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PESMI

7

Brez zadržkov
Razkošje in naslajanje – sodobni svet
Fascinirani od demonov, plesoč histerično,
kar vse vodi v iznakaženost
Prepuščajoč se demonski naravi, razdvojeni od božanskega
Po vstopu v Pekel, ni več priložnosti za izhod
10. februar 2004

8

Skozi drob
Alkohol je droga, ki gre skozi drob
Zasvojen, težko je prenehati
En vrček bi lahko ublažil skrbi
A deset vrčkov privabi posmeh demonov
10. maj 2004

9

Iskanje
Človeški svet je kot labirint,
Tegobe so posute po vsej poti,
Vsi vi ste bili Kralji zgoraj, pred spustom.
Iščoč,
Prišli ste na svet zaradi Fa.
Trudeč se za napredek v kultivaciji,
Ne odlagajte vaših korakov vrnitve.
19. julij 2004

10

Pogled na prebrano
Rojeni v trpljenje,
Vaši žepi so bili po desetletjih še vedno prazni.
Ob prejetju Fa, ste se zavihteli navzgor.
Pohitite,
Dobro opravljajte Tri naloge,
Rešujte vsa bitja,
Vrnite se domov in ne upočasnjujte svojih korakov.

19. julij 2004

11

Zaslepljeni
Življenje je kratko,
Le na kratko ste postali v prenočišču.
Ne pozabi svoje zaobljube dane pred spustom sem;
Če oklevate na poti zaradi
slave, osebnih interesov, čustev in maščevanja,
Kdaj se boste prebudili in vrnili v svoj dom?
20. julij 2004

12

Rdeča plima izginja
Rdeča Plima je pri svojem usojenem koncu,
njeno cvetje uvelo in odpadlo.
Degeneracija, z nebes poslane katastrofe,
in nesreče od Partije.
Brezsramno obnašanje za moč,
njeni pohlepni uslužbenci tvegajo.
Ljubeznivih misli ni najti v človeških srcih,
Več represije povzroča več nezadovoljstva.
Za tiste, ki še vedno preganjajo,
Bo preiskava nepopustljiva.
19. oktober 2004

13

Ne razpravljaj
Ne razpravljaj, kadar se ljudje prepirajo s teboj
Kultivacija je gledanje vase za vzrokom
Želeti pojasniti le hrani navezanost
Širina uma, nenavezanost, prinašata pravi uvid
3. januar 2005

14

Novi Tang ljudje
Elegantna obleka in ljubek ples
Čudovita glasba in bobnanje
Starodavni načini se ponovno pojavljajo
Preporod Kitajske prihaja

5. februar 2005

15

Pristop k kultivaciji
Ne osamujemo se v svetiščih ali gorah
Smo prav tako učenci, kmetje in delavci
Neposredno se ukvarjajoč z našimi srci, kultiviramo Fa
Čisti lotosi v zemeljskem svetu ne morejo biti omadeževani

21. marec 2005

16

Ena misel
Posvetno in sveto, en potok narazen
Naprej ali nazaj: dve različni domeni
Vstopi v svetišče v gozdu
En korak in dosegel si nebo

10. april 2005

17

Težave
Zaprem oči in zadremam,
da odsekam vse težave tukaj
Po bujenju, neskončne stvari prihajajo
Ne nebo ne zemlja ne moreta
ustaviti moje poti Fa-popravljanja
A učencev človeška srca lahko

22. maj 2005

18

Umaknite se, da preživite
Tiho opazujem ves svet
Nikoli se stvari niso prenehale spreminjati
Človeško življenje je kot drama ali sen
Zaslepljeni so tisti izgubljeni v labirintu
Nori privrženci (KPK) delujejo neprištevno
Fa zdaj spreminja
Ena misel, da izstopite ali ostanete (član KPK)
odloča o vaši usodi: obstanek ali propad

5. junij 2005

19

Ni izhoda
Brezglavo skozi zadnja vrata
Čez odlagališče smeti je izbral beg
(Zato ker) Bal se je videti »Falun Dafa Hao«
Brez moči, da zruši Dafa
Boječ se soočiti z resnico
Je hitel, da bi pobegnil
Devet Komentarjev je pretreslo svet
Podobno kot eksplozija
Zla Partija je dospela do svojega konca.

5. junij 2005

20

Topljenje
Grmenje se razlega
Dež še naprej pada
Nebo in Zemlja se vrtita,
Zla Partija je očiščena
Stoletna Rdeča zver,
Bo izginila z nočjo
Nebo se bo razvedrilo
Ko nevihta mine.

15. avgust 2005

21

Vse za ta dan
Izven časa in prostora, močno popravljam Fa
Kljub ogromnim oviram moja volja nikdar ne klone
Sredi ponorelega zla, nikdar ne izgubim svoje poti
Odstranjevanje zla gledam kot brisanje prahu
Ko učenci pokončno hodijo po poti Dafa
Njihova svetloba obsijava svet, popolnoma očiščujoč zlo
Marljivi učenci – sliva cveti v zimskem hladu
Eoni težav so bili vsi za ta dan

18. september 2005, Jesenski Festival

22

Pokvarjen1
Nor, brez razumnosti
Slab vendar brez poguma
Preganjajoč dobre ljudi, brez sramu
Gost na državnem slavju
Je obrisal svoj glavnik
In pričel peti
Nezasitne želje ga silijo v pohotne afere
Razprodajanje dežele, zavzet z ženskarjenjem
Grdo –
Tako je njegovo zlo
Njegova usoda –
Obsojen na smrt

4. oktober 2005

1

„On“ se v tej pesmi nanaša na Jiang-a, nekdanjega glavnega tajnika KPK.

23

Zakaj katastrof je obilo?
Kdaj se bodo katastrofe
Ustvarjene od nebes ali človeka
sploh končale?
Koliko je znanega o vzroku zanje?
Orkani, tsunamiji in potresi
So odplačilo za pomanjkanje vrline
Dobrodušnost, zvestoba, doslednost ali zaupanje
Ne obstajajo več, zahvaljujoč spremembi v srcih ljudi
Vsi pospešujejo moralno propadanje
Katastrofe vseh vrst, bi lahko udarile vsak čas.

9. oktober 2005

24

Vesolje preurejeno
Popravljajoč nebo, preurejajoč vesolje
Plast za plastjo se prebijam skozi odpor
Fa-popravljanje ni umivanje stare umazanije
Asimilirajte in obnovite se, da bi vstopili v čudovito novo vesolje

22. november 2005

25

Žarki dobrote
Čeprav se megla zla še vedno vleče nad Kitajsko
Se zavest o Dafa širi v vsako hišo
Življenja so rešena, njih umi postopno prebujeni
Budeč se, policija in prebivalci nehujejo ovirati
Množice vedo da je zla Partija mrtva
Vsi govore o okrutnih in zlih dejanjih KPK
Zločinci in njihov vodja iščejo izhod
Tradicionalni načini se vračajo, da popravijo Kitajsko

29. november 2005

26

Gledajoč Shen Yun
Zastor se odpira in tam je raj
Božanstva, Bude, Bodisatve, srečni oblaki
Veličastni instrumenti prično z božansko glasbo
Trakci plapolajo, nebeška dekleta plešejo
Vajre, Arhati in nebeški Kralji so prisotni
Ozadje je kot mavrica, zagon veličasten
Milostna svetloba Fa topi srca občinstva
Močno energijsko polje, 5000 osuplih oči
Zdi se bolj sen kot predstava
To je območje, kjer so božanska bitja tik poleg
Ljudje čutijo hvaležnost za izlet, kot pravkar odrešeni
Morati čakati na predstavo naslednje leto se zdi tako težko.

21. januar 2006

27

Vstopajoč v sveto stanje uma
Obronki pokriti z bujno travo
Dvorane in paviljoni veličastni
»Tu sem v Božanski deželi«
Um se prazni in ljubeznive misli se dvigajo
Vetrni zvončki nežno zvonijo
Dim kadila diši
Nekdo okleva, pozabljajoč na dom, ne voljan oditi
»Če se ne kultiviram zdaj, kdaj se bom?«

6. april 2006

28

V izvorno stanje
Njegovo resnično telo je mladostno neomejene življenske dobe
Onkraj prostora in časa, upravlja z zakoni vesolja
On poučuje Nebeško pot, da bi rešil nebesa
On sam je prenesel karmične dolgove vseh bitij
Obilni dolgovi so ustvarili ogromne težave
Njegovi lasje so posiveli in njegovo telo je bilo ranjeno
Ko bo Fa-popravljanje končano, se bo pokazal njegov božanski Jaz
Njegova ogromna milost, bo očarala Deset Smeri

3. julij 2006

29

Božanstva na svetu
Dafa učenci prihajajo iz kraljestev zgoraj
Pa vseeno, koliko teh svetih učencev prenaša tegobe!
Učitelj je učil Dafa, da odreši ljudi
Vsi uporabljajo svoje sposobnosti, da končajo nesrečo
sledeč Učitelja, za rešiti bitja sveta
Vsi se bodo vrnili v svoje lastne domene, ko bo poslanstvo
izpolnjeno

22. julij 2006

30

Kdo Ga sploh pozna?
On je Sveti, čeprav nosi človeško telo
Nebo in Zemlja se klanjata pred Njim
Ko spi, je videti kot Gospodar vseh božanstev
Buden, je delno človek
Čeprav je zemeljsko hrano
Njegove besede pretresejo celo bogove
Kolo Vesolja se vrti na njegov ukaz
Njegova prava energija pušča vse duše v strahospoštovanju

17. avgust 2006

31

Spremljajoč Učitelja
Ogromne, močne figure
So se zbrale za Velik Tok
Zavzemajoč različne družbene položaje
In različne poklice
Dafa učenci so eno telo
Sledeč Učitelja v Fa-popravljanju,
delujoč proti zloveščim plimam

15. november 2006

32

Konec Kalpe
Nebesna telesa se preurejajo
Ker je vesolje odkrilo svojo gnilost
Ker so bile katastrofe na dosegu roke
Ker so vsa božanska bitja jokala
Ko je Veliki Gospodar pomislil:
»Prečisti jih vse in naredi jih kot nove«
Srca vseh življenj so visela na nitki –planetu Zemlja
Bo Fa-popravljanje uspelo ali propadlo?
Kot motnjo. So Stare Sile pripravile
Rdečo Zver, da se dvigne na tem svetu na nitki
Potem, ko bo število rešenih doseženo,
Bo zlo naenkrat uničeno v trenutku

22. december 2006

33

Ne izdajte svoje vesti
Dokler živite v tem človeškem svetu
Ne smete izdati svoje vesti
Biti dober ali slab, določa vašo prihodnost
Na noben način ne podpirajte pokvarjene Partije.

30. januar 2007

34

Novo tisočletje
Širjenje Dafa je osupnilo vse domene
Izkrivljene vrednote in pokvarjene doktrine
se umikajo pred njim, ne puščajoč niti sledi
Čez noč zla Partija in njen kult propada
Falun prinaša novo tisočletje

julij 2007

35

Vse lepši
Zasenčujemo drugo cvetje, čeprav ne želimo tekmovati
V grizočem mrazu, le mi dehtimo
Deset let hudih vetrov je skušalo zlomiti naše veje
Zdaj se nebo vedri
In sneg na vejah se topi
Cvetovi sliv napolnjujejo dvorišče
17. oktober 2007

36

Resnica te lahko osvobodi skrbi
Kdaj bodo življenske bitke končane
Biti bogat ali reven je začasno kot jesensko listje
Po kaj so vsa življenja prišla na ta svet?
Resnica vas bo osvobodila vaših skrbi
25. oktober 2007

37

Rešiti svet
Naredite resnico znano in se rešite zlih duhov
Razširite Devet Komentarjev in zla Partija bo zbledela
Rešujte ljudi sveta s pravilnimi mislimi
Razkrijte laži in odklenite ključavnice v človeških srcih
Mi ne verjamemo, da se vesti ne da vrniti
15. maj 2008

38

Fa obnavlja svet
Ko sonce zahaja, bleščeči oblaki in žarki napolnjujejo nebo
Gledam luno, kako zahaja v jutranji meglici
Dafa zaključuje stoletje Rdeče Pošasti
Vse v kar se ne verjame bo razkrito
Resnična stvarnost bo imela svojo veličastno premiero
Obnavljajoč svet in začenjajoč novo dobo
30. avgust 2008

39

Zmajski izviri

Samo še en korak naprej in vstopil si v Nebesa
Dobra energija ogromnega vesolja blesti povsod naokrog
Fa-zvonec in Fa-boben čistita zlo in umazanijo
Tu je izvor Pravilnega Fa in resničnih svetih spisov
Sveži vetriči pihljajo in vetrni zvončki se zibljejo
Dim kadila preoblikuje trdoglava nižja bitja
Ogromno števila božanskih bitij varuje Dafa
Eno svetišče vodi pot, njih tisočev še pride
10. oktober 2008

40

Odnehajte

Ko je glava Rdečega Zmaja odsekana,
njegov rep odrezan in dobro pečen,
meso pripravljeno,
Kateri zli duh v Avici Peklu
ne bi želel pojesti vsakega koščka?
Stoletje norosti
Boreč se proti nebu in zemlji
Skupina gangsterjev
Ko bo Rdeča zver razpadla,
se bodo skrbi v srcih vseh življenj raztopile
oktober 2008

41

Rešujoč vesolje

V nebo segajoč steber Fa, je bil od rje razjeden
Kralji in gospodarji vseh vesolij so postali stari in krhki
Njegova ena misel na ponovno stvarjenje ogromnega vesolja je
pretresla nebesa
Njegova, kot diamant močna volja, je zaustavila smrtonosno
plimo propadanja
11. november 2008

42

Shen Yun

Pesem in ples na odru,
ki osupljata nebo in zemljo.
Vetrovi in strune v orkestralnem prostoru,
kot tisoče konjev v galopu.
Raztapljajo Stare sile,
rušijo Rdečo utrdbo.
Sladka rosa sočutja,
nebu in zemlji prinaša pomlad.
18. december 2008

43

Držeč kolo

Držeč kolo zaokroženih rok
Stojim pokončno med nebom in zemljo
Gledajoč dol na človeški svet
Planet Zemlja izgleda kot majhen briket
Tri Domene pod mojimi nogami
Ljudje sveta v prahu
Kaj je težkega pri preseganju sveta?
Učenci občutijo, da je težko opustiti navezanosti
10. januar 2009

44

Zamenjujoč Zemljo

Veličastna moč Fa-popravljanja se bliža
In dobre vesti se širijo
Velik Rdeč pečat KPK izginja z Božanske dežele
Takrat, ko bo zli režim odnesel tok
Pomlad se bo vrnila na Kitajsko in cvetje cvetoče
17. januar 2009

45

Pijoč volčji napitek

Kultura zle Partije
Je proti Poti Nebes
Indoktrinirani od rojstva
vas »vzgaja Mati-Partija«
Moralo bi biti sram tistega,
ki je napolnjen s temi izkrivljenimi idejami
Življenje se ne vrti okrog vdanosti2 3 Partiji
Kraja, prevara, pohota, borba –
komunistični razbojnik
Ne prodajte se kot Petdeset-centna4 Brigada
Slaba dejanja tajnega agenta
sramotijo njegove sodržavljane
[Če se imaš še vedno
za sina Matere-Partije,]
se demoni zlobno nasmihajo
ob vsaki tvoji misli in dejanju.
julij 2009

2

Glej predhodno opombo.

3

Hrbtenica tradicionalne kitajske kulture, koncept „zvestobe“ (xiao 孝) vključuje nepopustljivo vdanost
svojim staršem, katerim je človek dolžan od samega rojstva.

4

Kitajski izraz, ki se uporablja za ljudi brez načel, ki se spuščajo nizko pri delu za Partijo, za le minimalno
vsoto, kot npr. pisoč izjave na spletnih online forumih, ki podpirajo Partijo.

46

Konec Rdeče Plime
Rdeča plima kopni s koncem dneva, njena predstava je končana
Korupcija in propadanje so bili uvod
Ljudje polni zamer, zli režim je zrušen
Katastrofe se dogajajo širom dežele
Ni načina, da se Partijo oživi
Ljudstvo se budi in obstaja pravica
Vsi Trije Umiki5 napovedujejo Partijin konec
S skupnim naporom, se starodavna civilizacija pričenja od začetka
18. oktober 2009

5

Nanaša se na umik članstva iz treh komunističnih organizacij, v katere se sicer včlanjujejo kitajski državljani
npr, KPK, Kitajska Komunistična Liga Mladih in Mladi pionirji KPK.

47

Ponovno vrtenje
Falun se zopet vrti
Planine in reke spremenjene
Nebo in zemlja prečiščena
Ljudje imajo ponovno ljubeznive misli
Tradicije se obnavljajo
Vsa resnica o vesolju je odkrita
Bude, Taoji in Božanstva med množico
Uničujejo pokvarjene misli, da popravljajo um ljudem
Vse za izpolnitev moje velike želje
december 2009

48

Kaj je Kitajska civilizacija

Kampanje pregona v teku
Krvava sled, vonj po krvi
Kulturna elita uničena
Kulturni zakladi uničeni s »Kulturno Revolucijo«
Vrednote kasnejše generacije in zgodovina, izkrivljeni
Partija polni ljudi z lažmi kot želi
Njeni motivi so dovolj jasni
Njena sestava delovanja temeljita in vpeljana
Kdo vas je prisilil, da napačno ocenite
In uvozite komunistično partijo?
Človek je Božja mojstrovina
In ne vojska naslednikov Rdečega Zmaja
Kitajska ni »KPK«
Ne zavajajte javnosti
Partijska Kultura je zli sistem
Kitajska ima 5000-letne temelje kot pripravo
In v tem leži jedro Kitajske kulture
januar 2010
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Jin in Jang zamenjana

Jin in Jang zamenjava škodi svetu
Moški nimajo moškosti
Neodločni, oklevajoči in poženščeni
Ozkega uma, so brezvredni bedniki
Ženske so močne in pametne
Urne, ostrega jezika in dominirajo
Niso šarmantno nežne ali elegantne
Ljubke sirene, so naskrivaj vlačuge
2010
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Popravljajoč Fa

Ena moja misel je osupnila nebesa in onkraj –
Želel sem rešiti vsa bitja in se znebiti vsega škodljivega
Neskončne plasti pokvarjenih Starih Sil so oteževale mojo pot
S prihodom v človeški svet, sem doumel, da so stvari slabše
Popravljajoč Fa spotoma, prodirajoč skozi vse plasti vesolja
Vsi, ki so izbrali nasprotovanje popravljanju, so bili odstranjeni
Ko Nebo želi spremembo, kdo si drzne ovirati?
Vesolje, sedaj obnovljeno, se nikdar več ne bo pokvarilo
23. april 2010
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Zleknjen v paviljonu

Zleknjen v paviljonu
Počivam, rahlo odprtih oči
Moja glava počiva na gorskem grebenu
Njegov vrh, blazina za moje noge
Zmaji in feniksi letijo
Nebeška dekleta plešejo zame
Nekega dne se bom vrnil na svoj prestol
Svobodno jezdeč na vetrovih neba
18. julij 2010
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Preziram

Nazaj na začetku
Opozoril sem bedni stvor, naj ne dela škode Ko zla Partija pade
Kaj boš storil soočen s preiskavo?
Tvoja velika usta, ki spuščajo strup
Se ne morejo kosati z giljotino, ki te čaka
Sedaj je igra praktično izgubljena
Nikamor pobegniti ne moreš.
4. oktober 2010
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Brez naslova

Cvetje izgleda dobro,
a človeška srca venejo.
Mesec je poln,
a ljudi je težko rešiti.
Zemlja leži v ruševinah,
Obsodba Nebes.
Beroč Devet Komentarjev,
ta ne bo več zaveden.
5. oktober 2010
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Za ljudi sveta

Zaobljubili ste se dobiti Fa in prišli sem, da bi bili ljudje
Pa vendar, ko se Dafa širi, ne prepoznate božanskega
Odklanjajoč tiste letake, ki prinašajo resnico
Zla Partija je lagala svetu, vas naredila neprijazne
Učenci vnašajo svoja srca v vaše bujenje, a vi vseeno odklanjate
Ko enkrat možnost mine, se čas bo vaš iztekel
Obžalovanje mučilo bo vašo dušo, ko resnica bo odkrita
Takrat nastopi katastrofa in zapiranje Nebeških vrat
22. januar 2011
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Na cesti med turnejo

Potujoč z avtobusom tisoče kilometrov
Božanska svetloba zunaj ščiti
Kdo se vozi, sedeč znotraj?
Tisti, ki rešujejo življenja, nastopajoč na turneji
11. april 2011
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Obiskujoč Rdeče Kamenje

Po nepopisno dolgem času,
nebo in zemlja sta ostarela
Rdeče Kamenje ima še vedno
svoj zrak in lep izgled
Pa vendar, kdo podložen ni
nastajanju, stagnaciji, propadanju, uničenju?
Oblike so izrojene
in obrabljene ,
celo sebe komajda lahko zaščitijo
11. april 2011
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Gledajoč v gore

Ogromne in v meglicah so gore
Oblaki in megla, spojeni z nebom
Vzpenjejoč se, morda veš kako daleč segajo?
Obstajajo božanstva, ki sede v gorah
11. april 2011
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Kdo ima prav, kdo se moti

Kot kultivator
Oseba vedno išče lastne napake
To je najučinkovitejša Pot reševanja navezanosti
Ne obstaja način, da bi se preskočilo preizkušnje, velike ali
majhne
[Tekom konflikta, če se lahko spomniš:]
„On ima prav,
In jaz se motim,“
O čem razpravljati?
16. maj 2011

59

60

LIRIKA

61

Vsakdo mora izbrati med dobrim in zlim
Preprosto upam, da lahko preživite katastrofo
Resnica je tisto, kar ste si poželeli v vseh obdobjih
V svetu polnem Partijine kulture
Ne bodite ponovno prevarani z lažmi, ki zavajajo javnost
Ključno je, da dobro hodite po poti v prihodnost
Vsaka oseba mora izbrati med dobrim in zlim
Kajti vesolje prehaja skozi velike spremembe
Ker staro razpada
Ker hoja v prihodnost zahteva takšno preizkušnjo
april 2006

62

Izbira
Prijatelj moj,
Tisto o čemer govorim, je tvoje dolgo pričakovano upanje
Resnica lahko odklene resnične misli ljudi
Ko je tvoj spomin, dolgo pokrit s prahom, odkrit
Te bo tvoja stoletja stara zaobljuba vodila do Izpolnitve
Naj te ne pretentajo laži pregona
Poznati resnico je ključno za tvoje življenje
Upam, da bodo lahko vsa življenja prestala katastrofo
Med dobrim in zlom, božanstva izpolnjujejo njihovo obljubo
30. april 2006
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Priložnost v trenu očesa
Pet tisoč let velike drame,
Glavni oder je bila Kitajska, Osrednje Ravnice.
Vsako posamezno življenje, reinkarnirajoče,
Vloge, ki jih igramo – nekatere grenke, nakatere sladke.
Pogosto vprašam zakaj mesec postane poln,
In kako dolga bo življenska pot.
Vprašam od kod sem prišel,
In zakaj je tuzemski svet tako nevaren.
Nebo in Zemljo je ustvaril Fa (Pot)
Prihajali smo na ta svet, da bi ustvarili povezavo (z Njim)
Reinkarnirali smo se, čakajoč Fa,
In zmanjševali svojo karmo skozi stiske.
Na koncu Kalpe bo Božansko prišlo,
Rešujoč nas in razrešujoč naša zapletanja.
Vsakogar in vsako življenje je obstajalo za to željo,
Trpeli smo tisoče let.
Priložnosti se ne sme jemati zlahka,
Zgrabljena ali zgrešena – v trenu očesa.
2. maj 2006
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Kdo sem jaz?
Med neskončnim nebom in zemljo, kdo sem jaz?
Ne spomnim se skozi koliko življenj sem šel
Sredi težav, nemočne zmedenosti
Moje srce, čaka, tako utrujeno
Preperel, sem točil solze v nočeh
Do takrat, ko sem zagledal Resnico
Do takrat, ko sem ugledal in prejel Dafa
Ki je prebil moja ušesa kot strela
Prišel do razumevanja sem kdo sem jaz
In doumel, da moram pospešiti korake na božanski poti
2006

65

Sočutje
Ali veste zakaj vam govorim resnico?
Ne zato, da bi postali kot sem jaz
In še manj nameravam spremeniti vašo vero
Želim le, da sprevidite Satanovo zavajajočo zvitost
Zaradi sočutja, ne prenesem pogleda na vas
Kako trpite enako usodo kot Rdeča Zver
Nebesa žele uničiti Rdečo Zver
Božansko me kliče, da rešim tiste, ki prebivajo tu
2006
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Zakaj odklanjate?
Moj prijatelj, se spomniš?
Vsi mi smo obiskovalci z Nebes
Tekom toliko življenj, koga smo čakali?
In kaj smo iskali v temi in meglici?
Ali je zaobljuba, dana pred spuščanjem v ta svet
Še vedno zapisana v vašem srcu?
Ko ste soočeni z resnico, zakaj jo odklanjate?
Dafa učenci niso v zmoti
Niti Falun Gong ni v zmoti
To božanska bitja izpolnjujejo svoje obljube
Kar so ljudje pričakovali in jih je skrbelo, je vse razkrito
Sočutje je trajno stanje Božanskega
Vendar čas mineva v trenutku
2006
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Poiščite resnico
Nebo in zemlja sta ogromna,
V katero smer gredo ljudje sveta?
Izgubljeni, oni ne poznajo poti.
Resnica je kompas.
Bogat ali reven, vseeno je,
Nikjer se ni moč skriti, ko udari katastrofa.
Mreža je puščena odprta na eni strani –
Hitro poiščite Resnico!
2006
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Vsako življenje je obstajalo za to življenje
Reinkarnirajoč se v tuzemskem svetu,
Resnična narava ljudi je zapečatena z iluzijo.
Dafa učenci trpe,
A tisti, ki so uničeni so čuteča bitja,
Vsa so življenja z nebes,
Ki so se spustila na ta svet, da bi čakala Fa.
Dokler prebivate v človeškem svetu,
Ne bodite zavedeni z lažmi [Partije].
Resnica je svetilnik,
Ima moč rešiti svet.
Vsa življenja so prišla zaradi Fa,
Vsako in vsa življenja so obstajala za to življenje.
10. junij 2007
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Čast ne dovoljuje oziranja nazaj
Zakaj je človeško življenje vedno tako težko?
Stremljenje in tekmovanje nista sreča.
Odkod smo prišli?
Medtem, ko smo iskali, smo zašli.
Zakaj so ljudje rojeni v ta svet?
Nihče tega ne more jasno pojasniti.
A učenje Dafa me vodi do razumnega razumevanja,
Zakaj pregon cilja Dafa učence?
Zaradi tega, ker mi hodimo po božansko-vodeni poti.
Mi razumemo zakaj ljudje trpijo,
Mi jasno razumemo usodo življenja;
In ustroj in stanje vesolja.
Partijska indoktrinacija ni več Resnica (za nas),
In pregon me ne more več zmesti.
Pravični um me vodi po božanski poti,
In čast ne dovoljuje oziranja nazaj.
21. junij 2007
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Božansko je tisto, kar rešuje ljudi
Dafa učenci rešujejo ljudi
Vsaka beseda je milostna, odkrivajoča iskrenost
Ateizem, zla doktrina, je prevara
Rdeča plima teče proti vratom Avici Pekla
Ljudje v nevarnosti prosijo za pomoč
Ker njihov vedoči del želi preživeti
Jaz rešujem življenja razširjajoč resnico
Božansko je tisto, ki me kliče, da rešujem ljudi
21. junij 2007
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Da ublažim vašo zaskrbljenost
Čas mineva kakor teče voda
Človeško življenje vedno vključuje otožnost
Vsako posamično ponovno rojstvo, zakaj prihajamo sem?
Vsako in vsa življenja, smo iskali
Vprašam nebesa a nebesa ne govore
Strmim v luno, mojo glavo napolnjuje megla
Koga bi moral vprašati, da rešim skrivnost?
Resnica lahko ublaži veliko zaskrbljenost
V tako težkem času, se Dafa širi
Mora obstajati dober razlog
21. oktober 2007
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Bujenje
Od nekdaj, je bil človeški svet drama
Reinkarnacija in ponovno rojstvo menjata prizorišče
V vsakem življenju je vloga drugačna
Koliko zapuščenih grobov, je prepuščenih vetru in dežju?
Gledam gor v velikansko nebo a nebo ne govori
Tako veliko občutkov hvaležnosti in zamer zmede
Za koga se uprizarja velika drama življenja?
Kdo je moj resnični jaz, ki je prišel sem?
Širjenje Dafa osvetljuje vesolje
(Dafa), Božanski Gong, je prebudil tisoče milijonov
Težave me spremljajo, ko se vozim v slavnostni kočiji
Govoreč resnico, hitim reševat ljudi
Velika Pot vodi vse do Nebes
26. oktober 2007
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Samo resnica lahko reši
Morala sveta je padla, vstopajoč v pozno jesen
Pet tisoč let civilizacije – odcvetelo cvetje
Človeška srce niso več tradicionalna – svet v kaosu
Kdo nas lahko reši, ko udari katastrofa?
Na koncu Kalpe, je širitev Dafa z razlogom
Faza propadanja brez Tao-a, ne bo trajala dolgo
Dobro ali zlo, pravično ali demonsko so ločeni
Božanska bitja upajo, da so dobri ljudje lahko rešeni
Sladka rosa se širi po vsem človeškem svetu
Resnica, besede od Božanskega, so napolnile svet
Mreža je puščena z odprtino na eni strani – hitro jo poiščite
Le resnica lahko reši
26. oktober 2007
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Spoznaj resnico
Z izkušnjo tisočletnega tavanja
Izgubljen v tuzemskem svetu, stremeč in boreč se
Sredi mamljive stvarnosti
Je bila stara zaobljuba pozabljena
Dafa, ki so ga pričakovala vsa življenja je obrekovan
Zakaj prilivati olje na ogenj?
Božanska bitja puščajo mrežo odprto na eni strani
Resnica lahko odklene ključavnico zmede in meglice
Ne nadaljuj z oklevanjem ali izgubljanjem časa
Prikliči nazaj svoj pravi jaz
Pridi ven iz izvora slepila
Spoznaj Resnico
Ker je to zadolžitev, ki si jo čakal stoletja
29. oktober 2007
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Vemo
Vemo, da je desetine tisoče let star tuzemski svet
Pričakoval Bude in božanska bitja
Zadnja stran zgodovine je prispela
Sijaj Resničnosti, Sočutja, Popustljivost osvetljuje
visoke gore in ogromna morja
Borba med dobrim in zlom se odigrava, razburkavajoč dušo
Pregon le odkriva plemenito vedenje učencev Dafa
Med trpljenjem jaz še vedno rešujem čuteča bitja
Ljudje sveta, ki so izgubljeni:
Morate razločiti pravilno od napačnega
Resnica je odrešitev
Resnica je upanje
To je srce velikega sočutja
Nova era se odvija, sredi velike in mogočne lepote
november 2007
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Naj ne žalujem za vami
Zakaj še vedno verjamete [Partijinim] lažem
In še naprej odklanjate vabilo božanskih bitij?
Življenja, ki so izgubljena:
Iskreno občutim globoko obžalovanje za vas
Najsi imate karmično povezavo ali ne
Potiho prosim za vas
Upam, da boste kmalu jasno videli resnico
Upam, da boste varno prestali katastrofo
Vse dokler dopustite svoji vesti, da se prebije skozi predsodke
Boste imeli čudovit jutri
Ne čakajte dokler ne bo prepozno za kesanje
Ne dovolite, da obžalovanje postane večno obžalovanje
2007
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Za koga obstajamo?
Za koga smo zaposleni dan in noč?
Izgleda, da je to le za vero
Pravzaprav je to temeljito uresničevanje po razumljenju Resnice
Pregon lahko pokaže le zlo in dobro
Za koga smo pripravili gradivo z resnico v naših rokah?
Videti je, kot da je namenjeno narediti, da spregledate skozi
preganjalčeve klevete
Ki pošiljajo ljudi po poti uničenja, da bodo pokopani s KPK
Enkrat sovražni do Buda Zakona, ni več upanja v rešitev
Zakaj od vas zahtevamo, da jasno vidite zlo Partijo?
Ne zato, da bi dobili politično premoč
Zakaj KPK venomer preganja naše sodržavljane?
Resnica natanko razkriva preganjalca
Vse kar počnemo je za vaše dobro
Ne glede na to kako zloben je lahko pregon
Mi hodimo po božanski poti
Ljudje sveta, ki razpihujejo ogenj pregona so izgubljena jagnjeta
Sredi nevarnosti nas je Božansko poklicalo, da rešimo ljudi, ki
prebivajo tu
2007
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Pojem za vas
Prijatelj, iz srca pojem zate
Petdeset let laži lahko zgradi Rdeči Zid
Razbojnik lahko zasenči sijaj pet tisočletij civilizacije
A Resnice, Sočutja, Popustljivosti to nikdar ne morejo prizadeti
Ne verjemite tako zlahka enoglasni propagandi govornikov Partije
Pravilno ali napačno morata biti merjena z vašim sočutjem
Ko enkrat spoznate resnico
Bo to vaše upanje za rešitev
Prijatelj, to kar pojem je resnica
Božansko ocenjuje vsako posamezno osebo
Skozi zgodovino je tonjenje v izobličenost nespremenljivo
Tisto kar je uničeno je pokvarjena dinastija
Tisto kar je obnovljeno so vljudni in ljubeznivi
Izstopi iz zmede, ki so jo ustvarile laži
Ne bodi pokopan z Rdečim Razbojnikom
Resnica je milostna rešitev
Spoznati resnico je upanje za rešitev
2007
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Ujeto ali zgrešeno v eni misli
Človeško življenje traja le sto let
Več žalosti in grenkobe kot sladkosti
Gledajoč nazaj, kdo ne bi žaloval?
Življenje iskanja in pregona
Življenje skrbi in obžalovanja
Koliko jih ve, da ima vse svoj vzrok?
Ateizem je ta, ki povzroča globoko škodi ljudem
Človeštvo je prispelo na (doseg) nevarnosti
Resnica, ki rešuje ljudi je pred očmi
Stremljenje in borba za slavo in bogastvo
Sta zaslepila ljudem oči
Pozabili so pravi namen prihoda na ta svet
To je edina priložnost (pretekla ali prihodnja)
Ujeta ali zgrešena – je odvisno od ene vaše misli
7. februar 2008
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Bodite pozorni
V zmrzavajočem vetru ti ponujam resnico (letak)
Nezainteresiran ali nejasnega uma, se obnašaš, kot da me ne vidiš
Na pragu katastrofe, življenja nimajo kam oditi
Morda je ta letak upanje, ki ga čakaš
V vročini poletja, ti ponujam resnico
Prevara te sili, da nasprotuješ
Ne verjemi lažem zle Partije
To so prevare, da uničijo ljudi sredi nevarnosti
Dafa učenci rešujejo življenja
V tej resnici (letaku) leži upanje, ki si ga čakal tako dolgo
V vsakem posameznem rojstvu, je bilo čakanje v trpljenju srce
parajoče
Tuzemski svet in morje želja sta brezmejna
Vse za ta kos papirja, ki se zdi tako običajen!
27. april 2008
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Pokazujoč vam pot upanja
Ne ustavita nas ne veter ne dež, vse to za koga?
Jemo in spimo na ulici, vse to za koga?
Stoječ na pločniku, učenci Dafa
V roki letaki, rojeni iz sočutja in mukotrpnega napora
Samo, da bi vas rešili pred katastrofo
Samo s poznavanjem resnice lahko jasno vidite prihodnost
Ne zahtevam ničesar v zameno
Želimo vam le dati pot upanja
25. junij 2008
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Vsi so prišli za Fa
Vsa življenja so prišla zaradi Fa
Čakajoč odpiranje Nebeških vrat
Božanska bitja sedaj širijo Dafa
Rdeča Zver dela ljudi slabe
Ljudje sveta morajo vedeti
Dobro in Zlo sta prepoznana
Resnica rešuje ljudi
Zakaj niste pozorni?
Čakanje ne bo dolgo
In izgubljeno se nikdar ne bo vrnilo
15. junij 2008
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Razširjajoč sladko roso
Pesem sočutno širi sladko roso
Budeč čuteča bitja k rešitvi
Rojeni v človeški svet, da čakate Fa
Ne dopustite lažem, da zapirajo vašo pot domov
Pojoči glas predira meglo zmedenosti
Priklicujoč resnične misli, da bi lahko ločili dobro od zla
Pohitite poiskat resnico, da odklene vaše srce
Izpolnite svojo zaobljubo in začnite pot domov
18. junij 2008
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Naj razum prevlada
Ne potonite s propadajočo moralo v tem svetu
Ne utrujajute se z iluzijami v človeški družbi
Zemeljske slave nikdar ne trajajo dolgo
Ko se prebudite odprite vrata razuma
Večina življenja prihaja z Nebes zgoraj
In le zato, ker so preveč izgubljeni v smrtnem svetu
Budino sočutje je bilo prikazano
Tisto kar smo čakali je Gospodar Bog, ki bo rešil svet
30. julij 2008
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Ne oklevajte več
Reinkarnirajoč se tisoče let
V labirintu ljudje ne poznajo svojega porekla
Življenje za življenjem, omamljeni in zmedeni
Ljudje žive brez jasnega razloga zakaj
Človeški svet, je bil stoletja, aranžma Božanskega
Večina življenja je z Nebes zgoraj
Tisti, ki smo ga čakali v meglici in zmedenosti je Gospodar Rešitelj
Tisto kar smo poželeli je odprtje Nebeških vrat
Gospodar Tvorec je prišel že davno
Resnica, ki jo širijo Dafa učenci lahko razčisti iluzijo
Izkoristite priložnost, ustvarjeno tekom let
In ne oklevajte več
2008
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Prebudite se
Po prihodu v človeški svet, tisoč jeseni je minilo
Ciklus rojstva, staranja, bolezni, smrti, se nikdar ni prenehal
Časti, slave, bogastva in plače ni moč odnesti
Rivalstvo in borbe proizvajajo bolečino in skrb
Za kaj smo se reinkarnirali mnogokrat in na mnoga mesta?
Človek se pogosto vpraša kaj je vzrok
Prebijte se skozi laži in poiščite resnico
Dafa lahko raztopi skrbi v srcu
2008
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Zaobljuba Božanskemu mora biti izpolnjena
Pet tisočletij civilizacije je scenarij
Tisoče kilometrov gora in rek je veliki oder
Prebivalci Kitajske, Osrednje Dežele izvajajo veliko dramo
Od božanskih podarjena kultura je bila z nebes zgoraj
V slavnih časih, so oblikovani načini razmišljanja
V uspešnih dneh, so božanski pokazali svoj sijaj
Stvarjenje človeškega sveta, je bilo zato,
da se utre pot nazaj na nebesa
Hrepenimo po povratku Božanskih bitij
Božansko nas kliče, da se hitro prebudimo
Pot nazaj na nebesa je razkrita
Fa, ki rešuje ljudi je bil široko razširjen
Vsi stari načini mišljenja so ovire
Ste se spomnili svoje zaobljube?
Zaobljuba Božanskemu mora biti hitro izpolnjena
Spoznajte resnico, ki odklepa vaše srce
Čas nikdar ne čaka!
2008
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Resnica se širi
Prosim vas, cenite to usojeno povezavo
V resnici leži vaše zgodovinsko upanje
V trenutku nevarnosti in katastrofe vsi izbirajo –
Biti odstranjen ali se vrniti k dobroti
Morda res delimo karmično povezavo
Sočutje mi ne dovoljuje, da te pustim v nevarnosti
Dolga leta lahko s prahom prekrijejo posameznikov spomin
Ljudje pozabijo kdo so
Kje je njihov pravi dom,
In kdaj so prišli v človeški svet
Spoznati resnico lahko razpiha meglico in meglo
Vse kar so življenja čakala in o tem skrbela je prišlo
Zaobljube božanskih bitij se zdaj izpolnjujejo
2008

89

Resnica je svetilnik
Vihar tuzemskega prahu bega bitja
Sredi slave, bogastva in čustev se vsi borijo
Tisto kar se doseže z življenjem borbe se ne more prenesti naprej
Dodajanje olja na ogenj je spotikanje sebe
Večina življenj je reinkarnacija božanskih bitij
Ki so se spustila v ta svet, da čakajo Fa
Božanske zaobljube se izpolnjujejo
Spoznajte resnico o Falun Gongu
9. februar 2009

90

Čakajoč Fa
Vsako ponovno rojstvo in vsako življenje, vse v reinkarnaciji
Cvetje odcveti in zacveti, eno življenje za drugim
V trenu očesa črni lasje postanejo sivi
Stremljenje in borba nas puščata praznih rok
Slava, bogastvo, čustva in zvestoba so vsi zaman
Pa vendar se vsi borijo zanje od pradavnih časov
Človeško življenje je kot drama
Norčav ali nor, človek odigrava prizore kot, da so resnični
Ti in jaz sva bitji iz Nebes
Spustila sva se, da bi bila človeka in čakala Fa
Dafa učenci širijo resnico
In Resnica lahko odpre pot k božanskosti
20. februar 2009

91

Lastna izbira
Leta urno minevajo kot velika reka
Čemu je služila tisočletna reinkarnacija?
Neprostovoljno plavajoč s tokom
Vedno z občutkom, da v življenju nekaj iščeš
Dafa se je razširil po petih celinah
Spoznati resnico lahko raztopi tisoče skrbi
Dobro ali zlo, pravično ali demonsko – je lastna izbira
Zgodovinska priložnost tu ne bo dolgo
24. februar 2009

92

Nikdar ne izgubite smeri
Prijatelj moj, zakaj tako hitiš?
Ta letak zadeva življenje in smrt
Ne dovoli, da s tabo upravljajo laži
Ne škodi, če umirjeno spoznaš košček resnice
Človeško življenje je le prehodni prizor v veliki drami zgodovine
Slave, bogastva, čustev in sovraštva ni moč vzeti s seboj v Nebesa
Tisto, kar je potopljeno in raste iz navezanosti, so skrbi, ki
preobračajo želodec
Zakaj imamo človeško meso v tem življenju?
Dafa, ki so ga vsi čakali se široko razširja v svetu
Le spoznanje resnice lahko naredi, da ne boš zmeden
14. marec 2009

93

Kdo ga lahko dobi?
Ure ali dnevi, kako dolgo bo trajalo človeško življenje?
Vedno zaposlen, več skrbi kot radosti
Iščoč sem in tja, kje je pot?
Ko je zaskrbljen, se on napije in zapoje
Rdeča Zver z Zahoda je Kitajski prinesla kaos
Morala sveta pada kot plaz
Široko razširjanje Dafa rešuje čuteča bitja
Spoznajte resnico, da boste predrli slepila
Razlikovati pravilno od napačnega je upanje
Oklepajoč se iluzij, človek spiralno pada
Ne zamudite priložnosti tisočletij
Izpolnite zaobljubo, ki vas je pripeljala na ta svet
21. marec 2009

94

Razločite dobro od zla
Veličastna tisočletna drama je kot sen
Ne bodite preveč zaskrbljeni o zarotah
Kam boste šli, ko glasba utihne in je predstava končana?
Pohitite poiskat resnico in zaključite zmedenost
Dafa, ki rešuje ljudi se širi na široko
Laži Rdeče Zveri so ponovno razbite
Spoznajte resnico in razločite dobro od zla
Temni oblaki se bodo razpršili, odkrivajoč srečno nebo
3. april 2009

95

Umirjeno poglejte
Kaos na svetu, kot majajoča se zgradba
Katastrofa se bliža in ljudje ne vedo, da bi skrbeli
Kimajoč z glavami in odmahujoč z rokami, odklanjajoč resnico
Dobre besede iz srca jih ne spodbudijo, da bi se premislili
Ne zahtevamo ničesar v zameno in nimamo stremljenj
To je, da bi vas rešili, ko napoči katastrofa
Ne pozabite zakaj ste prišli na ta svet
Obstajajo razlogi za tisočletja reinkarnacije
Življenje se ne vrti okrog čustev in sovraštva
Utišajte svoj um in poglejte
Fa, ki so ga čakala vsa bitja je prispel
Resnica bo zaključila vašo zmedenost in skrbi
6. april 2009

96

Katero strani izbrati
Reinkarnacija in ponovno rojevanje v človeškem svetu
Čakajoč v bolečini na Božansko, da nas reši nazaj v nebesa
Vsi vedo, da bo Božansko prišlo na koncu Kalpe
Ne obračajte se stran, ko zagledate resnico
Na Kitajskem, Osrednje Ravnice, vsi vedo, da je Rdeča Partija zlo
Posameznik ne bi smel pomagati pokvarjencem in dodajati še več
tegob
Božanski prihajajo reševat, spremljajo jih motnje
To je zato, da bi se videlo katero stran bodo izbrali ljudje sveta
8. april 2009

97

Svetilnik
Večina življenj je z nebes
Brez izbire, kot biti zapečateni v labirintu
Nezmožni se spomniti velike želje pred spustom v svet
Borijo se in tekmujejo za denar in materialno blagostanje
Življenskih dosežkov ni moč odnesti s seboj
Borba in tekmovanja rezultirajo v praznih rokah
Prah konca Kalpe se je polegel
Katastrofa je na dosegu, ljudje sveta v iluziji
Zamenjujejo dobro in zlo, jezeč Božansko
Le Dafa učenci rešujejo ljudi
Vedeti resnico lahko reši tvoje življenje
Le resnica je svetilnik
16. april 2009

98

Obstaja upanje
Koliko vetrov in dežja je minilo?
In koliko oceanov in polj je zamenjalo svoja mesta v zgodovini?
Čas teče kot reka, pretekli dogodki so le hrana za sanje
Reinkarnirajoč se tekom tisočletij, koga ste čakali?
In kje je pravi smisel življenja?
Trpeč vso pot, sta bila telo in um poškodovana
Ali je zaobljuba, ki ste jo dali pred spustom v ta svet popolnoma
pozabljena?
Večina čutečih bitij so obiskovalci z nebes zgoraj
Brez poti nazaj v nebo, kdo bi lahko pomagal?
Oblikujoč svet in vse ustvarjeno, Božansko postavlja kozmična
pravila
Na koncu Kalpe, bo Božansko rešilo dobre ljudi nazaj v nebesa
Dafa, ki osvobaja ljudi se sedaj širi
Spoznajte resnico, da boste odstranili očitno meglo
12. junij 2009

99

Povratek do Nebeških vrat
Življenja od zgoraj so tu, da bi bili umrljiva bitja
Po prihodu v labirint, je lahko utoniti v popačenost
Rojstvo, staranje, bolezen in smrt so tuzemske nesrečnosti
Breme človeškega življenja je resnično težko
Gospodar Bog je bil tisti, ki je naredil svet in vse stvaritve
Smrtni svet je ustvarjen, za rešitev čutečih bitij
Zgolj zato, ker lahko trpljenje očisti grehe
Takrat lahko človek dobi Dafa in se vrne k Nebeškim vratom
28. junij 2009

100

Za ljudi sveta
Vstopili ste v svet smrtnosti, oblečeni v človeško meso
Tisočletja reinkarnacije, da bi čakali Gospodarja Boga
Mukotrpno ste čakali na sveto zvezo, vaša volja neuklonljiva
Tiho opazujoč nemirni svet in Rdečo Plimo izginjati
Pravični Fa se je pričel širiti in zlo je dvignilo prah
Laži so zmedle um, otežujoč pot skozi vrata (Dafa)
Milostna rešitev je resnica
Božanski vrtijo Falun
10. avgust 2009

101

Povratek na Nebo, drugo obalo
Čakanje dolgo stoletja
Hrepenenje dolgo tisočletja
Božanska bitja so prišla v človeški svet
Čuteča bitja jim radostno sledijo
(Božanski) razširjajo Fa za rešitev ljudi
Laži Rdeče Zvari so razpršene
Resnica odstranjuje zmedenost in meglo
(Mnogi ljudje) so rešeni in so se izognili katastrofi
Imeti namero, da prakticirate Dafa
Vrnitev na Nebo, drugo obalo
11. avgust 2009

102

Pesmi popotovanja
Soočajoč se z vetrom in prahom na poti, pojoč vso pot
Pomagamo pri Učiteljevem popravljanju Fa, vozeč se zelo daleč
Poštene misli lahko rešijo čuteča bitja
Petje v dobrem duhu pošilja udarne valove, povzroča kipenje
oblakov
Soočajoč se z vetrom in prahom na poti, pojoč vso pot
Prečkajoč velika jezera in prestopajoč visoke obronke
Na Vzhod, Zahod, Jug in Sever, mi širimo sladko roso
Nosimo resnico, razširjajoč jo daleč in široko
Soočajoč se z vetrom in prahom na poti, pojoč vso pot
Veselo petje, eleganten ples in starodavni orkestralni instrumenti
Ko se veliki zastor dvigne, je to nebeška domena
Božanska bitja nam pomagajo pri izvedbi, plesu in petju
24. avgust 2009

103

Vodeč v novo stoletje
Ustvarjajoč svet in odpirajoč nebo, za izvedbo velike drame
Sonce in Mesec Devetih Nebes sta kulisa
Zakaj obstaja katastrofa po vsakem dejanju?
To je zato, da bi se nadomestil svet in zamenjala nebo in zemlja
Nebo in Zemlja sta prestala dolgo obdobje in pravična atmosfera
je bila izgubljena
Po nastanku, stagnaciji in degeneraciji, je uničenje pri roki
Dafa lahko reši čuteča bitja
Resnica odpira vrata novemu stoletju
13. november 2009

104

Edino upanje
Tisoče let je trajalo stvarjenje
Pet tisočletij je trajalo razkošje in metež
Zgodovinski tok se je ustavil
Ker je bila zgrajena na temelju stvarjenja in izumiranja
Ni brez upanja
Bog Stvaritelj ni pozabil ljudi sveta
A morate spoznati resnico v labirintu
Dafa učenci so edino upanje za rešitev ljudi
2. januar 2010

105

Po čem ti koprniš?
Čustva so mreža; bolj se oseba bori, bolj jo zateguje
Slava in dobitek zajemejo ljudi za vse življenje
Ranjeni tako globoko sredi navezanosti
Po čem človekovo resnično koprni?
Namen življenja nista tekmovanje in borba
Božanski odvračajo nevarnost in katastrofo
To življenje je, da bi spoznali Gospodarja Tvorca
To je tisto, kar ste iskali z vsakim ponovnim rojstvom in vsako
življenje
10. januar 2010

106

Poklicani od Božanskega, da širimo resnico
Ne čakajte, da se zemlja obrne in potone
Ne dopustite, da strahota najde vaša vrata
Ko morala sveta pada, ne podpihujte ognja
Tisti, ki so lahko rešeni morajo biti tisti, ki imajo še vedno vest
Božansko ni pozabilo ljudi sveta
Ne verjemite besedam govornikov pregona
Božansko je tisto, ki je poklicalo Dafa učence, da širijo resnico
3. april 2010

107

Razjasnjevanje
Ne zaupajte tako zelo tem lažnivim govornikom
Vsak pregon se prične s podpihovanjem sovraštva
Vsi vedo, da je Rdeča Partija zločinska
Vendar kri 80 milijonov nedolžnih ni
Prebudila Vas in popravila vašega razmišljanja
Ne živite izobličenega in ničvrednega življenja potopljeni v
Partijino kulturo
Ne vznemirjajte se, kadar podpihujejo ogenj pregona
Razumsko spoznajte resnico
Dejstva bodo osupnila vaše srce in šokirala vašo dušo
21. marec 2010

108

Božansko me kliče, naj pohitim za vas
Zakaj od vas zahtevamo, da spoznate resnico?
Večina ljudi prihaja od zgoraj z Nebes
Vrniti se na Nebo je vaša želja
Fa ladja, ki rešuje svet je zaplula
Ne zamudite tega kar ste čakali tisočletja
Laži prekrivajo resnico, da bi vas zmedle
Preden udari katastrofa, vam moram sporočiti
Da so ljudje sveta tisti, ki so žrtvena jagnjeta
Ne glede koliko trpim, sem na božanski poti
Božansko je tisto, ki me kliče, naj pohitim za vas
3. april 2010

109

Obžalovanje ne bo pomagalo
Življenje nima le ene življenske dobe
Vsako posamezno življensko dobo oseba nastopa
Držeč se zapleta predstave
Z enega mesta na drugo, smo potovali skozi stoletja
Rdeča dinastija je prinesla svetu kaos
Prevara je postala doktrina
Laži zavajajo ljudi
Človeško podpiranje zla nasprotuje volji Nebes
Mreža je odprta ne eni strani
Tisti, ki se drže prevare bodo zapuščeni od Božanskega
Ostati ali oditi odloča oseba sama
Končna ura je na dosegu roke
Vsako in vsa življenja, oseba čaka Božansko
Če ga zamudi, obžalovanje ne bo nič pomagalo
6. april 2010

110

Dajajoč vam resnico
Tisoče Gospodarjev in množica Bud so se spustili na ta svet
Pomagajoč Učitelju, da reši ljudi sveta
Dafa se širi široko in daleč po svetu
Ustvarjajoč karmične povezave, ne glede na bogastvo ali revščino
Ljudje prakticirajo sočutje
In zla Partija to sovraži
Zatiranja so bila pogosta
Zavajajoče besede so prekrile nebo
Čuteča bitja to težko razlikujejo
Tukaj vam dajemo resnico
6. maj 2010

111

Izpolnjujoč zaobljubo
Pred spuščanjem na svet, smo obljubili drug drugemu
Kdorkoli prvi dobi Fa mora najti drugega
Dajem ti resnico a zakaj jo odklanjaš?
Koliko veš o Falun Buda Zakonu?
Ne sledite nespametno lažem pregona
Resnica je zaklad, ki rešitev vam prinaša
Izpolnjujem zaobljubo
Rešujoč ljudi pred katastrofo, v dirki s časom
16. avgust 2010

112

Namen življenja
Dolga reka zgodovine, tisoče valov
Stotine dinastij, vsaka z drugačno kulturno zapuščino
Koliko je bilo velikih, ki so razburkali veter in oblake?
Gomila zemlje (zapuščena), spremstvo junaka
Kdaj se bosta reinkarnacija in ponovno rojevanje končala?
Zakaj je ogromno nebo tako veliko?
Človeška življenja so bila na mnogih krajih, da bi čakala Fa
Pridobi Fa in vrni se gor na nebesa
18. avgust 2010

113

Kaj je smisel življenja?
Sto let človeškega življenja, za koga tako zaposlen?
Slava, bogastvo in čustva do družine bude globoko vznemirjenje
Ko se glasba konča in drama zaključi, kdo sem jaz?
Nebo ne govori, puščajoč nas zmedene
Dafa se širi vsepovsod okrog tebe
Spoznaj resnico, da boš usmeril svojo izgubljeno smer
Mi budimo ljudi, da bi oni lahko razlikovali dobro od zla
In našli svoj resnični jaz, da bi se vrnili v nebesa
10. september 2010

114

Hrepenenje
Polna luna visi nad nebom
Pokrajina, v srebrnkasti svetlobi, je vsa tiha
Prizor me spodbuja, da se vprašam
V davnih časih, kje sem bil?
Zaradi česa sem prišel na ta svet?
Preroki so dejali, da smo prišli z nebes
In da nas bo Božansko odpeljalo domov
Verjamem, da je to resnica
Ker moje srce hrepeni po tem
6. november 2010

115

Pred vašimi očmi
Tavajoč po svetu stoletja
Od enega mesta do drugega, reinkarnirajoč se, nikdar predaha
Doživevši kopna in oceane, kako zamenjujejo mesta tekom časa
Iščoč pravični Tao
Sedaj je resnica prav pred tvojimi očmi
24. november 2010

116

Kdo mi lahko pove?
Kdo mi lahko pove
Kaj je smisel življenja?
Zaposlen sto let za slavo, čustva, bogastvo
Takrat naenkrat bolezen, starost, izpraznjenost
V zmedenosti, sem slišal pesem
Božanski so prispeli na ta svet
Spoznaj resnico in lahko si rešen
26. november 2010

117

Pesem v mojem srcu
Pojem pesem iz svojega srca
Kaj pravzaprav je namen človeškega življenja?
S preveč navezanostmi in preveč občutka izgube
Jutri bi lahko ponovil isto napako
Sveti iz legende je prispel
Katero je njegovo ime?
Želim Ga vprašati o smislu življenja
Želim najti svoj pravi jaz
Želim iti proti svetlobi, na katero je on pokazal
Želim da On sliši mojo pesem
2010

118

Pot na Nebo
Ljudje sveta so pretežno božanstva z Nebes
Spuščeni v ta svet, da bi počakali zlati sveti spis
A ker je smrtni svet preveč nevaren
So padli v prepad, iščič slavo in bogastvo
Izvorno s kom ste podpisali zaobljubo?
Vaša družina v nebeškem kraljestvu je tako zaskrbljena
Slava, bogastvo, čustva in sovraštvo – vse ostane prazno
Pohitite poiskat resnico, pot do Nebes
2010

119

Kako težko vas je rešiti
Božanska pot vodi do Nebeških vrat
Koliko ljudi jo lahko prepozna?
Laži so zamračile pogled
Ljudje ne verjamejo, da je Božansko prišlo
Osemdeset milijonov grobov, nedolžnih duš
Pet tisočletij civilizacije zažgano
Zakaj ne izprašate svoje vesti?
Božansko vrti Falun
Dafa učenci prelivajo kri na pesku –
To je za dobrobit čutečih bitij
Kako težko vas je rešiti
2010

120

Razširjajoč besede resnice
Od stvarjenja Treh Domen, je minilo 200 milijonov let
Nebo in zemlja sta prestala dolgo obdobje, in leta je težko
prešteti
Oceani in polja so pogosto zamenjevali eden drugega
Vsaka dinastija je privzela nov izgled
Stvarjenje človeškega sveta se je zgodilo zato, da bi se utrlo pot v
Nebesa
Pa vendar demoni uničujejo človeški svet, ena katastrofa za drugo
Moralna načela sveta so pokvarjena, a Dafa se tukaj širi
To je za rešitev vesolja pred koncem Kalpe
Vsa življenja čakajo Božansko za rešitev
Dafa učenci širijo besede resnice
2010

121

Iščoč
Potoval sem širom sveta
Moje nemirno srce še vedno išče –
Kje je izvor življenja?
Zakaj so ljudje videti, kot da nastopajo v predstavi?
Želim najti pravi smisel življenja
Človeška bitja v nobenem smislu niso ustvarjena za slavo in
bogastvo
Vse dokler obdržimo dobroto in vest
Nas Božansko ne bo zapustilo
2010

122

Rešujoč vas nazaj v Nebesa
Soočen z resnico, zakaj ji obračaš hrbet?
Ta ni zato, da bi te odvrnila od božanstva,v katerega verjameš
In še manj, da bi postal tak kot sem jaz –
To je odvisno ali imaš tako karmično povezavo
Sredi nevarnosti, rešujem ljudi, zaradi svoje zaobljube od prej
Ti si prosil Božansko, naj te reši nazaj v Nebesa
Sedaj pa si vseeno tako izgubljen, da odklanjaš vabilo
Pot, ki jo kažejo Dafa učenci, te zagotovo ne bo odvedla na
stranpot
2010

123

Pozivajoč te pred katastrofo
To ni kot nekaj za povračilo
To ni, da bi te naredilo religioznega
In še manj je za moč in denar
Resnica je tisto, česar nisi predvidel
Vabim te pred katastrofo
Poslušaj me, ko govorim resnico
In Satan se ti ne bo več zahrbtno smejal
1. marec 2011

124

Kaj je smisel življenja?
Nekoč si iskal dolgo in naporno
Ko si bil srečen si postal zanesen
Ko si bil zaskrbljen si se pritoževal Nebu in Zemlji
Ko si zaposlen nimaš nadzora nad seboj
Pol tvojega življenja je porabljenega za slavo in bogastvo
Imaš občutek, da nekoga čakaš
Nato pa to hitro prekrijejo tuzemske skrbi
Kaj je smisel življenja?
Resnica lahko odklene spomin
22. marec 2011

125

Ali ste pozabili svoje zaobljube?
Božanski zahtevajo, naj prepevam resnico
Hodimo po poti pod Božanskim vodstvom
Čeprav ljudje vedo, da nevarnosti sveta rastejo
Nevede dodajajo olje na ogenj
Ali ste pozabili zaobljubo dano v času stvarjenja?
To je vaše upanje za povratek domov
22. april 2011

126

Odstranite svojo rjo
Ne mislite, da vas prosim, da me rešite
Ne dopustite lažem Rdečega Vraga, da vas še naprej nadzirajo
Sredi nevarnosti želim le, da spoznate resnico
In upam, da vas bo Božansko zaščitilo
Ne gre za to, da bi vas prosil, da me rešite
In še manj vas želim pridobiti
Želim vam le povedati: tisto, kar so ljudje
čakali je že prispelo na ta svet
Resnica lahko odstrani rjo s človeškega uma
28. april 2011

127

Upanje na povratek domov
Sprehajam se po gorskem grebenu
Zvezdno nebo je visoko, daleč in ogromno
Na nočnem nebu nekdo poje
Reinkarnacija in ponovno rojstvo, tisočkrat
Vsi ljudje prihajajo z nebes
Zakaj ste se spustili na ta svet, ste mar pozabili?
Gospodar Stvarnik ni odlagal
(s prinašanjem rešitve na koncu Kalpe)
Pojoči glas prihaja iz vesolja
Njegova melodija odmeva širom neba in zemlje
3. maj 2011

128

Tuzemski svet je kot morje
Tuzemski svet je kot morje med brezmejnim nebom in zemljo
Človeško življenje je kot majhna ladja, ki plove po ogromnem
oceanu
Sredi valov ljudje ne vedo kako nevaren je človeški svet
Med človeškim svetom in tistim onkraj, obstaja zid
Tako veliko valov in grebenov te čaka
Le resnica ti lahko pomaga, da se vrneš domov
9. maj 2011

129

Streznitev
Kako dolgo traja človeško življenje?
Pojoč veselo in poizkušajoč fina vina
Nezavedajoč se, da se katastrofa bliža
Ljudje sveta še vedno hitijo naokrog
Rojstvo in starost sta spremenljiva
Resnica je prav poleg vas
Sveti Kralj je prišel na svet
Če je (priložnost) zamujena, bo obžalovanje srce parajoče
15. maj 2011
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Pričakujoč Budino rešitev
Katastrofa je prišla
Ljudje tega ne razumejo
Ni prepozno spoznati resnice Rdeča Plimaje nastopila, da bi prinesla kaos na svet
Odstranite oznako Rdeče Zveri
In zaščiteni boste s strani Božanskega
Čakajoč Budino rešitev
16. maj 2011
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Govoreč o karmičnih povezavah
V ogromnem morju ljudi, se je težko srečati
Nasmeh, na katerega se slučajno naleti, je iz karmične povezave
Utišajte svoj um in poslušajte resnico
Tisočletja ste čakali na te besede
Dafa, ki rešuje se širi po svetu
Vsaka beseda nebeških skrivnosti je resnična
18. maj 2011
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Resnica
Ali še lahko odklenete svoj spomin?
Je zaobljuba, dana, pred prihodom na ta svet še vedno tam?
Skozi reinkarnacijo smo vsi čakali Božansko
Božanski so že davno prišli, le da je bilo to prikrito
Ljudje sveta so bili zaposleni s slavo in bogastvom
Tisti, ki verjamejo v laži KPK celo častijo Rdečo Zver
Resnica bo odprla vaš spomin
In doumeli boste zakaj je tako veliko katastrof na svetu
Kot tudi, da Dafa učenci želijo širiti resnico
Po prebujenju, boste našli sebe in se izognili pogubi
Preurejeno, 18. maj 2011

133

