zdijo ti kraji čudoviti, vrniti nazaj.
Imamo tudi nekaj učencev, ki to razumejo napačno.
Mislijo, da bodo, če vadijo Falun Dafa, zagotovili, da njihova
fizična telesa ne bodo nikdar umrla. Naš kultivacijski sistem
zares kultivira duha in telo; s kultivacijo je mogoče podaljšati
življenje. Vendar v svoji kultivaciji Fa-ostran-trojnega-sveta,
nekateri posamezniki ne napredujejo marljivo, temveč večno
oklevajo na določeni ravni. Ko se z mnogo napora premaknejo
na višjo raven, ponovno oklevajo na tej ravni. Kultivacija je
resna, zato je težko jamčiti, da se nekomu življenje ne bo
končalo v usojenem času. Tega problema ni v kultivaciji Faonstran-trojnega-sveta. Toda situacija v Fa-ostran-trojnegasveta, je bolj zapletena.
Li Hongzhi
21. december, 1995
Za koga se kultivirate?
Ko se nekateri poslužujejo medijev za kritiziranje čigonga,
nekateri učenci omahujejo v odločnosti in opustijo prakso; kot,
da so ti, ki uporabljajo medije modrejši od Buda Zakona in kot,
da se posamezniki kultivirajo zaradi drugih. So tudi ljudje, ki se
soočeni s pritiskom, prično bati, zato opustijo kultivacijo. Ali
lahko taki ljudje dosežejo Pravi dosežek? Ali ne bodo v
ključnem trenutku, celo izdali Bude? Mar strah ni navezanost?
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Kultivacija je kot velikanski valovi, ki izpirajo pesek: Kar
ostane, je zlato.
Pravzaprav, ima človeška družba, od davnin do danes
načelo, ki se imenuje vzajemno-nastajanje in vzajemnopreprečevanje. Torej tam, kjer obstaja dobro, obstaja slabo; kjer
obstaja pravičnost, obstaja zlo; kjer obstaja dobrota, obstaja
grdobija, kjer obstajajo ljudje, obstajajo duhovi, kjer obstajajo
Bude, obstajajo tudi demoni. V človeški družbi je to še bolj
prisotno. Kjer obstaja pozitivno, obstaja negativno; kjer obstaja
podpora, obstaja nasprotovanje; kjer obstajajo tisti, ki verujejo,
obstajajo oni, ki ne verujejo; kjer obstajajo dobri ljudje,
obstajajo tudi slabi; kjer obstajajo nesebični ljudje, obstajajo
tudi sebični; kjer obstajajo ljudje, ki so se sposobni žrtvovati za
druge, obstajajo ljudje, ki jih ne ustavi nič, ko gre za njihovo
korist. To je bilo načelo v preteklosti. Zatorej, ko posameznik,
skupina ali celo narod želi narediti nekaj dobrega, bo nastala
enaka količina negativnega odpora. Zato po uspehu čutiš, da je
bil težko dosežen in ga je potrebno ceniti. Tako se je razvijalo
človeštvo (načeli vzajemnega-nastajanja in vzajemnegapreprečevanja se bosta v prihodnosti spremenili).
Drugače povedano, je praksa kultivacije nekaj
nadnaravnega. Kdorkoli že kritizira čigong, mar ne počne tega z
običajne človeške perspektive? Ali ima kakršnokoli pravico, da
zanika Buda Zakon in kultivacijo? Ali lahko katerakoli od
organizacij človeške vrste, preseže Bogove in Bude? Ali so tisti,
ki kritizirajo čigong sposobni ukazovati Budam? Ali bodo Bude
slabi le zato, ker nekdo to pravi? Ali bodo Bude prenehali
obstajati le zato, ker nekdo trdi, da ne obstajajo? Težave Darme
v času »Velike kulturne revolucije« so bile rezultat kozmičnega
fenomena. Bude, Taoji in Bogovi sledijo nebeški volji. Težave
Darme so bile težave za ljudi in religije in ne težava za Bude.
Največji razlog za spodkopavanje religij ja degeneracija
človeškega uma. Ljudje ne častijo Bude, da bi vzgajali
Budovstvo, temveč, da bi od Bude zahtevali blagoslove, da bi
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lahko obogateli, odvrnili nesrečo, dobili sina ali živeli udobno
življenje. Vsi so si v predhodnih življenjih nabrali veliko karme.
Kako bi torej lahko živeli udobno? Kako naj oseba ne poravna
lastne karme, po izvršenih slabih dejanjih? Videč, da človeški
um ni časten, so demoni prišli iz svojih votlin, enem za drugim,
prinašajoč človeškemu svetu tegobe in kaos. Videč, da človeški
um ni časten, so Bogovi in Bude zapustili svoja mesta in
zapustili svetišča, eden za drugim. Tisti, ki prihajajo prosit za
bogastvo in korist, so v svetišča prinesli mnoge lisice in
podlasice, duhove in kače. Kako naj bi taka svetišča ne bila v
težavah? Človeška bitja so grešna. Bude ne kaznujejo ljudi, ker
ljudi vodi neznanje in so že sami sebe prizadeli. Še več, oni so
nase nakopičili velike količine karme in jih kmalu čakajo velike
katastrofe. Ali bo potem sploh še kakršnakoli potreba, da bi jih
kaznovali? Pravzaprav, če oseba stori nekaj slabega, ji je
usojeno, da bo v nekem trenutku v prihodnosti pretrpela kazen.
Preprosto gre za to, da ljudje tega ne razumejo, niti v to ne
verjamejo; mislijo, da so nesreče naključne.
Katerikoli posameznik ali družbena sila vam reče, da ne
izvajajte več kultivacije, vi nato odstopite od kultivacije. Ali se
zanje kultivirate? Vam bodo oni dali Pravi dosežek? Ali ni vaša
naklonjenost do njih slepa vera? To je dejansko pravo neznanje.
Poleg tega, mi nismo čigong praksa, temveč kultivacijska
praksa Velikega Zakona. Ali ni vsaka oblika pritiska preizkus,
ki pokaže ali je tvoja vera v Veliki Zakon v temelju močna? Če
v temelju še naprej nisi odločen v Fa, vse ostalo odpade.
Li Hongzhi
21. december, 1995
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Terminologija Velikega Zakona
Nekateri učenci so bili prej laični Budisti, zato so pod
močnim vtisom, ki so ga nanje naredili termini iz budističnih
svetih spisov. Ko ugotovijo, da jaz uporabljam enake besede kot
so tiste v budizmu, mislijo, da je njihov pomen enak tistemu v
budizmu. Pravzaprav ne prenašajo povsem enakih pomenov.
Nekateri termini iz budizma v področju Han so kitajski in ne
predstavljajo izključno terminov iz budizma.
Ključno je, da učenci še naprej ne morejo opustiti stvari iz
budizma, ker ne razumejo, da njihovi vtisi iz budizma še vedno
vplivajo na njihov um, niti ne razumejo dovolj dobro, kaj
pomeni ne izvajati druge kultivacijske prakse. Ali ni pravzaprav
površinska podobnost, ki jo človek opaža, tisto kar povzroča
motnje? Če si napačno razlagate moje besede, se mar
potemtakem ne kultivirate v budizmu?
Li Hongzhi
21. december, 1995
Umiri zunanje s kultivacijo notranjega
Če ljudje ne cenijo vrline, bo svet v velikem kaosu in izven
nadzora; vsi bodo drug drugemu postali sovražniki in bodo
živeli brez sreče. Živeč brez sreče, se ne bodo bali smrti. Lao Ce
je dejal: » Če prebivalstva ni strah smrti, čemu mu potem groziti
s smrtjo?« To je velika in neposredna nevarnost. Svet miru je
tisto na kar upajo ljudje. Če se sredi tega, da bi se zagotovilo
stabilnost, izdela preveliko število zakonov, bo končni učinek
nasproten. Da bi se ta težava rešila, je potrebno širom sveta
vzgajati vrlino – le tako je moč temeljno rešiti problem. Če so
ljudje na uradnih položajih nesebični, država ne bo
skorumpirana. Če prebivalstvo ceni samo-kultivacijo in
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negovanje vrlin, in če tako uradniki, kot prebivalstvo
prakticirajo zavestno samokontrolo, bo celoten narod stabilen in
bo imel podporo ljudi. Krepak in stabilen bo narod seveda
zastrašil tuje sovražnike in tako bo mir zavladal pod nebom. To
je delo modreca.
Li Hongzhi
5. januar, 1996
Nadaljnje odstranjevanje navezanosti
Moji učenci! Šifu14 je zelo zaskrbljen, vendar to ne more
pomagati! Zakaj ne morete opustiti navezanosti navadnih ljudi?
Zakaj odpor do tega, da bi naredili korak naprej? Naši učenci,
vključujoč naše osebje, so ljubosumni drug na drugega celo, ko
delajo za Dafa. Ali lahko na tak način postanete Buda? Jaz
želim ohlapno administracijo, preprosto zato, ker vi ne morete
opustiti navadnih človeških stvari, zato se boste pri svojem delu
počutili nelagodno. Dafa pripada celotnemu vesolju in ne
kateremkoli, nepomembnemu posamezniku. Vsakdo, ki dela
zanj, širi Dafa. Ni bistveno ali moraš to storiti ti ali kdo drug.
Ali boš s seboj v raj vzel to navezanost, ki se je ne moreš rešiti
in boš tekmoval z Budami? Nihče ne sme obravnavati Dafa kot
nekaj izključno njegovega. Osvobodite se misli, da so do vas
nepravični! Ko vaš um ne more preko nečesa ali ni to
povzročeno z vašo navezanostjo? Naši učenci ne bi smeli
misliti, da to ni povezano z njimi! Upam, da se boste vsi
izprašali, saj ste vsi vi kultivatorji, razen mene, Li Hongzhija.
Vsakdo bi moral razmisliti o tem: Zakaj jaz učim tako velik Fa
14

Šifu – tu je uporabljen kitajskii izraz Šifu, ki je sestavljen iz dveh znakov:
eden pomeni „učitelj“, drugi pa „oče“. Avtor pogosto uporablja ta termin, misleč
na sebe.
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v Odbobju Zadnjega Kaosa15? Če bi razkril resnico, bi bila to,
kar učim, najslabša praksa, saj bi takrat vsekakor bili tudi taki,
ki bi se zaradi tega učili Fa. To bi pomenilo učiti se Fa s težnjo.
Ko se rešujete, se vaše navezanosti lahko odstranijo le, če iščete
pravičnost. Vsi veste, da oseba ne bo uspela v kultivaciji, če se
ne otrese navezanosti. Zakaj si ne drznete opustiti več, in stopite
korak dlje? Pravzaprav mora obstajati neizgovorljiv razlog zakaj
jaz učim ta Dafa. Ko bo resnica razkrita, bo prepozno za
obžalovanje. Jaz vidim navezanosti pri nekaterih med vami,
vendar vam tega ne smem povedati neposredno. Če bi vam to
povedal, bi imeli v glavi Šifujeve besede in bi se nanje navezali
do konca življenja. Upam, da niti eden od mojih učencev ne bo
uničen. Reševanje ljudi je tako težko, a pripraviti jih do
prosvetljenja je še težje. Še pomembneje je, da bi se vsi vi
morali v tem smislu izprašati. Vsi veste, da je Dafa dober in
zakaj potem ne morete opustiti vaših navezanosti?
Li Hongzhi
6. januar, 1996
Potrjevanje
Veliki Zakon lahko reši človeštvo, vendar Veliki Zakon ni
nastal zaradi rešitve ljudi. Veliki Zakon lahko razvozlja
skrivnosti vesolja, življenja in znanosti. Omogoča človeštvu, da
stopi na pravo pot v znanosti, vendar se Veliki Zakon ni rodil
zato, da bi usmerjal človeško znanost.
Veliki Zakon je narava vesolja. Je dejavnik, ki je ustvaril
izvor snovi in je razlog za genezo vesolja.
15

Zadnji Kaos – v kultivacijskih krogih se verjame, da ima vesolje tri faze
evolucije (Začetni Kaos, Srednji Kaos in Zadnji Kaos), in da je sedaj zaključno
obdobje Zadnjega Kaosa.
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V prihodnosti bodo obstajali mnogi strokovnjaki in
učenjaki, katerih modrost se bo razširila skozi Veliki Zakon.
Oni bodo postali pionirji novega človeštva na različnih
področjih učenja. Pa vendar, tebi Veliki Zakon ni dal modrosti,
zato, da bi ti postal pionir. Dobil si jo zato, ker si kultivator. To
pomeni, da si najprej kultivator, šele nato strokovnjak. To
pomeni, da moraš kot kultivator, uporabljati vse ugodne pogoje
za širjenje Dafa in potrjevanje Dafa, kot pravilne in resnične
znanosti, in ne pridiganje in idealizem – to je obveza vsakega
kultivatorja. Brez tega ogromnega Velikega Zakona, ne bi bilo
ničesar – in to vključuje vse v vesolju, od najbolj
makroskopskega do najbolj mikroskopskega, kot tudi vse znanje
človeštva.
Li Hongzhi
8. januar, 1996

Kultivator je po naravi del tega
Za kultivatorja, so vse frustracije s katerimi se srečuje med
običajnimi ljudmi izpiti, in vse pohvale, ki jih dobiva so
preizkusi.
Li Hongzhi
14. januar, 1996

Kaj je Tolerantnost (Ren)?
Tolerantnost je ključ za popravljanje posameznikovega
šinšinga. Trpeti v besu, žalosti ali v solzah, je tolerantnost
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običajne osebe, ki je navezana na svoje pomiselke. Trpeti v
popolnosti brez jeze ali pritoževanja, je tolerantnost kultivatorja.
Li Hongzhi
21. januar, 1996
Kaj je Mi Xin16?
Danes kitajci pobledijo ob omembi dveh znakov, “mi xin”,
ker mnogi ljudje vse, v kar ne verjamejo, imenujejo mi xin.
Pravzaprav, sta bila ta dva znaka, mi xin, v času Kulturne
revolucije preoblečena v ultra-levičarsko preobleko, in sta bila v
tem času uporabljana kot zelo škodljiv izraz proti nacionalni
kulturi in najstrašnejša oznaka. Tako sta, tem omejenim in
trmastim ljudem, postala oblika najneodgovornejšega
omalovaževanja. Celo tisti t.i. »materialisti«, z mi xin
označujejo vse, kar presega njihovo znanje ali sega onkraj
razumevanja znanosti. Če bi morali stvari razumeti v skladu s to
teorijo, človeštvo sploh ne bi napredovalo. Tudi znanost se ne bi
razvijala naprej, saj bi bil vsak nov napredek ali odkritje onstran
razumevanja njegovih predhodnikov. Mar ti ljudje ne
prakticirajo idealizma? Ko človek v nekaj verjame, mar ni to
samo po sebi fiksacija? Mar ni res, da je vera nekaterih ljudi v
sodobno znanost ali sodobno medicino prav tako mi xin? Mar ni
res, da človeško čaščenje idolov, prav tako predstavlja mi xin?
Pravzaprav dva znaka mi in xin formirata en, zelo pogost izraz.
Ko ljudje navdušeno verjamejo v nekaj – vključujoč v to tudi
resnico – to postane mi xin; tu ni nikakršnega slabšalnega
pomena. Preprosto gre za to, da ko tisti z zahrbtnimi nameni
lansirajo svoje napade, mi xin dobi fevdalistično17 konotacijo –
16

Mi xin – (fon.: mi šin) praznoverje, vraževernost, slepa vera
Fevdalizem – v sodobni Kitajski je to zelo negativen termin, ki konotira
nazadnjaštvo in vraževernost
17
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in tako je to postal zavajajoč in bojevit izraz, ki omejene ljudi še
naprej spodbuja, da so njegov odmev.
Pravzaprav, dva znaka, mi xin, sama po sebi ne bi smeli
uporabljati na ta način, niti ne bi smeli vsiljevati konotacij. To
kar ta dva znaka implicirata ni nekaj negativnega. Brez mi xin v
disciplini, vojaki ne bi imeli bojne moči; brez mi xin v šole in
učitelje, učenci ne bi pridobivali znanja; brez mi xin v svoje
starše, otroci ne bi bili pravilno vzgojeni; brez mi xin v lastno
kariero, ljudje ne bi mogli dobro opravljati svojega dela. Brez
verovanj, človeška bitja ne bi imela moralnih standardov;
človeški um ne bi imel dobrih misli in nadvladale bi ga slabe
misli. Moralne vrednote človeške družbe bi takrat pospešeno
padale. Obsedeni z gnusnimi mislimi, bi vsi drug drugemu
postali sovražniki, in se za zadovoljitev lastnih sebičnih želja, ne
bi ustavili pred ničemer. Čeprav so ti slabi ljudje, ki so znakoma
mi xin vsilili negativen pomen, dosegli svoj cilj, je zelo verjetno,
da so oni uničili človeštvo, začenši pri njegovi nravi.
Li Hongzhi
22. januar, 1996
Dodelano 29. avgusta, 1996
Karma-bolezen
Zakaj nov učenec, ki je pravkar pričel z učenjem prakse ali
učenec-veteran, katerega telo je bilo prilagojeno, doživljata
fizično neugodje v svoji kultivaciji, kot da sta resno bolna? In
zakaj se to občasno ponavlja? Na svojih Fa predavanjih sem
vam povedal, da je to namenjeno odstranjevanju vaše karme in
izboljšanju vaše sposobnosti prosvetljenja, medtem ko se
odstranjuje karma iz vaših predhodnih življenj. Poleg tega, je to
tudi preizkus vaše odločnosti, da sledite Dafa; to se bo
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nadaljevalo vse dotlej, dokler vaša kultivacija ne doseže Faonstran-trojnega-sveta. Tako je, če to razložimo na splošno.
Dejansko oseba ne ve koliko življenj – v katerih je zbrala
mnogo karme – je preživela. Ko se oseba po smrti reinkarnira,
se del njene karma-bolezni vtisne v njeno telo na mikroskopski
ravni. Ko se reinkarnira, snov novega fizičnega telesa ne
vsebuje karme-bolezni na površini (čeprav obstajajo izjeme, za
tiste, ki imajo preveč karme). Tisto, kar je bilo vtisnjeno v telo v
predhodnem življenju, se nato pojavi kasneje, in ko se vrne na
površino fizičnega telesa, oseba zboli. Kljub temu pa se
običajno zdi, da je bolezen sprožil nek zunanji dejavnik iz
fizičnega sveta. Na ta način se navidezno podreja načelom
našega fizičnega sveta. To pomeni, da je v skladu z načeli
človeškega sveta. Posledično, običajni ljudje ne morejo vedeti
resnice o vzroku bolezni in so tako izgubljeni v iluziji, brez da
bi bili prosvetljeni. Ko zboli, oseba jemlje zdravila ali išče
različne načine zdravljenja, ki, ko učinkujejo, potisnejo bolezen
ponovno nazaj v telo. Na ta način, namesto, da bi plačala za
karmo-bolezen, ki so jo povzročila slaba dejanja v njenem
predhodnem življenju, oseba tudi v tem življenju dela slabe
stvari in škoduje drugim; to prinaša novo karmo-bolezen in vodi
v obolenja različnih vrst. Kakorkoli že, oseba zopet jemlje
zdravilo in uporabi razne terapije, da potisne bolezen nazaj v
telo. S kirurgijo je moč odstraniti le tkivo iz površinske fizične
razsežnosti, medtem ko karma-bolezen, v drugi razsežnosti,
ostane nedotaknjena – je preprosto izven dosega sodobne
medicinske tehnologije. Ko se bolezen povrne, bo oseba
ponovno zahtevala terapijo. Ko se oseba po smrti ponovno rodi,
ji je nakopičena karma-bolezen ponovno vtisnjena v telo. Ta
ciklus se nadaljuje iz življenja v življenje; ni znano kolikšna
količina karme se akumulira v telesu. Zato sem dejal, da je
celotno človeštvo prispelo do točke, ko karma ovija karmo;
poleg karme-bolezni ima človek tudi druge vrste karme. Zato
imajo ljudje v svojem življenju težave, tegobe in napetosti. Le
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kako bi lahko zahtevali le srečo, brez odplačevanja karme?
Ljudje imajo dandanes toliko karme, da so potopljeni vanjo in
bodo srečevali neprijetnosti v vsakem trenutku in vsaki situaciji.
Osebo čakajo slabe stvari, čim stopi skozi vrata. Ko nastanejo
nesoglasja, jih ljudje ne prenašajo in ne uspejo razumeti, da s
tem odplačujejo svojo karmo iz preteklosti. Če s posameznikom
drugi ne ravnajo lepo, se bo on do njih vedel še slabše, in na ta
način proizvajal novo karmo, še preden je odplačal staro. To
povzroča, da moralne vrednote družbe vsakodnevno upadajo, in
vsakdo vsakomur postaja sovražnik. Mnogi tega ne morejo
razumeti: Kaj se dandanes dogaja z ljudmi? Kaj se dogaja z
današnjo družbo? Če bo človeštvo tako nadaljevalo, bo izjemno
nevarno!
Za nas, kultivatorje, poleg karme, ki jo odstrani Učitelj, še
naprej ostaja del, ki ga moramo odplačati. Zato boste občutili
fizične neprijetnosti, kot da trpite zaradi bolezni. Kultivacija vas
mora prečistiti, začenši od izvora vašega življenja. Človeško
telo je kot drevesne letnice, kjer vsaka letnica vsebuje karmobolezen. Zato mora biti vaše telo prečiščeno iz samega središča.
Če pa bi se vsa karma iztisnila naenkrat, vi tega ne bi mogli
prenesti in vaše življenje bi bilo ogroženo. Le košček ali dva je
moč potisniti od časa do časa, kar vam omogoča, da to prenesete
in s trpljenjem odplačate svojo karmo. Toda to je le te majhen
delček, puščen, da ga sami pretrpite, potem, ko sem vam jaz
odstranil karmo. To se bo nadaljevalo, dokler vaša kultivacija na
doseže najvišje oblike Fa-tostran-trojnega-sveta (tj. Mlečnobelo
telo), ko bo vsa vaša karma iztisnjena. Kljub temu, pa obstajajo
ljudje z zelo malo karme-bolezni, so pa tudi drugi posebni
primeri. Kultivacija Fa-onstran-trojnega-sveta je kultivacija
najčistejšega telesa Arhata – telesa, ki nima karme-bolezni. Kar
pa zadeva osebo, ki še ni dosegla Izpolnitve, in ki še izvaja
kultivacijo proti višjim ravnem Fa-onstran-trojnega-sveta, se bo
še naprej mučila, imela težave in preizkušnje, da bo izboljšala
svojo raven. To bo vključevalo le medosebna trenja med ljudmi
34

ali ostale stvari na področju šinšinga in nadaljnje opuščanje
navezanosti; vendar ta oseba ne bo več imela fizične karmebolezni.
Karma-bolezen ni nekaj kar se lahko svojevoljno odstrani
običajni osebi; to je popolnoma nemogoče storiti za nepraktikanta, ki se mora opreti na medicinske terapije. Storiti to
svojevoljno za običajno osebo, bi pravzaprav pomenilo
spodkopavanje nebeških načel, saj bi to pomenilo, da je moč
slabe stvari početi brez obveze, da se odplača karma.
Popolnoma nesprejemljivo je, da oseba ne odplača dolgov –
nebeška načela tega ne bodo dovolila! Celo terapije običajnega
čigonga prav tako potisnejo karmo v notranjost človeškega
telesa. Ko ima oseba preveč karme in še naprej počne slabe
stvari, se bo po smrti soočila z uničenjem – popolnim uničenjem
telesa in duše – in bo njegova smrt popolno izumrtje. Ko se
zdravi bolezen človeškemu bitju, lahko Veliko Prosvetljeno
bitje v celoti odstrani karmični vzrok bolezni, vendar se to
počne predvsem s ciljem reševanja ljudi.
Li Hongzhi
10. marec, 1996
Čemu se kultivator izogiba
Tisti, ki so navezani na svoj ugled, prakticirajo zlo pot,
polno namer. Ko si v tem svetu pridobijo ugled, bodo zagotovo
govorili dobro a mislili zlo, in s tem zavajali javnost in
spodkopavali Fa.
Tisti, ki so navezani na denar, stremijo po bogastvu in se
pretvarjajo, da se kultivirajo. S spodkopavanjem prakse,
zapravljajo svoja življenja, namesto, da bi vzgajali Budovstvo.
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Tisti, ki so navezani na poželenje, se ne razlikujejo od
hudobnih ljudi. Medtem, ko recitirajo svete spise, celo na
skrivaj pogledujejo; oni so daleč od Taoa – to so pokvarjeni
običajni ljudje.
Tisti, ki so navezani na ljubezen do družine, bodo v njej
zagotovo goreli, se spotikali in mučili. Gnani od čustev, okuženi
z njimi tekom življenja, bodo na koncu življenja ugotovili, da je
prepozno za obžalovanje.
Li Hongzhi
15. april, 1996
Popolna harmonija
(I)
Ljudje v različnih delovnih okoljih sodelujejo v različnih
vidikih ubijanja. Uravnoteževanje življenja se manifestira na
različne načine. Kot kultivator, se moraš ti najprej odreči vseh
navezanosti in biti v skladu z načini v človeški družbi, ker je to
ohranjanje manifestacije Fa na določeni ravni. Če nihče ne bi
opravljal človeškega dela, bi Fa na tej ravni prenehal obstajati.
(II)
Življenja obstajajo in umirajo po naravni poti znotraj Fa.
Vesolje prehaja skozi formiranje, ustalitev in degeneracijo,
človeška bitja pa skozi rojstvo, staranje, bolezen in smrt. V
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uravnoteževanju življenja obstajajo tudi nenaravna rojstva in
umiranja. V tolerantnosti je žrtvovanje, in popolno žrtvovanje je
višje načelo ne-opustitve.
Li Hongzhi
19. april, 1996
Ne-opustitev
V tolerantnosti je žrtvovanje. Biti sposoben žrtvovati se, je
rezultat napredka v posameznikovi kultivaciji. Fa ima različne
ravni. Kultivatorjevo razumevanje Fa, predstavlja njegovo
razumevanje Fa, na njegovi ravni kultivacije. Različni
kultivatorji različno razumejo Fa, ker so na različnih ravneh.
Fa ima različne zahteve za kultivatorje na različnih ravneh.
Dokaz žrtvovanja je, ko je nekdo osvobojen navezanosti
običajnih ljudi. Če se lahko oseba resnično mirno odpove
vsemu, nedotaknjenega srca, potem se pravzaprav že nahaja na
tej ravni. Kljub temu pa je kultivacija namenjena temu, da se
izboljšaš; sposoben si že opustiti navezanost, zakaj potem ne bi
opustil tudi samega strahu pred navezanostjo? Ali ni opuščanje
brez izpustitev višje žrtvovanje? Vendar, če kultivator ali
običajna oseba, ki ni zmožna niti osnovnega žrtvovanja, tudi
razpravlja o tem načelu, ona pravzaprav spodkopava Fa z
izmišljanjem opravičil za navezanosti, ki jih ne more opustiti.
Li Hongzhi
26. april, 1996
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Kultivacija in delo
Z izjemo poklicnih kultivatorjev v svetiščih, ogromna
večina naših učencev Falun Dafa izvaja kultivacijo v družbi
običajnih ljudi. Z učenjem in vadbo Dafa, ste sedaj sposobni
slavo in osebni interes pojmovati bolj lahkotno. Pa vendar, je
zaradi pomanjkanja globjega razumevanja Fa, nastal sledeč
problem: Manjši del učencev je zapustil svoje delo med
običajnimi ljudmi ali odklanja napredovanja na vodstvene
položaje. To v njihovih življenjih in delu povzroča mnogo
nepotrebnih motenj, neposredno vplivajoč na njihovo
kultivacijo. Nekateri dobri poslovneži, mislijo, da denar
obravnavajo lahkotneje in obenem, da ukvarjanje s poslom
lahko škodi drugim in vpliva na njihovo lastno kultivacijo. Tudi
oni so opustili svoj posel.
Dejansko pa je vsebina Dafa globoka. Opuščanje običajnih
človeških navezanosti ne pomeni opuščanja dela običajne osebe.
Odpovedovanje slavi in osebnim koristim ni namenjeno, da se
distanciraš od družbe običajnih ljudi. Vedno znova poudarjam,
da se tisti, ki izvajajo kultivacijo v družbi običajnih ljudi,
morajo prilagajati običajem družbe običajnih ljudi.
Gledano z drugega zornega kota, če bi bili vsi vodilni
položaji v družbi zapolnjeni z ljudmi, kot smo mi, ki so zmožni
opustiti skrb za lasten ugled in koristi, kako velike koristi bi to
prineslo ljudem? In kaj bo prineslo družbi, če naj bi grabežljivi
ljudje prevzeli oblast? Če bi bili vsi poslovneži kultivatorji
Dafa, kakšna bi bila morala družbe?
Dafa vesolja (Veliki Zakon) je koherenten in celovit od
najvišje ravni do najnižje ravni. Morate vedeti, da tudi običajna
človeška družba tvori eno raven Fa. Če bi se vsakdo moral učiti
Dafa in zapustiti svoj položaj v družbi, bi običajna človeška
družba prenehala obstajati, in s tem tudi ta raven Fa. Običajna
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človeška družba je pojavna oblika Fa na najnižji ravni, kot tudi
oblika obstoja življenja in snovi za Veliki Zakon, na tej ravni.
Li Hongzhi
26. april, 1996
Popravek
Sledeče, kar je odposlalo Raziskovalno društvo, se trenutno
širi in uči v različnih področjih kot Fa, oz. moje besede:
Pikolovsko prebiraj Dafa,
Resnično kultiviraj svoj šinšing,
Skrbno delaj vaje,
…itd.
To pravzaprav niso moje besede niti nimajo kakšnega
globjega pomena – one vsekakor niso Fa. Pomen »pikolovskega
prebiranja« se znatno razlikuje od mojih zahtev po učenju Fa.
Pravzaprav, kar zadeva branje knjig, sem bil zelo jasen v članku
»Učenje Fa«, ki sem ga napisal 9. septembra 1995. Poleg tega je
pomen »pikolovskega učenja« ustvaril resne motnje »Učenju
Fa«. Od sedaj naprej morate biti pozorni na resnost tega
problema. Govoril sem o razlogih za izginotje budizma iz Indije
in nauku, ki iz tega sledi. Če v prihodnosti ne bodo upoštevani
previdnostni ukrepi, bo to pričetek rušenja Fa. Pazite: Ko
nastane težava, ne skušajte najti tistega, ki je odgovoren.
Namesto tega morate pogledati svoje obnašanje. Ne skušajte
odkriti kdo jih je pisal. Naučite se lekcijo iz tega in pazite v
prihodnosti.
Li Hongzhi
28. april, 1996
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Nespremenljiv
Videti je, da še naprej obstaja težava, če bi Dafa večno
ohranjali nespremenljivo. Namreč, vedno se najdejo učenci, ki
gnani s svojo željo, da se izkažejo in svojo potrebo, da se
razlikujejo, počno stvari, ki motijo Dafa, čim se pojavi
priložnost. To je včasih resnično resno. Na primer, nekdo je
nedavno govoril, da sem nekega učenca osebno učil bistva vaj
(dejstvo je, da sem le popravil učenčeve gibe, ko me je za to
prosil). To, kot posledico razveljavlja tiste gibe pri vajah, ki sem
jih učil v različnih krajih tekom zadnjih nekaj let. Ko sem še
prisoten, in ob dejstvu, da je video posnetek z navodili še vedno
dosegljiv, je ta oseba celo javno spremenila gibe v vajah Dafa.
Učencem je rekel, naj ne prakticirajo vaj v skladu s posnetkom,
temveč, da sledijo njega, zatrjujoč, da ima Učitelj gong visoke
ravni, da je on drugačen od svojih učencev, itd. Učencem je tudi
dejal, da naj najprej vadijo v skladu z lastnim stanjem, in naj v
prihodnosti postopno izvajajo spremembe in podobno.
Od samega začetka jaz poučujem vaje v njihovi celovitosti,
ker sem bil v skrbeh, da bi nekateri učenci lahko samovoljno
vnesli spremembe. Energijski mehanizem se nikdar več ne more
spremeniti, ko se enkrat izoblikuje. Ta problem je morda videti
nepomemben, vendar je začetek resnega spodkopavanja Fa.
Nekateri ljudje vzamejo prehodne gibe kot individualne in
govorijo učencem, da jih izvajajo na standardiziran način.
Početi take stvari, je poizkušanje biti drugačen. To v sedanjem
času prinaša zelo resne posledice na različnih regijah. Učenci
moji! Moji posnetki z navodili za vadbo so še naprej na
razpolago – zakaj bi tako voljno sledili tem ljudem? Dafa je
vzvišeni, veliki Fa vesolja. Celo, če pomešaš le en njegov
delček, kakšen ogromen greh je to! Kot kultivator se moraš
kultivirati na odprt in dostojanstven način in gledati širšo sliko.
Kako so lahko gibi pri vseh ljudeh identični, brez najmanjše
razlike? Ne osredotočajte se na take nepomembnosti. Gibi pri
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vajah so pomožen način za doseganje Izpolnitve in so vsekakor
pomembni. Toda namesto da vstopate v slepo ulico, je potrebno
vložiti več naporov v izboljševanje svojega šinšinga. Dejansko,
večina motenj za Dafa prihaja od znotraj, od samih
praktikantov. Zunanji dejavniki lahko vplivajo le na nekatere
posameznike in niso sposobni spremeniti Fa. Ali je to v
sedanjosti ali bo v prihodnosti, so tisti, ki so sposobni
spodkopati naš Fa, nihče drug kot naši lastni učenci. Bodite
previdni! Naš Fa je trd kot diamant in nespremenljiv. V nobenih
okoliščinah in z nikakršnim razlogom, nihče ne more spremeniti
niti delčka gibov s katerimi moramo doseči Izpolnitev. V
nasprotnem primeru ta oseba spodkopava Fa, ne glede na to ali
so njeni motivi dobri ali ne.
Li Hongzhi
11. maj, 1996
Ne dajajte nepremišljenih izjav
V zadnjem času je v obtoku nek izraz. In sicer, ko
praktikanti širijo Dafa in s tem pomagajo nekaterim ljudem z
usojenimi odnosi dobiti Fa in pričeti s kultivacijo, nekateri
praktikanti trde, da so rešili ljudi. Pravijo: »Danes sem rešil par
ljudi in tudi ti si jih nekaj rešil,« in podobno. Pravzaprav je Fa
tisti, ki rešuje ljudi, in le Učitelj lahko to naredi. Vi zgolj
pomagate ljudem z usojenimi povezavami, da prejmejo Fa. Ali
so res lahko rešeni, je odvisno od tega ali lahko s kultivacijo
dosežejo Izpolnitev. Bodite previdni: Buda bo šokiran s takimi
nepremišljenimi izjavami, naj bodo namerne ali ne. Ne
ustvarjajte ovir lastni kultivaciji. Prav tako morate, v tem
smislu, kultivirati tudi svoj govor. Upam, da lahko razumete.
Li Hongzhi
21. maj, 1996
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Prebujenje
Čas za dejansko kultivacijo z učenjem Dafa je omejen.
Mnogi učenci so doumeli, da je potrebno pohiteti, zato marljivo
in neprestano napredujejo. Toda nekateri učenci ne cenijo
lastnega časa in se osredotočajo na postranske zadeve. Odkar je
bila ta knjiga Dafa, Zhuan Falun, objavljena, so mnogi
primerjali posnetke mojih predavanj z knjigo, zatrjujoč, da je
Raziskovalno društvo spremenilo Učiteljeve besede. Nekateri
govore, da je knjiga napisana s pomočjo tega in tega in na ta
način spodkopavajo Dafa. Sedaj vam pravim, da Dafa pripada
meni, Li Hongzhiju. Poučuje se, da vas reši in moja usta ga
govorijo. Poleg tega, ko sem predaval Fa, nisem uporabljal
nobenih zapiskov ali drugih gradiv, le list papirja, ki se nanaša
na to, kar bom predaval učencem; njegova vsebina je bila zelo
preprosta, v le nekaj točkah, ki jih nihče drug ne bi mogel
razumeti. Vsakič, ko sem predaval Fa, sem ga predstavljal z
drugega zornega kota in govoril v skladu s sposobnostjo
razumevanja učencev. Tako sem se, predavajoč Fa, istemu
vprašanju vsakič posvetil z drugega zornega kota. Poleg tega, ta
knjiga predstavlja naravo vesolja in je prava manifestacija
mogočnega Buda Zakona (Veliki Zakon). Je tisto, kar sem
izvorno imel – tisto, česar sem se spomnil ob doseganju
Prosvetljenja s kultivacijo. Zatem sem ga predstavil javnosti v
običajnem človeškem jeziku in ga predaval vam, kot tudi tistim
v nebesih, s tem popravljajoč vesolje s Fa. Da bi kultivacijo
naredil primerno za učence, sem dal nekaterim učencem nalogo,
da s posnetkov prepišejo vsebino mojih predavanj, brez
spreminjanja katerekoli od originalnih besed. Nato so mi to
izročili v pregled. Učenci so nato preprosto prepisali moje
spremembe ali jih vnesli v računalnik, da sem lahko naredil
nadaljnje spremembe. Kar zadeva Zhuan Falun, sem ga osebno
trikrat korigiral, preden je bil končan in objavljen.
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Nihče nikdar ni naredil niti najmanjše spremembe vsebine
te knjige Dafa. Še več, kdo bi lahko to storil? Obstajajo trije
razlogi zakaj se razlikuje od zvočnih posnetkov. Prvič; da bi
ljudem pomagal, da se kultivirajo, sem z revizijami kombiniral
mnoga moja predavanja Fa. Drugič; ko sem predaval Fa, sem to
počel v skladu z različno sposobnostjo dojemanja učencev, in v
odvisnosti od situacije in okoliščin v tistem času; zato sem
moral spremeniti strukturo jezika, ko sem ga prilagajal knjigi.
Tretjič; ko se kultivatorji iz nje učijo, lahko zaradi razlik med
govorjenim in knjižnim jezikom, pride do napačnih razumevanj,
zato so bile potrebne spremembe. Ne glede na to, pa sta oblika
in kolokvijalni stil mojih predavanj Fa še vedno ohranjena.
Zhuan Falun (Drugi del) in Razlaganje vsebine Falun
Dafa sem prav tako osebno korigiral pred objavo. Pišoč Zhuan
Falun (Drugi del), sem vključil razmišljanja na različnih
ravneh, zato se nekaterim stil pisanja zdi drugačen in so celo
zmedeni. To, za začetek, niso običajne človeške zadeve!
Dejansko mora Drugi del, ostati bodočim rodovom, da bi
uvideli današnjo stopnjo degeneracije človeštva, puščajoč jim
na ta način jedrnato zgodovinsko lekcijo. Knjiga Kitajski Falun
Gong, vključno s spremenjeno inačico, je le prehodno gradivo v
obliki čigonga, da ga ljudje na začetku lahko razumejo.
Spodkopavanje Fa ima veliko obrazov, med katerimi je
najtežje prepoznati nenamerno spodkopavanje s strani samih
učencev. Sakyamunijev budizem je svoj razpad pričel prav na
tak način, in lekcija je globoka.
Učenci morajo pomniti: Vsa besedila Falun Dafa so Fa, ki
sem ga jaz predaval, in sem jih osebno korigiral in uredil. Od
sedaj naprej, ne sme nihče več presnemavati dele zvočnih
posnetkov mojih Fa predavanj, niti jih vključevati v pisna
gradiva. Ne glede na to, kakšni so vaši izgovori, je to še vedno
spodkopavanje Fa; to vključuje tudi t.i. »poudarjanje razlik med
govorjeno in pisno obliko« in podobno.
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Nič v razvoju vesoljskih teles ali v razvoju človeštva ni
naključno. Razvoj človeške družbe je zgodovinski aranžma in
ga poganja vesoljna klima. V prihodnosti bo po vsem svetu več
ljudi, ki se bodo učili Dafa. To ni nekaj, kar lahko naredi neka
razgreta glava, preprosto zato, ker tako hoče. Pri dogodkih
takega obsega, kako naj ne bi obstajali različni aranžmaji v
zgodovini? Pravzaprav je vse kar počnem, bilo urejeno pred
neštetimi leti, vključno s tem, kdo bo dobil Fa – nič ni
naključno. Vendar je način, kako se te stvari manifestirajo,
prilagojen običajnim ljudem. Pravzaprav so stvari, ki so mi bile
prenesene s strani mojih številnih učiteljev v tem življenju, prav
tako nekaj, kar sem jaz namerno, pred nekaj življenji priredil
zanje, da oni dobijo. Ko je nastopila usojena priložnost, je bilo
zanje urejeno, da mi prenesejo te stvari nazaj, da bi se lahko
spomnil svojega Fa v celoti. Zato mi dovolite, da vam povem,
da se te knjige Fa ne učijo le tisti v človeškem svetu, temveč
tudi bitja na višjih ravneh. Ker se je ogromen obseg nebeškega
telesa oddaljil od narave vesolja, ga mora Fa popraviti.
Človeštvo je precej nepomembno v ogromnem vesolju. Zemlja
ni nič drugega kot zrnce prahu v vesolju. Če človeška bitja
želijo, da jih bodo cenila bitja z višjih ravni, morajo izvajati
kultivacijo in prav tako postati bitja visokih ravni!
Li Hongzhi
27. maj, 1996
Stabilnost Fa
V preteklih dveh letih so se v kultivaciji učencev pojavile
nekatere težave. Spremljal sem situacijo kultivacije učencev. Da
bi sproti odpravil nastale težave, pogosto pišem kratke članke s
posebnim namenom (naši učenci jih imenujejo »sveta pisma«),
da praktikante usmerim v njihovi kultivaciji. Namen je, da vam
zapustim stabilno, zdravo in pravilno pot za prakso kultivacije
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Dafa. Bodoče generacije se morajo v tisočletjih, ki prihajajo,
kultivirati v skladu z načinom, ki sem jim ga jaz osebno
zapustil, če želijo doseči Izpolnitev.
Nedavno pa sem na vadbišču v Hong Kongu videl zbirko
gradiv, ki so jih tja prenesli z druge regije; vsebovalo je dva
kratka članka, ki ji nisem nameraval objaviti. To je bil resen in
nameren poskus škoditi Dafa! Celo samostojno prepisovanje
naših zvočnih posnetkov je napačno! V članku »Prebujenje«
sem razločno poudaril, da ni opravičila za nikogar, ki prenaša
moje besede s posnetkov na traku v pisna gradiva – tako početje
je spodkopavanje Fa. Obenem sem večkrat poudaril, da ne
morete dajati v obtok osebne zapiske, ki ste jih naredili tekom
mojih predavanj. Zakaj to še naprej počnete? Kakšna logika vas
je privedla do tega, da ste jih pisali? Moram vam povedati, da
razen mojih nekaj objavljenih knjig in datiranih kratkih člankov
z mojim podpisom, ki jih na različna področja razpošilja
Raziskovalno društvo, vse kar se prepisuje s posnetkov brez
dovoljenja, predstavlja spodkopavanje Fa. Kultivacija je vaša
lastna zadeva in vi odločate k čemu boste stremeli. Običajni
ljudje imajo demonsko naravo in naravo Bude. Demonska
narava bo stopila na prizorišče takrat, ko človekov um ni
pravičen. Naj vam povem še enkrat, da nihče od zunaj ne more
poškodovati Fa. Le učenci lahko poškodujejo Fa – zapomnite si
to!
Vsak korak, ki ga napravim jaz, Li Hongzhi, je namenjen
temu, da se vzpostavi nespremenljiv in nespreminjajoč se način
za prenašanje Dafa v prihodnjih rodovih. Tako ogromen Fa se
ne bo zaključil po trenutku priljubljenosti. V neštetih letih, ki
prihajajo, ne sme biti niti najmanjšega odstopanja. Ščititi Dafa z
lastnim obnašanjem je večna dolžnost učencev Dafa, kajti Dafa
pripada vsem čutečim bitjem vesolja, in to vključuje tudi vas.
Li Hongzhi
11. junij, 1996
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Kultivacija in prevzemanje odgovornosti
Namen marljivega in dobrega kultiviranja je čimprej doseči
Izpolnitev. Kultivator je preprosto tisti, ki odstranjuje
navezanosti običajne osebe. Učenci, vi morate razumeti to kar
počnete!
Da bi bili odgovorni do Dafa, imajo asistentski centri,
generalni asistentski centri in Raziskovalno društvo pravico, da
zamenjajo kateregakoli asistenta ali odgovorno osebo v skupini.
Na ta način je mogoče osebe na odgovornih položajih občasno
zamenjevati, glede na različne situacije. Ker je odgovorna oseba
predvsem kultivator, ki je prišel zaradi kultivacije in ne zaradi
tega, da je glavni, mora biti sposoben vzpenjanja in sestopanja s
svojega položaja. Odgovoren položaj se dodeljuje zaradi
kultivacije, kljub temu pa se kultivacijo lahko izvaja brez
ohranjanja odgovornega položaja. Če tisti, ki je zamenjan, ne
more preko tega, mar ni temu vzrok njegova navezanost? Ali ni
to dobra priložnost, da se osvobodi navezanosti? Glede na to,
da če še vedno ne more opustiti te navezanosti, to razločno kaže,
da je bila zamenjava pravilna. Biti navezan na določen
odgovoren položaj, je samo po sebi nečist motiv za kultivacijo.
Zato naj spomnim učence; če se ne osvobodite te navezanosti,
ne boste zmožni doseči Izpolnitve.
Li Hongzhi
12. junij, 1996
Ravnanje z ročnimi prepisi svetih spisov
Vedno več in več ljudi se sedaj uči Dafa in njihovo število
se tedensko podvojuje. Dobave knjig od založnikov so
nezadostne, zato ne morejo zadostiti povpraševanju. Zato v
nekaterih predelih ali na deželi knjig ni na razpolago. Nekateri
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učenci me sprašujejo, kaj naj naredijo s svojimi ročnimi prepisi
Dafa. Povem vam, da je zaenkrat v redu, da kopije Zhuan
Faluna ali ostala svete spise, ki ste jih pisali ročno med svojim
učenjem Dafa, predate tistim, ki potujejo v ruralna področja,
razširjat prakso in Fa; podarjanje le-teh vaščanom, jim obenem
lahko tudi olajša ekonomsko breme. Zatorej to zahteva, da
morajo biti ročni prepisi učencev čitljivi, tako da jih lahko
vaščani z omejeno izobrazbo razumejo. Ročni prepisi Zhuan
Faluna imajo enako moč Fa kot tiskane knjige.
Li Hongzhi
26. junij, 1996
Fa konferenca
Nujno je, da si praktikanti medsebojno delijo tisto kar so
doživeli in se naučili v svoji kulitvaciji. Ni problem, če si
medsebojno pomagajo, da bi skupaj napredovali, vse dokler
nimajo namere, da bi se bahali. Da bi pomagale pri širjenju
Dafa, se v različnih območjih izvajajo konference za izmenjavo
izkušenj v kultivaciji. Vse te konference so bile odlične in
koristne, tako po obliki kot po vsebini. Toda govore učencev
morajo odobriti asistentski centri, da bi se izognili političnim
temam – ki nimajo nobene povezave s kultivacijo – ali zadeve,
ki v praksi kultivacije ali družbi vzpostavljajo napačne trende.
Obenem se moramo izogibati uprizarjanju površnega
nastopaštva – nečesa, kar izhaja iz teoretičnih študij običajnih
ljudi. Člankov ne sme nihče prevajati z namero bahanja, v stilu
uradnih poročil, ki bi jih potem predstavil v nekakšnem velikem
javnem govoru.
Velike konference za izmenjavo izkušenj v kultivaciji, ki
jih organizirajo generalni asistentski centri na ravni province ali
mesta, se ne smejo izvajati v nacionalnem obsegu. Nacionalne
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ali mednarodne mora organizirati Raziskovalno društvo in jih ni
potrebno pripravljati preveč pogosto. Enkrat letno bi moralo
zadostovati (razen v posebnih primerih). Ne spreminjajte jih v
formalnost ali tekmovanje, temveč jih naredite vzvišene Fa
konference, ki lahko resnično prinesejo napredek v kultivaciji.
Li Hongzhi
26. junij, 1996
Pismo Generalnemu asistentskemu centru Dafa
v Shijiazhuangu18
Generalnemu Asistentskemu centru Dafa v
Shijianzhuangu:
Izvedel sem, da je vaša konferenca za izmenjavo izkušenj v
kultivaciji naletela na ovire. Vzroki za to so trije, iz česar se
boste zagotovo nečesa naučili. Dejansko je ta incident
neposredno vplival na Dafa aktivnosti v Pekingu in celi državi
in bo imel določen negativen vpliv na običajne Dafa aktivnosti
tudi v bodoče. Mislim, da boste to zagotovo razumeli in boste v
prihodnosti ravnali bolje.
Poleg tega mi dovolite še nekaj besed o Jing Zhanyijevih
seminarjih. V primeru Jing Zhanyija, bi morali seminarji služiti
za potrditev znanstvene narave Dafa z vidika znanosti, s tem
omogočujoč, da znanstveni in tehnološki krogi ali akademska
sfera dosežejo razumevanje Dafa. On ne bi smel imeti govorov
učencem, ker to ne more prinesti nič dobrega in lahko le
povzroči, da novi učenci ali učenci brez dobrega razumevanja
Fa, razvijejo navezanosti. Tisti učenci, ki se dobro učijo Fa,
18

Shijiazhuang (fon. - shr-ja-jwang)— mesto v provinci Hebei, nedaleč
južno od Pekinga.
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bodo vseeno, brez kakršnekoli potrebe po poslušanju takih
govorov, odločno nadaljevali svojo kultivacijo v Dafa.
Kar je še pomembneje; jaz sem dve leti proučeval Fa in dal
učencem dve leti za kultivacijo. Tekom teh dveh let konkretne
kultivacije učencev, nisem dovolil, da bi kakršnekoli aktivnosti,
ki niso povezane s konkretno kultivacijo, ovirale urejen, korakza-korakom, proces napredovanja, urejen za učence. Če se
govori, zavoljo potrjevanja znanstvene narave Dafa, ne
predstavljajo znanstveni in akademski skupnosti, temveč
praktikantom, ki se kultivirajo in imajo omejen čas, potem
razmislite; ali bi za učence sploh lahko obstajala hujša motnja?
Jaz se celo ne srečujem z učenci, da bi se izognil temu, da bi jih
vznemirjal. Učenci se ne morejo pomiriti vsaj nekaj dni po tem,
ko so me videli, to pa moti aranžmaje, ki sem jih dal svojim
Fašenom narediti zanje. Ta problem sem predstavil
Raziskovalnemu društvu, toda to morda ni bilo dovolj
razumljivo sporočeno Jing Zhanyiju. Sedaj, ko je to zaključeno,
naj nihče od vas ne poskuša poiskati krivca. Mislim, da je glavni
razlog, da se je to zgodilo v tem, da niste razumeli. Toda od zdaj
naprej, morate biti pozorni. Vse kar delamo danes, postavlja
temelje za prenašanje Dafa tekom nešteto let ki prihajajo in
zapustiti popolno, pokončno, nezmotljivo formo kultivacije.
Danes to poudarjam, ne da bi kogarkoli kritiziral, temveč, da bi
popravil formo kultivacije in jo zapustil bodočim rodovom.
To pismo razpošljite asistentskim centrom v različnih
regijah.
Li Hongzhi
26. junij, 1996
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Popravljanje posameznikovega značaja
Ker se Dafa kultivira še globje, številni učenci, drug za
drugim dosegajo Prosvetlitev ali dosegajo Postopno
Prosvetlitev. Oni lahko vidijo resnične, pravljične, veličastne
prizore v drugih razsežnostih. Praktikanti, ki doživljajo proces
Prosvetljenja, so tako vznemirjeni, da moje Fašene imenujejo
»drugi učitelj« ali imajo moje Fašene za pravega neodvisnega
učitelja – kar je napačno razumevanje. Fašeni so pojavna
podoba moje vseprisotne modrosti, vendar niso neodvisno živo
bitje. Nekateri drugi učenci Falun19 imenujejo »Mojster Falun«.
To je absolutno zelo napačno. Falun je še ena pojavna oblika
narave moje Fa moči in modrosti Dafa – stvari, ki so preveč
čudovite, da bi jih opisali z besedami. Falun je pojavna oblika
narave Fa za vso snov v vesolju, od makroskopske do
mikroskopske ravni, in ni neodvisno živo bitje.
Ko zagledate moje Fašene in Falun, kako za vas delajo te
sijajne, čudežne in veličastne stvari, se morate vi praktikanti
spomniti, da mojih Fašenov in Faluna ne smete gledati in ceniti
z običajnim človeškim mišljenjem. Takšen način mišljenja
predstavlja pomešan izraz inferiorne sposobnosti dojemanja in
inferiornega šinšinga. Dejansko, so vse oblike, ki se
manifestirajo, konkretne manifestacije mojega, uporabljajoč
ogromno moč Fa, za popravljanje Fa in rešitve ljudi.

Li Hongzhi
2. julij, 1996

19

Falun (fa-lun)—“Kolo Zakona” (glej barvno stran na začetku).
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Kratka razlaga Šan20
Šan je pojavna oblika narave vesolja na različnih ravneh in
v različnih razsežnostih. To je tudi temeljna narava Velikih
Prosvetljenih bitij. Zato mora kultivator vzgajati Šan in se
poistovetiti z naravo vesolja Džen-Šan-Ren21. Ogromno
kozmično telo se je rodilo iz narave vesolja Džen-Šan-Ren.
Poučevanje Dafa javnosti, ponovno prikazuje prvobitno naravo
živih bitij vesolja. Dafa je v popolni harmoniji: Če ločimo tri
črkovne znake Džen-Šan-Ren, vsak posebej še vedno v celoti
vsebuje Džen-Šan-Ren. To je zato, ker je snov sestavljena iz
mikroskopske snovi, ki je zopet sestavljena iz celo še bolj
mikroskopske snovi – kar se nadaljuje in nadaljuje do konca.
Zatorej je Džen sestavljen iz Džen-Šan-Ren; Šan sestavljen iz
Džen-Šan-Ren in Ren sestavljen iz Džen-Šan-Ren. Ali ni
kultivacija Rena v Tao šoli kultivacija Džen-Šan-Ren? Mar ni
kultivacija Šana v Buda šoli tudi kultivacija Džen-Šan-Ren?
Pravzaprav se razlikujejo le po svoji površinski obliki.
Kar zadeva sam Šan, ko se manifestira v človeški družbi,
bi lahko nekateri običajni ljudje, navezani na človeško družbo,
postavili običajno vprašanje človeške družbe: »Če bi se vsi učili
Dafa in izvajali Šan, kaj bi počeli v primeru tujih invazij ali vojn
proti nam?« Pravzaprav sem povedal že v Zhuan Falunu, da
razvoj človeške družbe poganja evolucija kozmične klime. Ali
so človeške vojne potemtakem naključne? Področje z veliko
karme ali področje, kjer so človeška srca postala pokvarjena, je
obsojeno na nestabilnost. Da bi bil nek narod resnično vrl, mora
imeti malo karme; zagotovo je, da proti njemu ne bo vojn. To je
zaradi tega, ker to prepovedujejo načela Dafa, ker narava
vesolja upravlja z vsem. Ni potrebno skrbeti, da bo vrli narod
20

Šan – Sočutje, usmiljenje, dobrota, blagost
Džen-Šan-Ren – Džen pomeni resnica, resničnost; Šan je sočutje,
usmiljenje, dobrota, blagost; Ren je popustljivost, potrpežljivost, toleranca,
vzdržljivost ali samokontrola
21
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napaden. Narava vesolja – Dafa – je prisotna povsod in zajema
celotno kozmično telo od makroskopske do mikroskopske ravni.
Dafa, ki ga predavam danes, se ne prenaša le ljudem na vzhodu,
temveč istočasno tudi zahodnjakom. Tudi njihovi dobri ljudje
morajo biti rešeni. Vsi narodi, ki morajo vstopiti v naslednje,
novo obdobje zgodovine, bodo dobili Fa in se bodo izboljšali
kot celota. To ni le vprašanje enega naroda. Tudi moralni
standard človeštva se bo prav tako povrnil tistemu, od prvobitne
človeške narave.
Li Hongzhi
20. julij, 1996

Dodatek k “Popravljanju posameznikovega značaja”
Ko sem dejal, da »Fašen in Falun nista neodvisni živi
bitji«, so me nekateri učenci vprašali ali ni to v nasprotju s
tistim, kar je napisano v Zhuan Falunu: Zavest in misli Fašena
nadzoruje matično bitje. Kljub temu pa so Fašeni sami prav
tako celovita, neodvisna in stvarna individualna bitja.« Mislim,
da je to posledica slabega razumevanja Fa. Fašenov ni mogoče
razumeti kot enak koncept kot popolnoma neodvisna življenja,
ker so Fašeni voljne manifestacije moči in modrosti podobe in
misli matične osebe; oni lahko vse delajo samostojno, v skladu z
voljo matične osebe. Učenci so torej opazili le drugi stavek, in
prezrli prvega: Zavest in misli Fašena nadzoruje matično bitje.«
Fašeni s tem, ne le, da imajo neodvisno in celovito podobo
matičnega bitja, temveč tudi njegov značaj. Oni lahko prav tako
samostojno izvršijo vse tisto, kar bi želela matična oseba,
medtem, ko z nekim običajnim bitjem nihče ne upravlja. Ko
ljudje vidijo Fašene, ugotavljajo, da so to celovita, neodvisna,
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realistična zasebna življenja. Preprosto rečeno, moji Fašeni so
dejansko - jaz.
Li Hongzhi
21. julij, 1996
Buda-narava in demonska narava
V zelo visoki in zelo mikroskopski razsežnosti vesolja
obstajata dve različni vrsti substanc. Sta dve obliki snovnega
obstoja manifestirani od vrhovne narave vesolja, Džen-Šan-Ren,
na določenih dimenzijskih ravneh v vesolju. Prežemata
določene razsežnosti od vrha do dna ali od mikroskopske ravni
do makroskopske ravni. Z manifestacijami Fa na različnih
ravneh, nižja je raven, večja je razlika v pojavnih oblikah in
varijacijah teh dveh različnih substanc. Kot rezultat, nastane
tisto, kar Tao šola imenuje načelo Jina in Janga in Tai Či.
Spuščajoč se nadalje k nižjim ravnem, si ti dve substanci z
različnimi lastnostmi, postajata vse bolj nasprotujoči, to pa nato
rodi načeli vzajemnega-nastajanja in vzajemnega-preprečevanja.
Z vzajemnim-nastajanjem in vzajemnim-preprečevanjem
nastanejo dobrota in grdobija, pravilno in napačno ter dobro in
zlo. Nato, kar zadeva živa bitja, če so tu Bude, so tukaj tudi
demoni; če so nekje ljudje, so tam tudi duhovi – to je očitneje in
bolj zapleteno v družbi običajnih ljudi. Kjer so dobri, obstajajo
tudi slabi; kjer so nesebični, obstajajo tudi sebični; kjer so taki
brez predsodkov, so tudi taki s predsodki. In kar zadeva
kultivacijo; kjer so ljudje, ki vanjo verjamejo, obstajajo taki, ki
ne verjamejo; kjer so ljudje, ki se lahko prosvetlijo, obstajajo
ljudje, ki se ne morejo; kjer obstajajo ljudje, ki so za, so tudi
taki, ki so proti – to je človeška družba. Če bi vsakdo lahko
izvajal kultivacijo, da se prosvetli vanjo in bi vanjo verjel, bi se
človeška družba spremenila v družbo bogov. Človeška družba,
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je samo družba človeških bitij, in ji ni dovoljeno, da bi
prenehala obstajati. Človeška družba bo za vedno nadaljevala
svoj obstoj. Zato je normalno, da obstajajo ljudje, ki temu
nasprotujejo. Bilo bi nenormalno, če bi bilo nasprotno in nihče
ne bi imel pripomb. Brez duhov, kako bi se ljudje lahko
reinkarnirali kot ljudje? Brez obstoja demonov, se ne bi dalo
kultivirati budovstva. Brez grenkobe, ne bi moglo bilo sladkosti.
Ko želijo ljudje nekaj doseči, naletijo na težave prav zato,
ker obstajata načeli vzajemnega-nastajanja in vzajemnegapreprečevanja. Le takrat, ko skozi grenke muke dosežeš tisto kar
hočeš in premagaš težave, se ti bo zdelo, da tisto ni z lahkoto
doseženo, in boš sposoben ceniti kar si dosegel ter začutiti
radost uspeha. V nasprotnem primeru, če ne bi bilo načel
vzajemnega-nastajanja in vzajemnega-preprečevanja, in bi vse
lahko dosegel brez truda, bi bilo tvoje življenje dolgočasno,
občutek sreče in radost uspeha, pa bi ti manjkala.
Vsaka vrsta snovi ali življenje v vesolju je sestavljena iz
mikroskopskih delcev, ki tvorijo večje delce in ti nato tvorijo
površinsko snov. Znotraj obsega, ki ga pokrivata ti dve vrsti
snovi različnih lastnosti, imajo vse snovi in življenja prav tako
svojo dvojno naravo. Na primer, železo in jeklo sta trda, vendar
oksidirata, rjavita, ko sta zakopana v zemlji. Keramika in
porcelan, na drugi strani, ne oksidirata, ko sta zakopana v
zemlji, vendar sta krhka in lahko lomljiva. Enako velja tudi za
človeška bitja, ki imajo istočasno Buda-naravo in demonsko
naravo.Tisto, kar človek počne brez moralnih obvez in omejitev,
je demonske narave. Cilj kultivacije budovstva je, da odstrani
tvojo demonsko naravo in okrepi, poveča tvojo Buda-naravo.
Človeška Buda-narava je Šan in se manifestira kot
usmiljenje, kot misel na druge, preden se nekaj stori in
sposobnost prenašanja trpljenja. Človekova demonska narava je
zlobnost in se manifestira kot ubijanje, kraja, ropanje, sebičnost,
pokvarjene misli, sejanje razdora, ustvarjanje težav z
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razširjanjem govoric, ljubosumjem, pokvarjenostjo, besom,
lenobo, incestom, in tako dalje.
Narava vesolja, Džen-Šan-Ren, se na različnih ravneh
manifestira na različne načine. Dve različni vrsti substanc,
znotraj določenih ravni vesolja, imata prav tako različne
pojavne oblike na različnih ravneh. Nižja je raven, izrazitejše je
vzajemno-nasprotovanje in s tem razlika med dobrim in zlom.
Vrlo postane še bolj vrlo, medtem ko zlo postane še hujše zlo.
Tudi dvojna narava v istem fizičnem objektu prav tako postane
zapletenejša in spremenljiva. Prav na to je mislil Buda, ko je
dejal: »Vse ima Buda-naravo.« Dejansko, ima vse tudi
demonsko naravo.
Kakorkoli že, Džen-Šan-Ren karakterizira vesolje, kot tudi
družbo običajnih ljudi. Ti dve vrsti substanc o katerih sem
razpravljal, nista nič drugega, kot dve vrsti substanc, ki
obstajata od vrha do dna, od mikroskopske ravni do
makroskopske ravni, do človeške družbe, in se odraža v živih
bitjih in snovi, povzročajoč v njih dvojno naravo. Vendar so
življenja in snov od vrha do podnožja, do človeške družbe,
narejeni iz neskončnega števila različic snovi od mikroskopske
ravni do makroskopske ravni.
Če človeštvo ne bo sledilo ljudskim moralnim normam, bo
družba vstopila v nenadzorovan kaos, z naravnimi ujmami in
katastrofami, ki jih povzroča človek. Če se kultivator s
kultivacijo ne osvobodi svoje demonske narave, bo njegova
kultivacijska energija hudo zmedena in ne bo dosegel ničesar ali
pa bo hodil po demonski poti.
Li Hongzhi
26. avgust, 1996
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Veliko razkritje
Veliko število učencev je dosedaj doseglo ali pa se
pripravlja doseči Izpolnitev. Kako vzvišeno je to za človeško
bitje, da doseže Izpolnitev! Nič na tem svetu ne more biti lepše,
slavnejše in bolj veličastno. In ker je tako, morajo za vsakega
kultivatorja, tekom kultivacije veljati stroga merila. Še več, na
vsako naslednjo raven, se oseba dvigne šele, ko je trdno dosegla
njene standarde. Gledajoč vsesplošno situacijo, so učenci
kultivacije v Dafa usposobljeni, vendar pa so tudi taki, ki
capljajo v ozadju, z različnimi navezanostmi, ki jih niso opustili.
Navzven tudi oni pravijo, da je Dafa dober, v resničnosti, pa se
oni ne kultivirajo. To je posebno prisotno takrat, ko je splošno
vzdušje tako, da vsi govore, da je Dafa dober, ker o njem
vsakdo – od višjih družbenih slojev, do preprostih ljudi – govori
s spoštovanjem. Tudi nekatere vlade o tem govore dobre stvari
kot odmev javnosti. Kateri so potem tisti, iskreni? Kateri pa so
preprosto le odmev tujih glasov? Kateri mu pojejo hvalnice,
medtem, ko ga pravzaprav spodkopavajo? Če spremenimo
situacijo v človeški družbi in obrnemo splošno razpoloženje,
poglejmo sedaj, kdo še trdi, da je Dafa dober in kdo si je
premislil. Ali ne bo na ta način, kar nenadoma, vse postalo
kristalno jasno?
Od incidenta z Guangming Daily do sedaj, je vsak
praktikant odigral določeno vlogo; nekateri so bili odločeni, da
se bodo marljivo kultivirali; nekateri so brez zadržkov pisali
oblastem, da bi zaščitili ugled Dafa; nekateri so spregovorili
proti krivici, ki je bila povzročena s tem neodgovornim
poročilom. Vendar so tudi taki, ki sredi težkih situacij, ne
vzgajajo svojega notranjega bitja, temveč se ukvarjajo z
delitvami, zapletajoč trenutno stanje. Nekateri so se celo
prenehali kultivirati, v strahu, da bosta njihov ugled in osebni
interes ogrožena. Drugi pa so razširjali govorice, brez
kakršnekoli zaskrbljenosti za stabilnost Dafa, še poslabšajoč
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dejavnike, ki spodkopavajo Fa. Obstajalo je celo določeno
število ključnih kontaktnih oseb z različnih področij, ki so stanje
Dafa analizirali s pomočjo nezdravih navad spremljanja
družabnih trendov, navad, razvitih tekom let političnega boja.
Primerjajoč osamljene primere, nastale v različnih regijah, so
prišli do sklepa, da se razvijajo nekateri družbeni trendi in so to
namerno sporočili učencem. Čeprav so za to obstajali različni
razlogi, pa vendar, kaj bi sploh še lahko huje in resneje
poškodovalo Fa? Še huje, nekateri ljudje, so ustvarili težave,
razširjajoč govorice s svojo demonsko naravo, kot da stanje ni
bilo dovolj kaotično.
Dafa pripada vesolju in prodira navzdol, vse do človeške
družbe. Ko se predava Fa tolikšne veličine, kako bi lahko
karkoli obstajalo izven aranžmaja? Ali ni to, kar se je zgodilo,
preizkus za šinšing praktikantov Dafa? Kaj je kultivacija? Če ti
praviš, da je dobra, jaz pravim, da je dobra in vsi pravijo, da je
dobra, kako je moč videti srce osebe? Njeno srce lahko vidimo
le v kritičnem trenutku. Če se ne osvobodi določenih
navezanosti, bi se celo lahko drznila izdati Budo – je to lahko
minoren problem? Nekateri ljudje so se prestrašili. Toda česa se
bojite? Moji učenci! Mar me niste slišali, ko sem vam
pripovedoval o tem, kako je nekdo uspel v kultivaciji Arhata,
vendar se je opotekel, ker je v srcu razvil strah? Vsaka človeška
navezanost se mora odstraniti, ne glede na to katera je. Nekateri
učenci so rekli: »Česa bi se sploh bal? Celo z odrobljeno glavo,
bi moje telo še vedno sedelo tukaj.« Če jih primerjate, je na prvi
pogled jasno, kako dobro se kdo kultivira. Seveda, nekatere
ključne kontaktne osebe skrbijo za varnost Dafa, in to je druga
zgodba.
Mi želimo le, da tisti učenci, ki se ne kultivirajo marljivo,
uvidijo svoje lastne pomanjkljivosti, da se prikažejo tisti, ki se
opotekajo, da se razkrijejo tisti, ki na prikrit način spodkopavajo
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Fa, in da se pravim praktikantom omogoči, da dosežejo
Izpolnitev.
Li Hongzhi
28. avgust, 1996
Praksa kultivacije ni politika
Nekateri učenci so nezadovoljni z družbo in politiko; oni se
učijo Dafa s to močno navezanostjo, ki je ne morejo opustiti.
Oni celo poskušajo izkoristiti naš Dafa, da bi se vključili v
politiko – dejanje, rojeno iz umazanega načina razmišljanja, ki
skruni Budo in Fa. Če ne spremenijo tega načina razmišljanja,
zagotovo ne bodo dosegli Izpolnitve.
V mojih predavanjih neprestano poudarjam, da je oblika
človeške družbe – ne glede na družbeno-politični sistem –
usojena in določena s strani neba. Kultivator nima potrebe, da bi
skrbel za dogajanje v človeškem svetu, kaj šele, da bi se
vključeval v politična prerivanja. Mar ni način, na katerega nas
obravnava družba, preizkušanje kultivatorjevega srca? Mi se ne
bi smeli vpletati v politiko.
Takšna je forma kultivacije v našem Dafa. Mi se ne bomo
opirali na katerekoli politične sile v državi ali v tujini. Ti
vplivneži niso kultivatorji in vsekakor ne morejo imeti nobenih
položajev in odgovornosti v našem Dafa – naj si bo po nazivu
ali v realnosti.
Moji učenci, zapomniti si morate, da mi izvajamo pravo
kultivacijo! Mi moramo opustiti te skrbi običajnih ljudi za
ugled, zaslužek in čustva. Ali imajo pogoji družbene ureditve
kakršnokoli povezavo z našo prakso kultivacije? Izpolnitev
lahko dosežeš le, ko opustiš vse svoje navezanosti in niti ena ne
ostane. Poleg tega, da bi dobro opravljal svoje delo, kultivatorja
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ne bo zanimala politika ali kakršnakoli politična moč; če mu
tukaj spodleti, on absolutno ni moj učenec.
Mi lahko kultivatorjem omogočimo, da dobijo Fa in
dosežejo Pravi dosežek, kot tudi lahko ljudi naučimo, da bodo v
družbi dobrodušni – to je dobro za stabilnost človeške družbe.
Vendar se Dafa ne predava zaradi človeške družbe, temveč
zaradi vas, da bi dosegli Izpolnitev.
Li Hongzhi
3. september, 1996
Tudi zadolžena oseba je kultivator
Zadolžene osebe v naših asistentskih centrih v različnih
regijah, so tisti, ki so zmožni naporno, brez pritoževanja, delati
za Dafa. Kljub temu, mnoge od teh oseb, kot da se ne morejo
dobro ujeti med seboj, zato ne uspevajo sodelovati pri svojem
delu. To zelo kvari podobo Dafa v očeh ljudi. Nekateri me
sprašujejo: »Ali je to zato, ker ti ljudje niso sposobni opravljati
svojega dela?« Dejal bi, da tako to zadevo vidi običajen človek.
Ključen razlog je to da ste vi, koordinatorji in asistenti
koordinatorjev centrov, tudi kultivatorji z navezanostmi, ki se
jih ne morete osvoboditi in potrebujete ustrezno okolje, da bi se
jih znebili. Toda, ko med zadolženimi osebami nastanejo trenja,
vi običajno to opravičujete z »nekooperativnostjo pri delu« ali
»dela za Dafa«, da zadevo umaknete na stran, namesto, da bi
pograbili to dobro priložnost, poiskali odgovor v sebi in se
izboljšali. Ker se niste osvobodili svoje navezanosti, tj. se
izboljšali, se bo težava naslednjič pojavila ponovno. To bo
vsekakor oviralo vaše delo za Dafa. Mar ne veste, da trenja med
zadolženimi osebami jaz prirejam za vas, da bi se izboljšali? Vi
pa kljub temu, uporabljate svoje delo za Dafa, da bi skrili
navezanosti, pri katerih bi se morali izboljšati, a se niste. Ko pa
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problemi postanejo preresni, da bi jih lahko presegli, se v mislih
pritožujete meni. Ali veste kako se jaz takrat počutim? Zgolj
zaradi tega, ker si koordinator centra in delaš za Dafa, ne
pomeni, da lahko dosežeš Izpolnitev brez obveze po izboljšanju
svojega šinšinga. Celo učenec je sposoben doumeti, da v
vsakem nesoglasju popravlja svoj šinšing – zakaj tega ne more
kordinator centra? Da bi se izboljšali, ko nastanejo težave mora
biti izzvano vaše srce; v nasprotnem primeru ne bo šlo. Tudi
delo za Dafa je za vas dobra priložnost, da izboljšate svoj
šinšing!
Zakaj pišem ta članek posebej za vas? Ker vsako vaše
dejanje in vsaka vaša izjava neposredno vpliva na učence. Če
ste uspešni v kultivaciji, boste uspešni pri razširjanju Fa v
vašem lokalnem okolju in učenci bodo uspešnejši pri osebni
kultivaciji. Če to ni tako, boste škodovali Fa. Ker vi
predstavljate elito Dafa na ravni običajnih ljudi, vas ne morem
kar pustiti, da opravljate delo, brez da bi dosegli Izpolnitev.
Li Hongzhi
3. september, 1996
Kaj je kultivacija?
Ko gre za prakso kultivacije, mnogi ljudje verjamejo, da
praksa kultivacije obsega le nekakšne vaje, sedenje v meditaciji
in učenje nekakšnih zaklinjanj, ki jih lahko spremenijo v
Bogove ali Bude ali jim omogočijo, da dosežejo Tao.
Pravzaprav to ni praksa kultivacije, temveč le prakticiranje
tuzemskih spretnosti.
V religiji se veliko pozornosti namenja kultivaciji, kar
imenujejo »izvajati kultivacijo«. To gre nato v drugo skrajnost.
Menih ali nuna se močno trudita pri petju svetih spisov,
poznavanje svetih zapisov pa pojmujeta kot način za doseganje
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Izpolnitve. Pravzaprav, ko so bili Buda Sakyamuni, Jezus in
Lao Tse na tem svetu, tu ni bilo nikakršnih svetih pisem – bila
je le konkretna kultivacija. Tisto, kar so poučevali spoštovani
mojstri, je bilo vodenje skozi kultivacijo. Kasneje so se
pripadniki spomnili njihovih besed, jih zapisali v knjige in
poimenovali sveto pismo. Postopoma so pričeli učiti budistično
filozofijo ali teorijo Darme. Z razliko od tega, kar se je dogajalo
v času teh spoštovanih mojstrov – ko so ljudje praktično izvajali
kultivacijo in uporabljali njihove nauke za usmerjanje skozi
kultivacijo – so namesto tega ti ljudje vzeli proučevanje
religioznih svetih pisem in versko učenost za prakso kultivacije.
To je lekcija zgodovine. Praktikanti, ki se kultivirajo v
Falun Dafa, si morajo zapomniti, da se Fa nikakor ne sme
pojmovati zgolj kot običajno človeško akademsko učenost ali
kot nekaj za proučevanje za menihe, namesto za dejansko
izvajanje kultivacije. Zakaj vam govorim, da se učite, berite in
zapomnite Zhuan Falun? Da vodi vašo kultivacijo! Kar zadeva
tiste, ki le izvajajo vaje in se ne učijo Fa, oni kakorkoli že, niso
učenci Dafa. Le, ko se učiš Fa in kultiviraš svoje srce in um –
poleg načina za doseganja Izpolnitve, vaj – in se resnično
temeljito spreminjaš, izboljšujoč svoj šinšing in dvigujoč svojo
raven – se to lahko imenuje prava kultivacija.
Li Hongzhi
6. september, 1996
Dafa bo večno čist kot diamant
Religija se ne bi smela vmešavati v politiko, ker bo njen
vodja zagotovo prezaseden s tuzemskimi zadevami. Pri
plačanem učenju človeških src dobrote in vodenju ljudi nazaj na
čisto zemljo, so srca teh ljudi nagnjena k zlu in hinavščini; tisto
po čemur oni stremijo sta zagotovo slava in osebna korist. Moč
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je tisto, po čemer stremijo običajni ljudje, medtem ko je slava
velika ovira k doseganju Izpolnitve. Taka oseba je vezana, da
postopoma postane voditelj zle religije. Ker je cilj religije, da
uči ljudi, da bodo dobri, da se bodo na koncu lahko vrnili v svoj
nebeški raj, morajo biti načela, ki jih pridiga, višja od tistih v
človeški skupnosti. Njihova uporaba v politiki v človeškem
svetu predstavlja najresnejše spodkopavanje nebeških načel. Le
kako bi lahko Bogove in Bude vodile človeške navezanosti, da
bi se vmešali v umazana politična vprašanja in boje za moč v
človeški skupnosti? To je nekaj kar počne človeško bitje, ko ga
vodi njegova demonska narava. Tako religijo bodo zagotovo
uporabljale vlade, da aktivirajo nasilje in prično verske vojne, s
čimer bi to postala zla religija, ki škoduje človeštvu.
Tudi to, da »so vsi ljudje religiozni« ne bo delovalo. Prvič;
to lahko zlahka spremeni verske doktrine in jih zreducira na
teorije običajne človeške družbe. Drugič; religijo se lahko
zlahka spremeni v orodje politike, ki bo umazalo sliko Velikega
Zakona. Tretjič; verski vodje bodo postali politiki, to pa bo
religijo pripeljalo do konca, spreminjajoč jo v zlo religijo.
Falun Dafa ni religija a bodoči rodovi ga bodo imeli za
religijo. Človeškim bitjem se ga daje zaradi kultivacije in ne
zato, da bi nastala religija. Lahko obstaja veliko število ljudi, ki
se učijo Dafa, vendar ni dovoljeno, da bi se vsi prebivalci
nekega naroda spremenili v verske pripadnike, in da se jih vse
primora, da so udeleženi v poenotenih aktivnostih prakse
kultivacije. Praksa Dafa kultivacije je vedno prostovoljna.
Nikdar nikogar ne silite, da se udeležuje prakse kultivacije.
Niti v enem trenutku v prihodnosti, se Dafa ne sme
uporabljati za kakršnekoli politične zadeve. Dafa lahko naredi,
da človeška srca postanejo dobra in tako prinese stabilnost
družbi. Vendar se nikakor ne poučuje z namenom ohranjanja
stvari v človeški skupnosti. Učenci, zavedajte se, da ne glede na
to, kolikšen pritisk bi lahko bil v prihodnosti s strani političnih
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sil in drugih moči, Dafa nikdar ne more biti uporabljen s strani
političnih sil.
Nikdar se ne mešajte v politiko, niti se ne vmešavajte v
državne zadeve. Resnično se kultivirajte in postanite dobrosrčni.
Ohranjajte Dafa čist, nespremenjen in neuničljiv kot diamant, in
tako bo obstajal večno.
Li Hongzhi
7. september, 1996
Nadaljnje razumevanje
Vprašanja Buda-narave in demonske narave vam nisem
mogel razložiti nič bolj razumljivo. Preizkusi, ki jih morate
opraviti, imajo pravzaprav cilj, da odstranijo vašo demonsko
naravo. Ne glede na to, pa vi občasno uporabljate razne
izgovore ali samega Dafa, da to skrijete in ne uspevate izboljšati
svojega šinšinga, zamujajoč priložnost za priložnostjo.
Ali razumeš, da bom jaz, vse dokler boš kultivator, v
katerikoli sredini, v kakršnihkoli okoliščinah, uporabljal vsako
težavo ali neprijetnost na katero naletiš – celo, če to vključuje
delo za Dafa, ali ne glede na to za kako dobro in sveto to
pojmuješ – da odstranim tvoje navezanosti in razkrijem tvojo
demonsko naravo, da bi jo bilo tako moč odstraniti, saj je
najvažnejši tvoj napredek.
Če lahko uspeš in se izboljšaš na tak način, bo tisto kar
takrat počneš, čistega srca, najboljše in najbolj sveto.
Li Hongzhi
9. september, 1996
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Previdnostni nasvet
Minila so štiri leta odkar sem pričel učiti Dafa. Šinšing
nekaterih učencev in raven njihovih domen napredujejo počasi;
pri svojem razumevanju mene in Dafa, ostajajo v razdvojeni
fazi, neprestano hvaležni za spremembe v njihovih telesih in za
manifestacije nadnaravnih moči – kar je način razmišljanja
navadnih ljudi. Če ne želiš spremeniti svojega človeškega stanja
in se razumsko vzdigniti do pravega razumevanja Dafa, boš
zamudil priložnost. Če ne spremeniš človeške logike, ki si jo ti,
kot običajen človek, izoblikoval globoko v svojih kosteh tekom
tisočev let, se ne boš mogel iztrgati tej površinski človeški
lupini in doseči Izpolnitve. Ne moreš se večno zanašati name,
da ti bom odstranil karmo, medtem ko ti zamujaš resnično
napredovanje v razumevanju Fa in dviganje nad človeško
razumevanje in predstave. Tvoj način razmišljanja, tvoje
razumevanje in tvoje spoštovanje do mene in Dafa, so proizvod
običajnega človeškega mišljenja. Ampak to, česar te jaz učim, je
dejanski premik onstran običajnega človeškega v racionalno,
resnično razumevanje Dafa!
V kultivaciji ti ne delaš pravega solidnega napredka, ki bi
rezultiral v velikih fundamentalnih spremembah v tebi. Namesto
tega se opiraš na mojo moč in izrabljaš močne zunanje
dejavnike. To nikdar ne bo moglo transformirati tvoje človeške
narave v Buda-naravo. Ko bo vsakdo med vami lahko razumel
Fa iz globin vašega uma, bo to zares manifestacija Fa, katerega
moč ne pozna meja – ponovni nastop Velikega Zakona v
človeškem svetu!
Li Hongzhi
10. september, 1996
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Dafa nikakor ni mogoče plagiirati
Moji učenci! Neprestano ponavljam, da je oznaniti Dafa
človeškim bitjem največje usmiljenje do njih. To je nekaj brez
primere v milijardah let! Pa vendar, nekateri enostavno ne
razumejo, da bi ga morali ceniti. So tudi taki, ki celo želijo
spremeniti Fa in vaje, da bi jih spremenili v nekaj kar pripada
njim, njihovi etnični skupini ali narodu. Razmislite! Vi ga imate
za dobrega zaradi osebne koristi na katero ste navezani ali
koristi za vaš narod in podobno – to je način razmišljanja
običajnega človeka. To bi bilo v redu, če bi se vi ukvarjali z
zadevami običajne človeške družbe, toda to ni nekaj običajno
človeškega! Fa se ne poučuje zaradi vašega naroda! To je Dafa
vesolja, temeljni Veliki Zakon! Človeškim bitjem je dan, da jih
reši. Vi pa vseeno spreminjate Fa, take veličine …? Spremeniti
le delček, je že kolosalen greh. Pazite, da se vam nikdar ne
zgodi, da le zaradi svojih navezanosti na običajno človeško
družbo ne izzovete zlih misli! To je izjemno nevarno!
Ali ste vedeli, da so v zadnjih letih nekateri učenci
nenadoma umrli? Nekateri med njimi so umrli prav zato, ker so
počeli take stvari. Ne mislite, da bi vam vaš Učitelj lahko kaj
storil. Morate vedeti, da na različnih ravneh obstajajo številni
bogovi, zaščitniki Fa, katerih dolžnost je, da ščitijo Fa. Poleg
tega, vam niti demoni ne bodo prizanesli! Karmi, ki si jo dolžan
iz predhodnih življenj, si se izognil tako, da se kultiviraš v
častnem Fa. Ko padeš na raven običajnih ljudi, te nihče ne bo
varoval, in demoni ti bodo vzeli življenje. Zaman je celo
zahtevati zaščito od drugih Bud, Taojev in Bogov, kajti oni ne
bodo zaščitili nekoga, ki spodkopava Fa. Poleg tega, bo tudi
tvoja karma vrnjena tvojemu telesu.
Težko se je kultivirati, pa vendar je zelo lahko pasti. Ko
oseba pade na preizkusu ali ko ne more opustiti močne človeške
navezanosti, bi se lahko spreobrnila in odšla na nasprotno stran.
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Preveč lekcij je v zgodovini. Šele ko pade, bo oseba pričela
obžalovati, vendar je takrat prepozno.
Li Hongzhi
22. september, 1996 v Bangkoku
Kaj je prosvetljenje?
Prosvetljenje se imenuje tudi Bujenje modrosti. V našem
Dafa se to imenuje Odklepanje kultivacijske energije
(Odklepanje Gonga) – kar pomeni, da je oseba s kultivacijo
dosegla Izpolnitev, končala proces kultivacije in da odhaja v
nebeški raj.
V kakšnem stanju je oseba, ki je dosegla Prosvetljenje?
Tisti, ki je uspel v kultivaciji Budovstva, bo postal Buda; tisti, ki
je uspel v kultivaciji Bodisatve, bo postal Bodisatva; tisti, ki je
uspel v kultivaciji Arhata, bo postal Arhat; tisti, ki kultivira Tao,
bo postal Tao; in tisti, ki je uspel v kultivaciji Boga, bo postal
Bog. Ker imajo nekatere prosvetljene osebe, po doseženi
Izpolnitvi, še naprej naloge v običajni človeški družbi ali želijo
uresničiti nekatere želje, bodo morale določen čas še živeti med
običajnimi ljudmi. Vendar je njim težko tako živeti med
običajnimi ljudmi. Ker so po domeni misli zelo drugačni od
običajnih ljudi, lahko razločno zaznajo vse slabe misli v
človeškem umu, vključujoč njihove močne navezanosti,
sebičnost, umazanost in spletkarjenje proti drugim. Prav tako
lahko zaznajo najmanjše mentalne aktivnosti tisočih ljudi. Poleg
tega so karma in virusi povsod v običajni človeški družbi; tu so
tudi mnoge druge slabe stvari, ki lebdijo v zraku, neznane
ljudskim bitjem. Vse to oni lahko razločno vidijo. V današnji
človeški družbi obdobja Zadnjega Kaosa je karma enormna. Z
dihanjem ljudje vdihavajo velike količine karme, virusov in
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strupenih plinov. Njim je resnično težko prebivati v tem
običajnem svetu ljudi.
In kakšni so? To je nekaj, kar želijo tisti učenci, ki so
navezani na to, ugotoviti. Ne skušajte ugotoviti ali je ta oseba
videti prosvetljena ali pa je tista oseba videti kot nekdo, ki je
dosegel Izpolnitev. Vi se morate posvetiti marljivi in resnični
kultivaciji in čimprej doseči Izpolnitev. Zakaj opazovati druge?
Pravzaprav so ti ljudje, ki so se prosvetlili, pogosto tisti učenci,
ki se ne izpostavljajo, temveč se tiho in resnično kultivirajo. So
različnih starostnih obdobij in se po videzu ne razlikujejo od
običajnih ljudi. Zelo verjetno je, da ne privlačijo posebne
pozornosti. Čeprav imajo vse božanske moči in sposobnost
transformacije, so spoznali, da so človeška bitja pravzaprav
videti kot drobna, nizka bitja, ki ne zaslužijo, da bi se jim
pokazalo te stvari. Poleg tega, če bi videla te stvari, bi človeška
bitja razvila razna drobna človeška razumevanja in misli,
obravnavajoč jih z človeško navezanostjo na navdušenje;
prosvetljene osebe tega ne prenesejo. Običajnim ljudem je težko
doumeti kje leži pravi pomen notranjega pomena božanskih
moči Velikega Zakona.
Trenutno nekateri učenci, ki jih zanima preveč stvari, ki
niso povezane z marljivo kultivacijo, povsod iščejo ljudi, ki so
se prosvetlili in podobno. Razmislite; prosvetljene osebe so že
Bude in imajo vse kar morajo imeti Bude. Le kako bi lahko kar
tako dopustili ljudem, da izvedo zanje? Le kako bi ljudje smeli
vedeti za Bude? Ko jih vsepovsod iščeš, tvoje navezanosti –
tekmovalnost, radovednost, želja po bahanju in vmešavanju – v
kombinaciji z navezanostjo na stremljenje, obenem ovirajo
mirno kultivacijo učencev. Ali torej veste kaj oni čutijo ob tem?
Vsako namerno človeško dejanje ali misel jim povzroča
nelagodje!
Ker so nekateri učenci prišli iz zelo visokih ravni, da bi
dobili Fa, bodo zelo hitro postali Prosvetljeni. Obdobje dveh let,
potrebnih za kultivacijo, ki sem ga omenjal, se je nanašalo na te
67

učence. Vendar vsi naši praktikanti resnično hitro napredujejo v
resnični kultivaciji. Mnogi med njimi bodo kmalu postali
Prosvetljeni, kar je bilo prej za kultivatorje nepredstavljivo.
Upam, da bodo vsi obdržali miren um in bodo naprekinjeno in
vztrajno napredovali. Čim nekdo doseže Izpolnitev, jaz bom
sprejel in odvedel vsakega.
Li Hongzhi
26. september, 1996
Spreminjanje človeške vrste
Realnost znana človeškim bitjem je iluzija, ki jo
proizvajajo njihovo nevedno videnje zgodovinskega razvoja in
empirična znanost. To ni prava manifestacija velike stvarnosti
znotraj vesolja. Še več, resnična stvarnost bo zagotovo prinesla
novo znanost in novo razumevanje. Zakoni in načela vesolja se
bodo ponovno pojavili v človeškem svetu.
Človeška sebičnost, pohlep, neumost in neznanje so
prepleteni z dobroto, vsajeno v človeko naravo, vendar ljudje v
neznanju ustvarjajo vse kar bodo morali prenašati; to trenutno
požira družbo. Številni družbeni problemi raznih vrst se
pojavljajo v svetu in krize prežijo vsepovsod. Pa vendar, ljudje
ne znajo poiskati vzrokov v svojem značaju. Po moralni
degeneraciji, ljudje niso zmožni videti, da je strašno človeško
srce strupeni izvor družbenih težav, zato vedno neumno skušajo
najti izhod v družbenem pojavu. Posledica je, da človeška bitja
nikdar ne spoznajo, da so prav vsi ti t.i. »izhodi«, ki si jih
ustvarjajo, dejansko tisto kar jih pravzaprav omejuje. Na ta
način je vse manj izhodov, in nove težave, ki sledijo, so še
hujše. In nato, z velikimi težavami, ljudje zopet najdejo majcen
prostor in uvajajo nove ukrepe, s čimer ponovno zaprejo še
preostali del prostora. Ker se to že nekaj časa ponavlja, ni več
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prostora in ni več mogoče najti izhoda, niti ne morejo uvideti
resnice izven ograjenega prostora. Človeška bitja pričenjajo
trpeti zaradi vsega, kar so ustvarila zase. To je končni način s
katerim vesolje odstranjuje življenja.
Gospodar vseh Bud, čigar usmiljenje je nepojmljivo veliko,
človeškim bitjem zapušča Veliki Zakon. Vesolje daje ljudem še
eno priložnost, še enkrat dopuščajoč, da močni Veliki Zakon
odkrije pravo stvarnost vesolja človeškemu svetu, spere vso
umazanijo in neznanje in uporabi človeški jezik, da si povrne
svoj sijaj in blišč. Cenite to! Veliki Zakon je točno pred vami!
Li Hongzhi
28. september, 1996
Degeneracija
Slabo vedenje klera v celoti krši zaobljube čistosti, katerim
so se zavezali, in s tem naredi božje zaupanje nevredno prebite
pare in osuplja tako človeštvo kot bogove. Dobrosrčni ljudje so
jih imeli za edine ljudi, na katere se lahko zanesejo glede
rešitve. Razočaranje je povzročilo, da so ljudje vse manj verjeli
v religijo, dokler na koncu niso popolnoma izgubili vere v
Boga, in zato izvajali vse vrste slabih dejanj, brez kakršnihkoli
zadržkov. To se je razvilo do stopnje, da so se danes ljudje
popolnoma spremenili v izrojene ljudi, ki izražajo demonski
bes, in zaradi tega so bogovi do konca izgubili zaupanje v ljudi.
To je glavni razlog zakaj bogovi ne skrbijo več za človeška
bitja.
Li Hongzhi
10. oktober, 1996
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Brez napak v Buda-naravi
Predstavljajoč Fa, sem mnogokrat omenil, da so se sveti
spisi v Sakyamunijevem budizmu in v Obdobju konca Darme,
pojavili predvsem zaradi tega, ker so nekateri ljudje dodajali v
Darmo svoje lastne besede in razumevanja – to je največji
poduk v zgodovini. Ne glede na to, pa nekateri učenci preprosto
zavračajo opustitev svojih navezanosti običajnih ljudi. Izrabljeni
s strani demonske narave, s pomočjo želje po razkazovanju
lastne zgovornosti in literarnega daru, nezavedno spodkopavajo
Veliki Zakon.
Nedavno so nekateri pričeli imenovati to, ko učenci, po
poglobitvi svojega razumevanja v kultivaciji, izmenjujoč
izkušnje, ki govorijo o nekdanjih pomanjkljivostih kot
»izlivanje umazane vode«. To v celoti spreminja vsebino
kultivacije. Kultivacija je sveta in ne nekaj takega kot samoizpraševanje ali kesanje običajne osebe. Učenci! Ne bi smeli kar
tako privzemati terminov, ki jih uporabljajo ali omenjajo vsi.
Mar ni to dodajanje nečesa človeškega v Dafa? Preteklo leto, ko
je Pekingški asistentski center nastopil s štirimi frazami, zaradi
česar sem posebno zato napisal članek »Popravek«. Potrebno ga
je vzeti resno. Seveda so v uporabi tudi drugi neprimerni izrazi.
Morali bi razmisliti o tem; če se danes doda ena beseda, in
pojutrišnjem še ena, sčasoma naslednja generacija praktikantov
ne bo več mogla določiti čigave besede so to, in postopoma se
bo Dafa spremenil.
Morate razumeti, da oblika kultivacije, ki vam jo
zapuščam, nikdar ne more biti spremenjena. Ne počnite ničesar,
česar jaz ne počnem in ne uporabljajte ničesar, česar jaz ne
uporabljam. V kultivaciji morate govoriti stvari tako, kot jih
govorim jaz. Bodite pozorni! Nenamerno spreminjanje Velikega
Zakona, je kljub temu njegovo spodkopavanje!
Želim vam tudi povedati, da je vaš značaj v preteklosti
pravzaprav temeljil na samoljubju in sebičnosti. Od sedaj
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naprej, morate karkoli že počnete, najprej misliti na druge, kot
tudi doseči dobro Prosvetljenje v nesebičnosti in altruizmu.
Pomeni, da od sedaj naprej, karkoli počnete ali karkoli govorite,
morate misliti na druge – in celo na bodoče rodove – obenem z
večno stabilnostjo Dafa.
Li Hongzhi
13. februar, 1997
Preudarnost
Čas je, da naredimo nekaj pripomb na sedanje metode dela,
ki ji uporabljajo koordinatorji asistentskih centrov v različnih
regijah. Pravilno je implementirati zahteve Raziskovalnega
društva, vendar morate paziti na način kako to počnete. Pogosto
pravim, če je vse kar oseba želi, dobrobit drugih, in če v tem ni
niti najmanjšega osebnega motiva ali podobnega razumevanja,
bo tisto kar oseba izreče, poslušalce ganilo do solz. Ne le, da vas
učim Dafa, temveč vam obenem zapuščam tudi svoj način
obnašanja. Ko delate, ton vašega glasu, vaša dobrosrčnost in
vaše razumevanje, lahko spremenijo človeško srce, tam, kjer
ukazi tega nikdar ne bi mogli! Če drugi globoko v sebi niso
prepričani, temveč se le površno uklanjajo, se bodo še naprej
vedli po lastni volji, kadar v bližini ni nikogar, da bi jih videl.
Vsako delo v Dafa ima cilj, da ljudje dobijo Fa, in da
učenci napredujejo. Katerikoli drugi, razen teh dveh ciljev je
brez pomenka. Zatorej je treba vse aktivnosti organizirati v
skladu z lokalnimi pogoji in situacijami učencev, namesto biti
izključujoč. Celo učenje Dafa je prostovoljno, da ne omenjam
organiziranja aktivnosti! Pravzaprav je odgovorna oseba v
centru predvsem vodja pri učenju Fa. Če se ta oseba sama ne uči
dobro Fa, ne bo dobro opravljala svojega dela. Konference za
izmenjavo izkušenj, ki jih organizirajo asistentski centri v
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različnih predelih, se nikoli ne sme spreminjati v samokritizerske konference. Tako vzvišene Konference za izmenjavo
izkušenj v kultivaciji Dafa, nikdar ne bi smeli spreminjati v
konference za razkrivanje temne plati družbe, in še manj siliti
učence, da razkrivajo pomanjkljivosti, ki so jih imeli, in napake,
ki so jih naredili, ko so bili običajni ljudje; to bi imelo resen
negativen učinek in bi oslabilo ugled Dafa. Morate ločevati med
tem kar bi morali delati in tistim česar ne bi smeli početi. To je
vzvišena kultivacija. Konference za izmenjavo izkušenj so
namenjene napredku učencev in promociji Dafa in ne
objavljanju tega, kako slabi so bili nekoč naši učenci.
Namenjene so pogovoru o kultivaciji in ne za izlivanje tako
imenovane »umazane vode«! Delo, ki ga opravljaš za Dafa ni
nepomembno za tvojo kultivacijo. Dejavniki, ki naj bi izboljšali
tvoj šinšing, se pojavljajo povsod pri tvojem delu. Ne le, da
moraš opraviti svoje delo, temveč moraš tudi doseči Izpolnitev.
Vem, da vas je nekaj, ki redko berete knjige in se učite Fa, kot
tudi, da sebe ne preverjate v skladu z nekaj članki, ki sem jih
napisal za vas, in ki jih imenujete sveto pismo. Kaj je »sveto
pismo«? To so preprosto članki, ki jih je treba pogosto brati. Jih
berete? Če se boste več učili Fa, ne boste slabo opravljali svojih
zadolžitev. Opozarjam vas na vaše pomanjkljivosti, da bi
omogočil, da se Dafa razvija na bolj zdrav način, z manj težav.
Dejansko Dafa prav tudi bogati vaše razumevanje in ustvarja
elito Dafa.
Li Hongzhi
13. junij, 1997 v Hong Kongu
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Večno imejte v mislih
Dafa združenje:
Predlagam, da vsak učenec takoj, na tem mestu, uniči vse
česar nisem jaz javno objavil a je v obtoku brez dovoljenja, kot
so: moji govori, ki so prišli iz Chengdeja; stvari o nadnaravnih
močeh, o katerih je govoril praktikant iz Pekinga; govor
koordinatorja asistentskega centra v Dalianu; jamska zgodba
koordinatorja asistentskega centra v Guizhou in drugih govorov;
da ne omenjam govorov odgovornih oseb iz različnih regij;
tistega, kar so dejali učenci, potem, ko so me videli; govorov
odgovornih oseb Raziskovalnega društva itd., ter besedil, avdio
posnetkov, video zapisov, itd., ki so brez dovoljenja preneseni iz
mojih govorov. Vse to mora biti na tem mestu uničeno in se ne
sme zadržati, ne glede na razlog. Kaj pomeni »zaščititi Dafa«?
To je najkorenitejša zaščita Dafa in preizkus vaše sposobnosti,
slediti temu kar vam povem in tega ali ste resnično moji učenci!
Še enkrat naj vam vsem povem, da je bila darma, ki jo je
poučeval Buda Sakyamuni, sabotirana na tak način. To je poduk
zgodovine. Od sedaj naprej nihče ne sme snemati tonskih ali
video zapisov govorov katerekoli zadolžene osebe iz različnih
regij ali kateregakoli učenca; še manj se smejo urejati kot
besedila in deliti naokrog, da bi jih ljudje prebirali. To ni težava
nobene določene osebe, niti to ni kritika katerekoli določene
osebe tukaj; to je popravljanje Dafa. Imejte v mislih, da razen
konference za izmenjavo izkušenj učencev Dafa, za učenje Fa in
aktivnosti, ki jih organizirajo glavni asistentski centri z
odobritvijo Raziskovalnega društva, vse kar ne pripada Dafa,
vendar je v obtoku, spodkopava Dafa.
Li Hongzhi
18. junij, 1997
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Težak udarec
Da bi kultivacija ustrezala čimvečjemu številu ljudi, ima
Dafa trenutno obliko kultivacije v družbi običajnih ljudi;
praktikanti se oblikujejo na svojih delovnih mestih in v drugih
okoljih običajnih ljudi. Le menihi in nune morajo tavati okoli.
Pa vendar nekateri ljudje zdaj potujejo širom po deželi in sebe
imenujejo učenci Dafa. Oni brez razloga žive v domovih
učencev Dafa, jedo in pijejo, jemljejo in zahtevajo stvari. Z
goljufijo in pretvarjanjem izrabljajo Dafa tako, da zlorabljajo
dobrodušno naravo učencev. Toda zakaj jih naši učenci ne
morejo prepoznati? Izvajati kultivacijo pomeni kultivirati
samega sebe. Razmislite; zakaj se ti ljudje dejansko ne
kultivirajo umirjeno v svojem lastnem domu? Zahtevno okolje
lahko pomaga osebi, da se bolje kultivira. Zakaj ti ljudje ne
upoštevajo mojih besed in potujejo vsepovsod po deželi? Zakaj
ti ljudje jedo, jemljejo in zahtevajo stvari od učencev a jih kljub
temu pozivajo, naj opustijo njihove navezanosti? Ali je to tisto
česar sem jih učil? Še huje – nekateri ostanejo v domovih
učencev po nekaj zaporednih mesecev. Mar ni to očitno
vmešavanje in škodovanje kultivaciji učencev? Mislim, da
morajo ti ljudje v celoti povrniti vse kar so s prevaro pojedli in
popili. Dafa ne bo dovolil, da bi bilo drugače. Če se bo kaj
takega v prihodnosti ponovilo, tako osebo lahko obravnavate
kot navadnega prevaranta in jo prijavite policiji, ker nikakor ni
naš učenec.
Poleg tega, so v nekaterih področjih, ljudje brez dovoljenja
organizirali tako imenovane »skupine za Fa-pridige«, in se med
učenci obnašajo naduto ter vsepovsod goljufajo ljudi. So tudi
taki, ki pozivajo posameznike k govorom, in se na ta način
vmešavajo in ovirajo kultivacijo učencev. Površinsko so ti ljudje
videti, kot da širijo Dafa, vendar v resnici promovirajo sebe.
Kultivacijo učencev sistematično urejajo moji Fašeni. Gre le za
to, da nekateri učenci tega ne vedo ali pa se tega ne zavedajo.
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Mar ti ljudje torej ne povzročajo motenj? Še posebno težko to
razločijo tisti, ki so pravkar pričeli z učenjem Fa. So tudi taki, ki
imajo t.i. govore na konferencah, kjer prisostvujejo tisoči. Vse
kar oni povedo, govori le o njih samih. Oni celo definirajo
nekatere stavke v Dafa ali razlagajo Dafa, medtem, ko njihova
telesa na učence oddajajo črno karmo in substance navezanosti.
V Zhuan Falunu sem razločno povedal, da je to prepovedano.
Zakaj ne mislite na to? To še posebno velja za tiste, ki so
odgovorni za goste in so povabili ljudi, da to naredijo, ker ste
morda povzročili nenadomestljivo škodo praktikantom Dafa in
niste več primerni, da bi bili zadolženi za naše učence Dafa. Če
me ne poslušate in ne sledite zahtevam Dafa, kako ste lahko
moji učenci? Ali ni to proti Dafa? Če to ni dejanje škodovanja
Dafa, kaj potem je? Moji učenci, ne bi smeli biti vedno
nezavedajoči se obstoja teh stvari, vse dokler jaz ne pokažem
nanje. Pravzaprav je vse vključeno v Fa. Zakaj ne prebirate
knjig pogosteje? Predlagam, da se vsakdo osredotoči na to, da
deset krat prebere mojo knjigo Osnove za nadaljnje
napredovanje, ki jo vi imenujete sveto pismo. Kadar vaš um ni
umirjen, učenje Fa nima učinka. Učiti bi se morali mirnega uma.
V nekaj regijah imamo odgovorne osebe, ki ne berejo
knjig, niti se ne učijo Fa. Še več, oni trdijo, da imajo glavobol
vsakič, ko berejo Fa. Ali ni očitno, da jih motijo demoni, oni pa
se ne želijo iztrgati njihovemu nadzoru? To je sposoben videti
tudi nov učenec. Kako so lahko taki ljudje odgovorne osebe?
Mislim, da je za take ljudi bolje, da prostovoljno postanejo
navadni učenci, in da se nekaj časa zares v miru kultivirajo – to
je dobro tako za Dafa kot tudi zanje. Obstaja tudi nekdo, ki je
moje kritično pismo razumel v nasprotnem pomenu. Naredila je
kopije in jih razposlala, da bi se pobahala, ne da bi doumela
svojo napako. Trdila je: »Učitelj mi je celo pisal.« Prav tako
nekateri, z namenom, da bi pripravili učence, da sledijo
njihovim ukazom, v svojih govorih uporabljajo besede kot so:
»V imenu Učitelja Lija, jaz…«, itd. Mene ne more nihče
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zastopati. Kako bi lahko vaše besede, postale moje besede?
Moje besede so Fa. So lahko vaše besede Fa? Moji učenci!
Predlagam, da najprej za nekaj časa postanete običajni učenci,
in da nadaljujete svoje delo, ko boste postali preudarni.
Ne glede na to, koliko dela je posamezna odgovorna oseba
opravila med običajnimi ljudmi, ona dela za Dafa po svoji
svobodni volji. Uspeh njenega dela, je le manifestacija med
običajnimi ljudmi. Silna moč samega Dafa in specifični
aranžmaji, ki so jih naredili moji Fašeni, je tisto kar ljudem
omogoča, da dobijo Fa in širijo Fa. Če moji Fašeni ne bi počeli
teh stvari, bi bilo težko zagotoviti celo zaščito odgovornih oseb,
kaj šele tako široko razširjanje Fa. Zato nikar ne mislite vedno
predobro o sebi. V Dafa ni slave, osebne koristi, niti uradnih
nazivov, temveč obstaja le praksa kultivacije.
Li Hongzhi
18. junij, 1997
Še en komentar ocenjevalnega kriterija
V zadnjem času je veliko novih učencev, ki še niso dosegli
globjega razumevanja zahtev Dafa. To so nekatera območja, še
posebno tam, kjer so nove tudi odgovorne osebe. Zato je
potrebno, da v zelo kratkem časovnem obdobju pridobite
globoko razumevanje Fa, tako, da bosta vaše splošno vedenje in
drža v skladu z Dafa. Obenem, pa morajo biti generalni
asistentski centri v različnih predelih pazljivi pri izbiri ljudi.
Tiste, ki učence zavajajo v zablodo, je treba čimprej zamenjati,
tiste, ki pa se dobro učijo Dafa, izbrati za odgovorne.
Nedolgo tega, so nekateri asistentski centri od tistih, za
katere je bilo rečeno, da je njihovo Tretje oko (tianmu) odprto,
zahtevali, da preučijo kultivacijo učencev. Vse kar so ti ljudje
videli je dejansko lažno in iluzorno. Davno tega sem povedal,
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da je merilo za ocenjevanje praktikantov izključno njihov
šinšing, in nekomu, ki ni pridobil Prosvetljenja ali dosegel
Izpolnitve, nikdar ne bom dovolil, da bi razločno videl pravo
stanje mojih učencev. To, kar je vidno tistim, ki so sposobni
videti, so le manifestacije, ki se jim prikazujejo na njihovih
konkretnih nizkih ravneh, in ti niso zmožni videti stvari na
višjih ravneh. Če nekdo izmed odgovornih oseb uporablja tako
osebo za pregledovanje drugih učencev, bo ta oseba razvila
navezanost na bahanje. Poleg tega, bo njena demonska narava
povzročila motnje in škodo, zato bo tisto, kar sama vidi
transformirano z njenimi mentalnimi aktivnostmi. Že samo
pregledovanje praktikantov Dafa je njegova napaka. Odgovorna
oseba, ki je od nje zahtevala, da pregleda učence, prav tako ni
upoštevala mojih besed. Zakaj ne poslušate besed svojega
Učitelja: »Edino merilo za oceno kultivacije učenca je njegov
šinšing?« Mar ne veste, da vse razsežnosti obstajajo istočasno v
istem prostoru? Obstaja verjetnost, da se bodo s človeškimi
telesi prekrivala živa bitja iz drugih razsežnosti, in ta so zelo
podobna obsedujočim duhovom (futi). Pa vendar ona obstajajo v
različnih razsežnostih in nimajo nikakršne povezave z ljudmi.
Ali so tisti, za katere je rečeno, da je njihovo Tretje oko odprto,
sposobni razumeti te zapletene situacije?
Prav tako nekateri ljudje samovoljno trdijo, da je ta ali oni
obseden. Moram vam povedati, da težava leži v tistih, ki dajejo
take izjave.
Razsežnosti tega vesolja so izjemno zapletene. To, kar sem
povedal, je vse kar je mogoče izraziti v človeškem jeziku.
Mnogo stvari presega opisne zmožnosti človeškega jezika. Celo,
če učenec, ki je dosegel Izpolnitev, lahko razločno vidi le tisto,
v kar se je prosvetlil v njegovem Statusu dosežka, da ne
omenjam nekoga, ki se še vedno kultivira.
Li Hongzhi
18. junij, 1997
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Končen zaključek
Praktikanti Dafe, morate imeti v mislih, da je v
prihodnosti vsako ravnanje, kot je razdeljevanje Dafa na
podružnice, šole, sekte ali vere, s strani kogarkoli, kadarkoli,
kjerkoli in s kakršnimkoli razlogom, spodkopavanje Fa. Nikdar
ne smete početi tistega, česar vam jaz ne dovolim. Potreba po
bahanju in navezanost na vzhičenost, so najpogosteje
uporabljane s strani demonskega dela vašega uma. Tisto, v kar
ste se prosvetlili v Dafa, je le majhen delček načel Fa na
določeni ravni, znotraj brezmejnih načel Fa. Nikdar ne smeš
definirati Fa ali nek njegov del – celo niti enega samega stavka.
Če to storiš javno, bo to v trenutku, ko izgovoriš, proizvedlo
grešno karmo. V resnih primerih je greh lahko velik kot gora ali
nebo – kako se boš potem lahko kultiviral? Če kdo spremeni
Dafa in ustvari drug sistem, bo njegov greh tolikšen, da bo
brezmejen. Ko življenje odplačuje to slabo karmo, bo bolečina,
ki nastaja zaradi odstranjevanja sloja za slojem, večna in
brezkončna.
Dafa lahko popravi vesolje, zato ima vsekakor Fa moč, da
odrine zlo, odstrani nered, harmonizira vse in ostane
nepremagljiv. Pravzaprav je bilo glede tega vprašanja veliko
naukov. Za stvari, ki spodkopavajo Fa, bodo poskrbeli Bogovi,
ki ščitijo Fa. Ko vsa čuteča bitja cenijo Dafa, cenijo lastna
življenja in so sočutna do vseh čutečih bitij. Dafa je
nespremenljiv in ga ni moč pretresti. Živel bo večno in večno bo
obstajal na svetu. Nebo in zemlja bosta za vedno ostala stabilna.
Li Hongzhi
1. julij, 1997
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Dialog s Časom
Učitelj: Katere težave še vedno opažaš pri mojih učencih?
Božansko bitje: Tvoje učence je moč razdeliti v dve skupini.
Učitelj: Kateri sta ti dve skupini?
Božansko bitje: Ena skupina je sposobna brezrezervno
napredovati v Fa, sledeč tvoje zahteve. Ta skupina je precej
dobra. Druga skupina je navezana na človeške zadeve, jih ni
voljna opustiti in ni sposobna odločno napredovati.
Učitelj: Da, to vidim.
Božansko bitje: Ti jim daješ določeno obdobje, da dojamejo Fa,
zato nekateri prihajajo z raznimi namerami. Po učenju Fa, je
večina izmed njih zmožna spremeniti svoj začetni cilj učenja Fa.
Učitelj: Nekateri med njimi se še niso spremenili.
Božansko bitje: Pa vendar je minilo preveč časa.
Učitelj: Da!
Božansko bitje: Po mojem mišljenju, ni potrebe čakati tistih, ki
ne morejo postati bogovi. Pravzaprav so oni lahko le ljudje.
Učitelj: (govoreč sebi) V človeškem svetu so oni resnično
popolnoma izgubljeni. Morda bodo morali končati tako. Bojim
se, da na koncu ne bodo primerni niti za to, da bi bili ljudje!
Božansko bitje: Pravzaprav ni slabo postati človek v novem
svetu. V primerjavi s tistimi neštetimi bitji z visokih ravni v
vesolju, ki jih zgodovina odstranjuje, so oni že sedaj neprimerno
srečnejši.
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Učitelj: Še naprej želim počakati nekaj časa, da vidim kakšni
bodo, ko bo mikroskopska snov, ki kvari človeško vrsto
očiščena, in nato sprejmem odločitev. Na koncu koncev so oni
prišli, da bi dobili Fa.
Božansko bitje: Kar zadeva sedanje skupine ljudi, so se nekateri
prišli učit Fa, ker niso mogli najti svojega življenskega cilja.
Oni so navezani na te predstave, ki jih ne želijo spremeniti.
Učitelj: Takih ljudi je še več med novimi praktikanti.
Božansko bitje: Nekateri od njih so prišli, iščoč vidik Fa, ki ga
smatrajo za dobrega, vendar niso sposobni opustiti vidika, ki jim
preprečuje, da bi dosegli popolno razumevanje Fa.
Učitelj: Takšni ljudje so tudi med učenci-veterani. In
najočitnejši dokaz je, da sebe neprestano primerjajo z ljudmi in
lastno preteklostjo, vendar ne uspejo izprašati samih sebe glede
zahtev Fa na različnih ravneh.
Božansko bitje: Te težave so postale že zelo resne. Dobro bi
bilo, ko bi pri sebi lahko poiskali stvari, ki so jih bili sposobni
najti pri drugih.
Učitelj: Čas je, da postanejo preudarni, da se bo njihovo okolje
spremenilo v okolje za resnično kultivacijo, in bodo tako
sposobni postati pravi bogovi.
Li Hongzhi
3. julij, 1997
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Razlaganje Fa
Dolgo časa so čuteča bitja v Dafa, še posebno učenci, imeli
napačno razumevanje Fa na različnih ravneh kar zadeva
izboljšanje šinšinga. Ko nastopi težava, je vi ne vidite s plati
vaše prvobitne narave, temveč v celoti z vašo človeško platjo.
Zli demoni nato obvisijo na tem in povzročajo neskončne
motnje in škodo, puščajoč učence v dolgotrajnih težavah.
Dejansko, je to posledica neustreznega razumevanja Fa z vaše
človeške plati. Vi človeško omejujete vašo božansko plat; z
drugimi besedami, vi omejujete dele, ki so uspešno kultivirani
in jim preprečujete, da izvajajo Fa-popravljanje. Kako lahko
nekultivirana stran nadzira vaše glavne misli ali plat, ki je že
dobila Fa? Negujoč zle demone v človeku, jim vi dopuščate, da
poudarjajo vrzeli v Fa. Ko nastopi težava, če ti, praktikant, res
lahko ohraniš neomajen mir oz. si odločen izpolniti različne
zahteve na različnih ravneh, bo to zate zadostovalo, da opraviš
preizkus. Če pa se to nadaljuje v nedogled, in če ne obstajajo
druge težave v tvojem šinšingu in vedenju, potem je to zato, ker
zli demoni poudarjajo slabe točke, nastale zaradi tvojega
pomanjkljivega nadzora. Na koncu koncev kultivator ni
navaden človek. Torej, zakaj potem tista vaša stran, ki je vaša
izvorna narava, ne popravlja Fa?
Obstajata dva razloga zakaj Učitelj do danes ni poučeval
Fa; prvi je, da je vaša težava navezana na to postala zelo
poudarjena; drugi je, da ste pridobili zelo globoko razumevanje
Fa in ga ne boste razumeli na preprost način.
Prav tako vam mora biti jasno, da »naravno« ne obstaja in
da ima »neizogibno« razloge, ki so v ozadju. Pravzaprav ta
»naravno«, uporabljajo običajni ljudje, da najdejo opravičila, ko
niso sposobni pojasniti pojavov vesolja, življenja in snovi. Ne
morejo si predstavljati, kakšna je sama po sebi »narava«. Pod
vplivom takšnih predsodkov, vi mislite, da so vse te težave
neizbežne, in da je preprosto tako kot je, na ta način razvijajoč
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pasivno, pesimistično stališče. Pomeni, da mora vaša človeška
stran ostati budna. Kar je še pomembneje, vaša stran, ki je
prejela Fa, mora to razumeti.
Pazite: jaz od vas ne zahtevam, da karkoli počnete z
namero. Jaz vas le poskušam pripeljati do razumevanja načel
Fa, tako da boste dobro razumeli to zadevo. Dejansko, Dafa ni
le za rešitev človeških bitj – poučuje se ga tudi vsem bitjem v
različnih razsežnostih. Vaša prosvetljena, prvobitna narava bo
avtomatično vedela kaj početi. Gojenje vaše človeške strani,
vam onemogoča, da se prosvetlite in vzdignete v Fa. Dafa
harmonizira vsa čuteča bitja in tudi vsa čuteča bitja
harmonizirajo Dafa. Jaz sem vam povedal vzvišenost in svetost
Fa, da bi odstranil vašo zmedenost in napačno razumevanje Fa.
Li Hongzhi
5. julij, 1997
Osvobodite se človeških navezanosti in nadaljujte
resnično kultivacijo
S širjenjem Dafa je vse več ljudi sposobnih razumeti Dafa.
Zato moramo biti pozorni na določeno zadevo: v Dafa ne
vnašajte človeških konceptov kast in hierarhije. Tako veterani
kot novi učenci morajo paziti na to. Vsakdo, ki se pride učit Fa
– ne glede na to kako učen je, kako velik posel vodi, kakšen je
njegov družbeni položaj, kakšne posebne sposobnosti ali katere
nadnaravne moči ima – se mora resnično kultivirati. Praksa
kultivacije je veličastna in vzvišena. Ali lahko opustite določene
človeške predstave, je pomemben preizkus, ki ga bo težko
opraviti, pa vendar ga morate opraviti. Po vsem tem se, kot
praktikant, ki se resnično kultivira, moraš osvoboditi vseh teh
navezanosti, kajti, nikdar ne boš mogel doseči Izpolnitve, če se
ne opustiš teh predstav.
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Tudi učenci-veterani morajo biti pozorni na to vprašanje.
Ker se več ljudi uči Fa, morate biti bolj pozorni na usmerjanje
novih učencev na resnično kultivacijo. Obenem niti vi ne smete
popuščati. Če okoliščine dopuščajo, lahko povečate čas učenja
Fa in izvajanja vaj. Ohranjanje tradicije Dafa in ohranitev prave
kultivacije, so dolgoročni preizkusi za vsakega učenca Dafa.
Li Hongzhi
31. julij, 1997
Hodite po srednji poti
Da bi se učenci Dafa izognili ovinkom v svoji kultivaciji,
vsakokrat, ko nastane neka skupna težava ali resen problem,
napišem članek, da na to pravočasno opozorim, da lahko
praktikanti doumejo, in da bi Dafa pretrpel manj izgub. To je
zato, ker to ali lahko uberemo pravo pot, ni odvisno le od
pravilne kultivacije učencev; to, ali je celovita forma Dafa
pravilna, je prav tako ključni dejavnik. Zato bom, kot vaš
učitelj, pogosto popravljal deviacije, ki se pojavljajo.
Zaradi razlik v razumevanju učencev, gredo nekateri
venomer iz ene skrajnosti v drugo. Vedno, ko berejo Fa, ki sem
ga napisal, se lotijo ekstremnih dejanj in s tem povzročajo nove
težave. Ko vam pravim, da spremenite svoje človeško
razumevanje, ne zahtevam, da vzdržujte človeški način
razumevanja Dafa. Kljub temu ne smete biti nerazumni niti
ekscentrični. Želim, da ste preudarni v razumevanju Dafa.
Li Hongzhi
3. avgust, 1997
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Fa popravlja človeško srce
Kot se število učencev, ki izvajajo kultivacijo v Dafa
povečuje, tako se vedno več in več ljudi želi učiti o Dafa. Pa
vendar nekateri med njimi ne prihajajo sem, da bi se kultivirali.
Namesto tega v Dafa želijo najti rešitve, ker so spoznali, da za
človeško družbo ni izhoda; to vodi k nečisti sestavi praktikantov
kot celote. Obenem, pa to tudi z druge strani, povzroča motnje
za Dafa. Na primer; nekateri v Dafa dobijo nekakšen navdih in
v družbi ustanovijo kaj takega kot je civilno gibanje. Ta oblika
plagiatorstva Fa, ki izhaja iz Dafa, vendar ne uspe potrditi Dafa,
z druge perspektive dela proti Dafa. Pravzaprav nobeno gibanje
ne more prinesti temeljnje spremembe v človeško srce. Tudi
fenomeni gibanja niso trajni – sčasoma ljudje postanejo
ravnodušni. Zatem nastanejo nezdravi pojavi, ki jih je še teže
odstraniti. Dafa absolutno ne more pasti v tovrstno stanje.
Danes, so med vsemi dobrimi državljani in njihovimi
dejanji, ki so objavljena v medijih kot je radio, TV, časopisi,
itd., številni storili Dafa praktikanti, ker izvajajo kultivacijo v
Dafa in so izboljšali svoj šinšing. V novinarskih poročilih pa
zatrjujejo, da ti ljudje to počno zato, ker so vzori, ključni liki
ipd., in tako popolnoma zanemarijo dejstvo, da je njihovo
vedenje rezultat njihove Dafa kultivacije. To najbolj povzročajo
sami praktikanti. Kultivacija je velika in veličastna zadeva.
Zakaj novinarjem odkrito in dostojanstveno ne poveste, da te
stvari počnete zato, ker se kultivirate v Dafa? Če novinar ne želi
omenjati Dafa, mi ne smemo biti kritje za nobeno formo, ki
kopira Dafa a ga ne uspe potrditi. Vsi poskušamo biti dobri
ljudje in to je v interesu družbe in človeštva. Zakaj ne moremo
imeti dostojnega in legitimnega okolja? Učenci, morate se
zavedati, da Dafa harmonizira vas, in da tudi vi harmonizirate
Dafa.
Li Hongzhi
17. avgust, 1997
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Načela za učence, ki so menihi in nune
Nedavno je Dafa kultivacijo pričelo izvajati določeno
število praktikantov, ki so menihi in nune v religiji. Da bi si
omogočili, da čim hitreje napredujejo, morajo opustiti slabe
nagibe, ki so jih sodobne religije razvile tekom dolgega
časovnega obdobja. Upoštevajoč to, naši praktikanti Dafa, ki
prakticirajo kultivacijo med običajnimi ljudmi, ne smejo
opogumljati teh ljudi, k razvijanju takih stvari. Kultivacijska
metoda, ki jo je Buda Sakyamuni zapustil menihom in nunam,
je bila zelo dobra. Toda sodobni menihi in nune so jo
spremenili, zato, ker mnogi med njimi niso mogli opustiti svoje
navezanosti na denar. Izmislili so si celo razloge, v opravičilo
samim sebi glede zadev, kot je obnova svetišč, gradnja kipov
Bude, tiskanja budističnih svetih spisov, pokrivanja stroškov za
vzdrževanje svetišč, itd. Nič od tega ni praksa kultivacije;
temveč so to dejanja izvršena z namero, ki nimajo nikakršne
zveze z resnično kultivacijo. Z njihovo pomočjo oseba nikakor
ne more doseči Izpolnitve.
Če se želite kultivirati v Dafa, se morate osvoboditi
navezanosti na denar in lastništvo. Kako boste sicer izpolnili
standard za učence Dafa? Poleg tega, razen v posebnih primerih,
praktikantom, kot so menihi ali nune, ni dovoljeno potovati z
motornimi vozili, avionom ali ladjo. Vsi bi morali potovati peš.
Le s trpljenjem tegob je moč odplačati svojo karmo. Ko ste
lačni, lahko prosite miloščino v svojo skodelo (prositi morate le
za hrano, nikdar za denar in stvari). Lahko prenočujete v
domovih praktikantov Dafa v različnih krajih, vendar ne dolgo.
Do sebe morate postaviti stroge zahteve! Drugače niste moji
učenci. Ker imajo učenci, ki so menihi in nune, različne
okoliščine kultivacije od učencev, ki se kultivirajo doma, vas
tudi družba ne obravnava kot običajne ljudi. Da bi kmalu
dosegli Izpolnitev, se morajo učenci, ki so menihi in nune,
prekaliti v človeškem svetu. Nikdar se ne bi smeli navezati na
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udobje ali zadovoljstvo, niti ne bi smeli uporabljati kakršnihkoli
izgovorov za iskanje ugleda ali koristi. Še manj pa smete
zahtevati denar, da bi ga pošiljali domov. Če niste sposobni
opustiti tuzemskega razmišljanja, ne bi smeli postati menihi oz.
nune. V starih časih so bile zahteve, za sprejem med menihe ali
nune zelo stroge. Praktikanti Dafa, ki so menihi ali nune, morajo
sebi postaviti še strožje zahteve. Glede na to, da si postal menih
ali nuna, zakaj nisi sposoben opustiti tuzemskih misli?
Učenci! Kar zadeva učence, ki se kultivirajo doma, bodo
postopoma, temeljito pretrgali svoje navezanosti na sekularni
svet. Toda za učence, ki so menihi ali nune, je to predpogoj, ki
ga morajo izpolnjevati od samega začetka, kot tudi zahteve, za
sprejem med menihe in nune.
Li Hongzhi
16. oktober, 1997
Okolje
Forma kultivacije, ki jo zapuščam učencem Dafa
zagotavlja, da se lahko učenci resnično izboljšajo. Na primer, od
vas zahtevam, da skupinsko izvajate vaje v parku zato, da boste
vzpostavili okolje. To okolje je najboljši način, da se spremeni
površina osebe. Vzvišeno vedenje, ki ga Dafa učenci
vzpostavijo v tem okolju – kar vključuje vsako besedo in vsako
dejanje – lahko pomaga ljudem prepoznati lastne slabosti in
odkriti svoje pomanjkljivosti; lahko se dotakne njihovih src,
oplemeniti njihovo ravnanje in jim omogoči, da še hitreje
napredujejo. Zatorej morajo novi učenci in samouki učenci
hoditi na vadišče in vaditi tam. Trenutno je na Kitajskem okrog
40 milijonov praktikantov, ki se dnevno udeležujejo skupinskih
vaj na vadiščih, in na desetine milijonov učencev-veteranov, ki
ne prihajajo pogosto na vadišča (za veterane je to normalno, saj
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je to posledica njihovega stanja v kultivaciji). Toda kot novi
praktikanti, vi nikdar ne bi smeli manjkati v tem okolju. To pa
zato, ker so vsi tisti, s katerimi stopate v stik v družbi, običajni
ljudje. Še več, to so običajni ljudje, ki so podlegli hitremu
upadanju človeške morale. V tej veliki barvalni kadi, lahko
ljudje zgolj plavajo s tokom.
Prav tako je mnogo novih praktikantov, ki na skrivaj vadijo
doma, v strahu, da ne bi drugi izvedeli. Razmislite; kakšna je to
misel? Navaden strah je navezanost, ki jo je treba odstraniti
skozi kultivacijo. Vi pa se bojite, da bodo drugi odkrili, da se
učite Dafa? Praksa kultivacije je zelo resna zadeva. Kakšen naj
bo vaš odnos do sebe in do Fa? So tudi ljudje na vodilnih
položajih, katerim je neprijetno priti ven in delati vaje. Če ne
morete preseči niti tega plehkega čustva, kaj boste sploh zmogli
kultivirati? Pravzaprav, celo če odidete na vadbišče, tam morda
ne boste srečali ljudi, ki vas poznajo. V nekaterih podjetjih se
skoraj vsi vodilni kadri učijo Dafa, vendar nihče ne ve, da se
tudi drugi učijo. Okolje ustvarjate vi sami in je tudi osnova za
vaše napredovanje. Pogosto ugotavljam, da ste v dobrem
duševnem stanju, kadar se učite Fa in delate vaje, ko pa se
srečate s svojim delom ali drugimi ljudmi, postanete enaki kot
običajni ljudje. Včasih se zdi, da ste še slabši od običajnih ljudi.
Kako bi moglo biti ravnanje učenca Dafa takšno?
Želim vas obravnavati kot svoje učence, toda kaj bi moral
narediti, če vi sami ne želite biti moji učenci? Vsaka
navezanost, ki jo morate v kultivaciji odstraniti, je zid, ki stoji
tam in blokira vašo pot kultivacije. Če niste sposobni biti
odločni glede samega Fa, se ne morete kultivirati. Ne jemljite
preveč resno svojega položaja med običajnimi ljudmi. Ne
mislite, da vas drugi ne bodo mogli razumeti, če se učite Dafa.
Razmislite; celo človeška trditev, da so se razvili iz opic, je
mogoče visoko ceniti. Pa vendar, s tem velikim Dafa vesolja, je
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vas sram, da bi mu dali pravo mesto – to je prava sramota
človeških bitij.
Li Hongzhi
17. oktober, 1997
Izruvati s koreninami
V zadnjem času, nekaj nepridipravov iz književnih,
znanstvenih in čigong krogov, ki so upali, da bodo postali slavni
z nasprotovanjem čigongu, konstantno povzroča težave, kot da
je miren svet zadnje kar bi si želeli. Nekateri časopisi, radii in
TV postaje v različnih predelih države, ki neposredno
uporabljajo ta propagandna orodja, da bi škodili našem Dafa,
zelo slabo vplivajo na javnost. To je namerno spodkopavanje
Dafa in ga ni mogoče prezreti. V teh, zelo posebnih okoliščinah,
so praktikanti Dafa v Pekingu zavzeli poseben pristop, da so
zaprosili te ljudi, naj prenehajo škodovati Dafa – to dejansko ni
bilo napačno. To je bilo storjeno takrat, ko ni bilo več drugega
načina (druge regije ne bi smele kopirati njihovega pristopa).
Toda, kadar učenci prostovoljno pristopijo k tem, neobveščenim
in neodgovornim medijskim agencijam in jim razložijo našo
pravo situacijo, tega ne bi smeli razumeti kot napačno.
To kar bi vam želel povedati ni to ali je bil sam incident
pravilen ali napačen, temveč želim poudariti, da je ta dogodek
razkril nekatere ljudi. Oni še naprej niso temeljno spremenili
svojih človeških predstav, in še naprej obravnavajo težave s
človeškim načinom razmišljanja, v katerem človeška bitja
ščitijo človeška bitja. Rekel sem, da se Dafa absolutno ne sme
vpletati v politiko. Namen tega dogodka je bil pomagati
medijem razumeti naš položaj in se poučiti o nas pozitivno,
zato, da nas ne bodo vlekli v politiko. Govoreč z druge
perspektive, lahko Dafa nauči človeško srce dobrote in lahko
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stabilizira družbo. Vendar morate dobro razumeti, da se Dafa
zagotovo ne poučuje zaradi tega, temveč za kultivacijo.
Dafa je ustvaril način obstoja za najnižjo raven, človeštvo.
Nato, med različnimi vrstami človeškega obnašanja znotraj
človeške oblike obstoja na tej ravni – kar vključuje kolektivno
predstavljanje dejstev nekomu, itd. – mar ni to ena od številnih
oblik obstoja, ki jih Dafa daje človeštvu na najnižji ravni? Gre
le za to, da ko ljudje počno stvari, dobro in zlo soobstajata. Zato
obstajajo borbe in politika. A pod zelo posebnimi okoliščinami,
so praktikanti privzeli ta pristop od Fa z najnižje ravni in v
celoti uporabili svojo dobro stran. Mar ni bilo to dejanje, ki je
harmoniziralo Fa na ravni človeštva? Razen v posebnih pogojih,
takšnih načinov pristopa ne smemo uporabljati.
Že davno sem opazil, da nekaj posameznikov nima srca, da
bi ščitili Dafa, temveč namesto tega nameravajo ščititi določene
stvari v človeški družbi. Če bi bil ti običajna oseba, jaz ne bi
ugovarjal – vsekakor je dobro biti dober človek, ki ščiti
človeško družbo. Toda sedaj si kultivator. S katerega stališča
gledaš na Dafa je temeljnega pomena – tudi to je nekaj, na kar
vas želim opozoriti. V času vaše kultivacije bom uporabljal vsa
sredstva, da razkrijem vse vaše navezanosti in jih izruvam s
koreninami vred.
Ne morete se neprestano opirati name, da vas popeljem na
višjo raven, medtem, ko se vi ne zganete. Vi se premaknete le,
ko se Fa izrecno navede. Če se ne poučuje razumljivo, se vi ne
premikate ali nazadujete. Takšnega obnašanja ne morem
priznati za kultivacijo. V ključnem trenutku, ko od vas
zahtevam, da se iztrgate človeškosti, mi vi ne sledite. Takšne
priložnosti se ne bodo ponovile. Kultivacija je resna zadeva.
Razdalja postaja vse večja in večja. Izjemno nevarno je dodajati
karkoli človeškega praksi kultivacije. Dejansko, je tudi v redu
preprosto biti dober človek. Vendar morate razumeti, da sami
izbirate svojo pot.
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Tekom tega dogodka, je bilo opaženih nekaj
posameznikov, ki so se motali med praktikanti in povzročali
škodo. Namesto da bi razmišljali kot je treba in prijazno
predstavijo svoja stališča asistentskim centrom, so med
praktikanti razširjali govorice, sejali razdor, organizirali frakcije
in povzemali najslabše človeške metode. Še več, nekateri so
celo nerazumno poskušali prepoditi učence. Nekateri učenci, ki
ste jih skušali pregnati, so se kultivirali mnogokrat bolje kot vi.
Ste razmišljali o tem? Zakaj ste se vedli tako nerazumno, s
toliko besa? Mar vam to duševno stanje ni mogolo omogočiti,
da bi prepoznali te svoje močne navezanosti? Vsem vam moram
povedati; Ta Fa je nepredstavljivo ogromen in vi nikoli ne boste
v popolnosti vedeli, niti razumeli, njegovih zakonitosti in načel.
Jaz ne izpostavljam nobenega posebnega pristopa;
uporabljam različna sredstva, da razkrijem vaše globoko skrite
navezanosti in vas teh osvobodim.
Li Hongzhi
6. julij, 1998
Za koga obstajate?
Za ljudi, je najtežje opustiti svoje lastne predstave.
Nekateri ljudje se ne morejo spremeniti, celo, če se morajo
odpovedati življenju za lažna načela. Pa vendar se same
predstave pridobijo po rojstvu. Ljudje vedno verjamejo, da so te
neomajne ideje - ideje, ki jih lahko pripravijo, da brez
razmišljanja plačajo katerokoli ceno – njihove lastne misli.
Celo, ko vidijo resnico, jo zavrnejo. Dejansko se, poleg
prirojene čistosti in nedolžnosti osebe, vse predstave pridobijo
postnatalno in niso človekov pravi jaz.
Če te pridobljene predstave postanejo premočne, bo
njihova vloga prevladujoča in se bo obrnila, tako da bo
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narekovala pravo obnašanje in mišljenje osebe. Tudi takrat
oseba misli, da so to njene lastne ideje. Tako je pri skoraj vseh
sodobnih ljudeh.
V odnosu do relevantnih, pomembnih zadev, če lahko neko
življenje res pristopi k stvarem, brez kakršnihkoli predumišljenih predstav, potem je ta oseba zares sposobna
nadzorovati samo sebe. Takšna preudarnost predstavlja modrost
in je drugačna od tistega, kar ljudje imenujejo »inteligenca«. Če
oseba tega ne zmore storiti, potem jo vodijo pridobljene
predstave ali zunanje misli. Lahko bi celo posvetila celo svoje
življenje borbi zanje; toda, ko bo ostarela, ne bo niti vedela kaj
je počela v življenju. Čeprav v tem življenju ni dosegla ničesar,
je naredila nešteto napak, vodena od teh pridobljenih predstav.
Zato bo morala v svojem naslednjem življenju odplačati karmo,
v skladu z lastnimi slabimi dejanji.
Ko se oseba vznemiri, tisto kar upravlja z njegovimi
mislimi ni razum, temveč čustva. Ko njegove različne
predstave, kot je vera v znanost, religijo ali ideologija, ipd.,
izpodbijemo z resnico Velikega Zakona, prav tako postane
vznemirjen. To povzroča prevlado zle plati človeške narave, in
ga na ta način dela še bolj nerazumnega; to je posledica
življenja pod nadzorom pridobljenih predstav. On sklepa na
slepo ali zapleta zadevo. Zaradi tega, lahko celo oseba z usojeno
povezavo izgubi vnaprej določeno priložnost, pretvarjajoč lastna
dejanja v večno, globoko obžalovaje.
Li Hongzhi
11. julij, 1998
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Stopite se s Fa
V tem trenutku vse več in več ljudi postajajo učenci Dafa
in v veljavi je trend v katerem imajo novinci boljše zaznavno
razumevanje. Brez ovir, ki jih vsiljuje ultra-levičarsko mišljenje,
ki je prej obstajalo v družbi, in brez potrebe po procesu, da bi ga
sprejeli konceptualno, nimajo potrebe, da bi porabili veliko časa
za razprave, tekom skupinskega učenja Fa. Zato bi morali
preživeti več časa učeč se Fa, da bi se čimprej vzdignili. Več
vsebuje tvoj um, hitrejša je sprememba.
Nekoč sem pripovedoval o tem kaj je dober človek in kaj
slab človek. Ni slab človek tisti, za katerega se zdi, da je storil
slabo dejanje, in dober tisti, ki je storil nekaj dobrega. Glave
nekaterih ljudi so polne slabih misli – le, da jih ti ne kažejo ali
pa jih, sorazmerno uspešno, zvito skrivajo; a to so zares slabi
ljudje. Nekateri ljudje pa na drugi strani, za začetek niso slabi,
vendar občasno zagrešijo napačna dejanja; ti ljudje niso nujno
slabi ljudje. Kako potem razumeti dobre in slabe ljudi?
Človek je kot posoda – on je vse kar vsebuje v sebi. Vse
kar človek vidi z očmi in sliši z ušesi so; nasilje, pohota, borba
za moč v književnosti, borba za dobiček v praktičnem svetu,
čaščenje denarja, druge manifestacije demonske narave in tako
naprej. Z glavo, napolnjeno s tem, je tak človek resnično slab
človek, ne glede na to kakšen vtis daje. Človekovo obnašanje
narekujejo njegove misli. Z umom polnim takih stvari, kaj vse
je zmožen storiti? Le zato, ker je vsem, do neke mere, um bolj
ali manj onesnažen, ljudje ne morejo prepoznati težave, ki se je
pokazala. Napačni družbeni trendi, ki se ohranjajo v vsakem
vidiku družbe, neopazno spreminjajo ljudi, zastrupljajoč
človeštvo in ustvarjajoč veliko število tistih, kot to ljudje
imenujejo »anti-tradicionalistov«, »anti-dobrih« in »antimoralnih« človeških bitij z demonsko naravo. To je tisto, kar je
zares zaskrbljujoče! Čeprav ekonomija družbe napreduje, bo v
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rokah teh ljudi uničena, kajti oni nimajo človeškega načina
razmišljanja.
Z druge plati pa, če oseba sprejme blagohotne tradicionalne
misli človeštva, ki so prevladovale tisoče let, verjame v častno
človeško vedenje in merila, in je napolnjena s samimi dobrimi
stvarmi, kakšno bo vedenje te osebe? Ne glede na to ali to
izkazuje ali ne, je to resnično dobra oseba.
Kot učenec, če je njegov um napolnjen z ničemer razen
Dafa, je ta oseba nedvomno pravi kultivator. Zato morate imeti
jasno razumevanje vprašanja učenja Fa. Več branja knjig in več
učenja iz knjig je ključ za pravo samo-dvigovanje. Če
predstavimo še enostavneje, vse dokler berete Dafa, se
spreminjate; vse dokler berete Dafa, se dvigate. Brezmejna
vsebina Dafa in dodatni način – vaje – vam bodo omogočili, da
dosežete Izpolnitev. Skupinsko branje ali samostojno branje je
enako.
Starodavni so imeli rek: »Kdor je zjutraj slišal Tao, ta
lahko umre zvečer.« Nihče med današnjimi ljudmi ne zmore
resnično razumeti njegovega pomena. Ali veste, da ko človeški
um sprejme Fa, je ta del, ki je sprejel Fa, poistoveten s Fa? Kam
bo šel ta del, ob smrti te osebe, ki je slišala Fa? Razlog zakaj od
vas zahtevam, da se več učite Fa, odstranjujete svoje
navezanosti in opustite svoje človeške predstave je, da bi vam
omogočil to, da s seboj ne odnesete le del, temveč da dosežete
Izpolnitev.
Li Hongzhi
3. avgust, 1998
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Veliki Zakon in budizem
Številni ljudje pomislijo na budizem, kadarkoli je omenjen
Buda. Toda, budizem je le ena oblika manifestacije Velikega
Zakona v človeškem svetu. Veliki Zakon se v človeškem svetu
manifestira tudi na druge načine. Z drugimi besedami, budizem
ne more predstavljati celotnega Velikega Zakona.
Ni vsega v budizmu poučeval Buda Sakyamuni. Na svetu
obstajajo tudi druge oblike budizma, ki ne spoštujejo Bude
Sakyamunija kot svojega učitelja. Pravzaprav nekateri sploh
nimajo povezave z Budo Sakyamunijem. Na primer Rumena
sekta tibetanskega budizma časti Velikega sončnega Tathagato,
in Budo Sakyamunija pojmuje kot Fašen Velikega sončnega
Tatagate. Z Milarepo22, kot svojim objektom čaščenja, Bela
sekta tibetanskega budizma nima nič z Budo Sakyamunijem,
niti ne omenja Sakyamunijevega budizma. Njihovi verniki v
tistem obdobju niso niti poznali imena Bude Sakyamunija, kaj
šele kdo je sploh bil Buda Sakyamuni. Druge sekte tibetanskega
budizma, vsaka na svoj način razumejo Budo Sakyamunija.
Teravada je sebe od nekdaj imela za ortodoksni budizem, ki ga
je poučeval Buda Sakyamuni, ker je resnično podedovala, v
smislu oblike, kultivacijsko metodo, uporabljano v obdobju
Bude Sakyamunija. Ohranila je izvirna Pravila in opravo in časti
le Budo Sakyamunija. Kitajski budizem je bil spremenjen,
preden je bil predstavljen na Kitajskem. Metoda kultivacije je
bila drastično spremenjena, s čaščenjem številnih Bud namesto
zgolj Bude Sakyamunija. Medtem se je število Pravil podvojilo
in vključeni so bili obredi starodavnih kitajskih narodnih religij.
Tekom verskih ceremonij, so pričeli uporabljati glasbene
instrumente – kot je lesena riba, zvonovi, gongi in bobni – stil
oblačenja pa je povzel starodavno kitajsko narodno nošo.
Preimenovan je bil v »Mahajano« in je postal precej drugačen
22

Milerepa - ustanovitelj Bele sekte tibetanskega budizma
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od zgodnjega budizma Bude Sakyamunija. Zato Teravada v
tistem obdobju ni prepoznavala Mahajane kot budizma Bude
Sakyamunija.
Zgornje sem omenil zato, da bi lahko pojasnil odnos med
Velikim Zakonom in budizmom v kontekstu budizma. Sedaj mi
dovolite, da to osvetlim iz zgodovinske perspektive. V zahodni
družbi, je bil v izkopaninah antične Grčije prav tako najden svastika simbol. Pravzaprav, so v daljnih časih, pred Noetovim
Potopom ljudje prav tako častili Budo. Po Potopu, so preživeli
nekateri ljudje, ki so predniki antičnih Grkov, in so živeli v
zahodni Aziji in področju jugo zahodno od Himalaje. Takrat so
jih imenovali »Brahmani«, postali pa so današnji Beli Indijci.
Dejansko je Brahmanizem prvotno častil Budo. Tradicijo
čaščenja Bude je nasledil od antičnih Grkov, ki so takrat Bude
imenovali »bogovi«. Okrog tisoč let kasneje, je Brahmanizem
pričel svojo preobrazbo, prav tako kot so nastale spremembe
budizma v sodobno Mahajano, spremembe tibetanskega
budizma, spremembe japonskega budizma, itd. Več kot tisoč let
za tem, je v starodavni Indiji, Brahmanizem vstopil v svoje
Obdobje konca Darme. Namesto Bude, so ljudje pričeli častiti
gnusne stvari. V tistem obdobju, Brahmani niso več verovali v
Budo. Namesto tega, so bili tisto kar so častili, sami demoni.
Nastopilo je ubijanje in žrtvovanje živali kot ritual čaščenja. Do
takrat, ko se je rodil Buda Sakyamuni, je Brahmanizem že v
celoti postal zla religija. To ne pomeni, da se je Buda spremenil,
temveč, da je religija postala zla. Med preostalimi kulturnimi
relikvijami iz starodavne Indije, je mogoče v gorskih votlinah še
vedno najti kipe, ki pripadajo zgodnjemu Brahmanizmu. Vsi
klesani kipi bogov so podobni likom Bud. Lahko jih najdemo
tudi v budizmu, med skulpturami Bude na Kitajskem. Na
primer, v številnih glavnih votlinah, obstajajo kipi dveh nasproti
si sedečih Bud, itd. Buda je bil še vedno Buda – religija je bila
tista, ki je postala zla. Religija ne predstavlja Boga (Bogov) ali
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Bude. Pokvarjenost človeškega srca je bila tisto, kar je izobličilo
religijo.
Vse to prikazuje, da je Veliki Zakon večen in da je Veliki
Zakon narava vesolja. Mogočni Veliki Zakon je tisto, kar
ustvarja Bude, in ni Buda Sakyamuni tisti, ki je ustvaril Veliki
Zakon. Buda Sakyamuni se je prosvetlil v Veliki Zakon,
prosvetlil do ravni lastnega Statusa dosežka.
Naj podam še nekaj pripomb, ki zadevajo ta ciklus
človeške civilizacije. Ali ste vedeli, da je Tao ena vrsta boga;
Buda je druga vrsta boga; Jehova, Jezus in Sveta Marija so tudi
ena vrsta boga. Njihovi Statusi dosežka in telesne oblike se
razlikujejo, zaradi razlik med njihovimi cilji kultivacije in
njihovimi pojmovanji Dafa vesolja. Veliki Zakon je tisto, kar je
ustvarilo ogromno kozmično telo in ne te Bude, Taoji in
Bogovi. Toliko je znanega človeškim bitjem. Tisto, kar ostaja
človeštvu neznano, je še vedno ogromno! Mar ni nekoč Buda
Sakyamuni dejal, da kar zadeva le Tatagata Bude, jih je toliko
kot zrn peska v reki Ganges? So lahko nauki teh Bud enaki kot
tisti, ki jih je poučeval Buda Sakyamuni? Ali bi lahko bili nauki,
ki bi jih dali oni, če bodo kdajkoli prišli v človeško družbo,
dobesedno enaki kot Sakyamunijeva Darma? Ali je šest Bud
pred Budo Sakyamunijem, poučevalo Darmo, ki jo je poučeval
Buda Sakyamuni? V budizmu se omenja, da bo bodoči Buda,
Buda Maitreja, prišel na ta svet, da oznani svoje nauke. Bo on
takrat ponovil besede Bude Sakyamunija? Žal mi je, da
ugotavljam, da je današnji budizem prišel do stopnje, kjer je
neumno obseden s samo religijo, namesto z resnično kultivacijo.
Hinavci in verski nepridipravi, resno kvarijo tako prostore za
kultivacijo kot tudi svečenike. Ko se bolje razmisli, to ni tako
presenetljivo. Buda Sakyamuni je dejansko nekoč govoril o
situaciji v Obdobju konca Darme. Koliko se moderni budizem
razlikuje od Brahmanizma v njegovem poznem obdobju?
Sedaj sem jaz prišel na ta svet, da še enkrat učim Fa – da
neposredno poučujem temeljnji Fa vesolja. Nekateri si ne
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drznejo priznati tega dejstva – ne zato, ker so zaskrbljeni glede
lastne kultivacije, temveč zaradi zaščite same religije ali pa zato,
ker dopuščajo svojim navadnim človeškim čustvom, da jih
ovirajo. Oni istovetijo religijo z Budo. So tudi taki, ki
nasprotujejo, uporabljajoč svoje navadno človeško mišljenje,
ker se pod vprašaj postavlja njihovo poudarjanje budizma. Je to
majhna navezanost? Tisti s skrajnimi motivi, ki se celo drznejo
klevetati Veliki Zakon in Bude, tisti, pa so že postali duhovi v
peklu. Le njihova življenja na zemlji še niso končana. Oni imajo
sebe vedno za nekakšne učenjake religije. A koliko oni sploh
vedo o Velikem Zakonu! Pogosto, čim se omeni Buda, to v
trenutku povežejo z budizmom; čim se omeni Veliki Zakon, se
do tega vedejo kot do nečesa, kar poznajo. Veliko je ljudi po
svetu, ki dolgo časa izvajajo kultivacijo globoko v gorah. Mnogi
med njimi izvajajo kultivacijo tako, da sledijo različne poti v
Buda šoli, ki se prenašajo naprej že stotine let. Oni nimajo nič z
Sakyamunijevo religijo. Ti verski nepridipravi, ki ne razumejo
niti teh konceptov in terminologije, s čim so se kvalificirali za
kritiziranje Falun Dafa? V preteklosti je prihod Jezusa vznemiril
Judizem. Pred 2.500 leti, je pojav Sakyamunija pretresel
Brahmanizem. Videti je, da se ljudje iz zgodovine nikdar ne
morejo naučiti pozitivnih naukov. Namesto tega, se vedno uče
iz negativnih lekcij, v prid lastnih interesov. V vesolju obstaja
zakon formacije, stagnacije in degeneracije. Nič ni konstantno
in nespremenljivo. V različnih zgodovinskih obdobjih, so bili
Bude tisti, ki so prihajali rešit ljudi. Zgodovina se razvija na ta
način. Človeštvo bo v prihodnosti tudi slišalo za Veliki Zakon.
Li Hongzhi
17. december, 1998
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Dafa ni moč zlorabiti
Dafa lahko reši vsa živa bitja. Soočeni pred pomembnimi
dejstvi, celo tako imenovana »bitja z visokih ravni«, ki bežijo v
Tri domene in tista iz Treh domen, ki so Dafa škodovala, tega
ne morejo več zanikati. Kljub temu, je nastal problem, ki se je
manifestiral med običajnimi ljudmi. Na primer, nekateri, ki so
nasprotovali Dafa ali niso verjeli v Dafa, se prav tako prihajajo
učit Dafa kultivacijo. Dafa lahko reši vsa živa bitja. Jaz nimam
nič proti temu, da se kdorkoli pride učit in dejansko dajem Dafa
vsem bitjem. Ključna stvar je v tem, da me globoko v sebi, ti
ljudje nimajo za svojega resničnega Učitelja. Cilj njihovega
učenja Dafa je, da ga izrabijo za zaščito stvari, globoko v sebi,
ki jih ne morejo opustiti, stvari iz religije ali Boga. To je dejanje
plagiatorstva Fa. Namera, da se Dafa izkoristi, je samo po sebi
neodpustljiv greh. Pri nekaterih med njimi pa človeška stran
uma ni preveč zavedajoča; zato jih jaz ves čas opazujem. Ker
mislim, da je to še naprej zanje redka priložnost, ne glede na
razlog zaradi katerega so stopili na pot Dafa, jaz takim,
napačno-delujočim, dajem še eno priložnost. Na koncu koncev
sta on ali ona rojena v času, ko se Dafa razširja široko, in on ali
ona sta prav tako v človeškem telesu. Čakam ju, da to spoznata.
Pravzaprav obstaja tudi skupina ljudi, ki so prispeli na ta
način, a so popolnoma spremenili svoja prvobitna razumevanja,
postajajoč odločni, resnični Dafa učenci. Vendar pa še naprej
obstaja druga skupina ljudi, ki se nimajo namena spremeniti in
se že dolgo opotekajo v Dafa. Zavoljo stabilnosti Dafa, jim ne
morem več gledati skozi prste. Tako bodo oni zares zamudili
svojo priložnost. Kot sem dejal, zunanje spremembe služijo
temu, da jih drugi vidijo. Ali si lahko rešen ali ne, je odvisno od
tega, kako se tvoje lastno srce spreminja in dviga. Če tu ne
nastopi sprememba, se ti ne moreš izboljšati, in ničesar ni moč
doseči. Pravzaprav, je zaradi branja Zhuan Faluna tvoje telo na
nek način blagoslovljeno na površini. Razen tega, ti nisi dobil
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ničesar. S tako bolnim umom ali lahko dobiš kaj drugega?
Človeška bitja! Razmislite o tem! V kaj bi morali verjeti? Česa
ne bi smeli verjeti? Zakaj se kultivirate? Za koga se kultivirate?
Zakoga obstaja vaše življenje? Zaupam v to, da boste ta
vprašanja pravilno pretehtali. Sicer nikdar ne boste mogli
nadomestiti tistega, kar boste izgubili. Ko se bo Dafa razkrila
človeštvu, to niso edine stvari, ki jih boste izgubili.
Li Hongzhi
16. marec, 1999
Odločnost in trdnost
Praksa kultivacije Velikega Zakona je veličastna. Obenem
pa je tudi resna. Učenci, vi veste le to, da v sekularnem svetu
obstajata resnično in lažno a ne veste, da se življenja v drugih
razsežnostih, vključno z bogovi, širom vesolja znatno
razlikujejo, zahvaljujoč njihovim različnim ravnem. To vodi do
razlik v njihovem razumevanju zadev in resnice. Še posebno
zaradi okoliščine, da ne razumejo realnosti povezane s Fapopravljenjem, so nekateri povzročili hude motnje in odpor,
povzročajoč škodo z uporabo različnih načinov vzpostavljanja
stikov z učenci. Tako so povzročili, da imajo nekateri učenci, ki
imajo Tretje oko odprto na nizkih ravneh, sume in zmedenost
glede Dafa. Med temi bitji znotraj Treh domen (t.i. »bogovi«) in
raznoraznimi t.i. »bitji z visokih ravni«, ki so prebegnila iz
višjih razsežnosti, z namenom, da bi se izmaknila Fapopravljanju, večina med njimi ne pozna resnice o Fapopravljanju in se upira Fa-popravljanju. Oni spodkopavajo
vstajajočo vero in odločnost učencev, s prikazovanjem ali s
sporočanjem učencem nekaterih lastnih razumevanj, temelječih
na njihovih lastnih predstavah ali s prenašanjem nekaterih zadev
učencem, itd. Pravzaprav so to vse zadeve z zelo nizkih ravni in
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zavajajoče laži. Ker so bogovi, so videti izredno blagi in v
skupini učencev z nezadovoljivim razumevanjem Dafa
povzročajo oklevajoče misli. Posledica tega je, da so se nekateri
prenehali učiti Dafa, nekateri pa so celo prestopili na nasprotno
stran. Trenutno je to zelo resen problem. Zaradi tega, so ti
učenci v skrajno žalostni situaciji. Obenem, pa nikoli ne bodo
mogli povrniti tega kar so izgubili in to predstavlja v njihovih
življenjih veliko katastrofo.
To sem vam omenil že v delih Osnove za nadaljnje
napredovanje ter Zhuan Falun, in v člankih »Bodite stanovitni v
eni šoli kultivacije« ter »Vprašanje Tretjega očesa«. Zakaj se
nisi sposoben vesti tako kot je treba, takrat, ko zagledaš tako
imenovana »višja bitja«, ki igrajo dobroto, ko te nagovarjajo?
Te lahko ona pripeljejo do Izpolnitve? Zakaj ne razmisliš? Zakaj
so te ignorirala preden si se začel učiti Dafa? Zakaj se, sedaj, ko
se učiš Dafa, naenkrat tako zanimajo zate? Kultivacija je resna.
Naučil sem vas že vseh načel Fa. Vse to so stvari, ki jih morate
prestati, preizkusi, ki jih morate v svoji osebni kultivaciji
opraviti. Če jih ne opravite, sta krivi sami. Ves ta čas, sem vam
dajal priložnosti, da to dojamete in se vrnete na pot. Zaradi Dafa
nisem mogel več čakati in sem moral napisati ta članek. Vem,
da je zagotovljeno, da se boste prebudili, ko preberete ta članek,
vendar to ne bo posledica vaše lastne kultivacije. Zakaj drugim
ne povzročajo motenj? Rekel sem, da se je Fa-popravljanje
pričelo izven Treh domen, zato nekateri tako imenovani
»bogovi« znotraj Treh domen tega niso mogli videti. Zato so se
drznili početi stvari, ki so škodovale Dafa. Ko je Fapopravljanje vstopilo v Tri domene in človeški svet, niso imeli
kam pobegniti. Toda zapisano je vse kar so počeli in to nato
postanejo bodoči položaji, na katere so se sami umestili.
Nekateri bodo degradirali svoje ravni in nekateri bodo postali
človeška bitja. Nekateri bodo postali duhovi v svetu mrtvih,
nekateri pa bodo popolnoma uničeni s skoraj neskončnimi,
brezkončnimi uničenji, kot plačilom za to kar so storili; to pa
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zato, ker so taki položaji, na katere dospejo s pomočjo
najresničnejšaga prikaza lastnega šinšinga. Na ta način, vsa
življenja zgoraj, nad, prav tako preurejajo svoje položaje v
Dafa, da ne omenjam teh zadev v človeškem svetu in običajnih
človeških bitij. V Fa-popravljanju so tisti, ki se vzpenjajo, tisti,
ki padajo, in tisti, ki so uničeni. Ne glede na to ali so bogovi,
ljudje ali duhovi, vsi bodo na novo v različnih domenah dobili
svoje položaje – od obstanka, do popolne odstranitve. Vi,
človeška bitja ste cenjeni, ker ste se sposobni kultivirati; zato se
vam predaja tako visoka načela. Vi ste dragoceni zato, ker ste
sposobni s kultivacijo postati resnično velika Prosvetljena bitja
z vrlim prosvetljenjem in pravičnim Fa.
Li Hongzhi
16. marec, 1999
Očistite demonsko naravo
Pred Konferenco za izmenjavo izkušenj na zahodu ZDA, je
nekaj ljudi, ki so z navezanostmi poslušali Fa, trdilo, da se bo
praksa kultivacije kmalu končala, in bo Učitelj odšel ter odvedel
s seboj del praktikantov. To je dejanje, ki resno škoduje Dafa in
je močno izražanje demonske narave. Ali sem kadarkoli dal take
izjave? To prihaja od vašega napačnega razumevanja zadev
zaradi vaših navezanosti. Kako veste, da boste dosegli
Izpolnitev? Kako lahko dosežete Izpolnitev, če niste sposobni
opustiti niti lastnih navezanosti? Dafa je resen. Kako bi mogel
slediti temu, kar počno zle religije? Katere druge oblike
demonske narave še vedno negujete? Zakaj se morate prestaviti
na nasprotno stran Dafa? Če še neprej želite biti moji učenci,
takoj prenehajte dovoljevati, da vas medtem, ko govorite,
uporabljajo demoni.
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Učenci, neprenehoma ponavljam, da je praksa kultivacije
resna in sveta. Naša kultivacija mora biti istočasno odgovorna
do družbe, človeštva in do nas samih. Zakaj ne morete izvajati
kultivacije plemenito in na način, ki se vklaplja v družbo
običajnih ljudi? Za vse tiste, ki so drugim dejali, da ni več časa,
da pripravljajo končne aranžmaje ali, da bo Učitelj odšel in
odvedel s seboj tega in onega, itd., predlagam, da takoj
popravite tisto, kar ste neposredno ali posredno povzročili. Niti
enega stavka ne smejo izkoristiti demoni. Naš način za
doseganje Izpolnitve mora biti odkrit in pošten.
Li Hongzhi
30. marec, 1999
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