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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 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 vrline 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 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 Hongdži 
24. maj 2015

1: Lun–ju – izjava, komentar izjava, nekaj česar z besedami ni moč izraziti
2: Zhen-Shan-Ren ( fon. Džen–Šan–Ren) – Džen (resnica, resničnost, iskrenost); Šan (blagost, usmiljenje, milost,
dobrota, dobrodušnost); Ren (vzdržljivost, vztrajnost, trpežnost, potrpežljivost, tolerantnost)
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