
Fa poučevanje v Washingtonu leta 2018

Li Hongdži
v ZDA, 21.06.2018.

(Skoraj desettisočglava množica Dafa praktikantov je vstala in ploskala zelo
dolgo časa. Učitelj pride na oder in z rokami napravi heshi gesto vsakemu delu
občinstva, preden se ta usede.)

Pozdrav vsem! (Vsi praktikantje se odzovejo soglasno: “Pozdrav, Učitelj” in
navdušeno zaploskajo. Učitelj nakaže naj prenehajo s ploskanjem). Trdo ste
delali. (Vsi praktikantje: “Učitelj je bil delal trdo!” Učitelj z rokami prikaže gesto
naj prenehajo s ploskanjem). Ta pregon je po besedah starih sil samo
preizkušnja ter krst ognja in krvi, ki cilja na Dafa učence, kot taljenje pravega
zlata. Ne glede na to, ste kot Dafa učenci prevzemali to resnično izjemno
odgovornost. Rešujete vsa bitja. Vi sami nimate veliko karme, ne toliko velike
količine karme. Kljub temu vi veste, da v človeški družbi množice bitij niso
preproste, celo živali niso preproste. Številna bitja so prišla z visokih ravni.
Moramo jih rešiti. Bitja, ki jih predstavljajo, so vsa tista, ki bi bila izločena v
starem vesolju in mi jih moramo rešiti. Torej, ko jih rešimo, bodo tudi njihova
bitja rešena. Zdi se, da je reševanje številnih življenj zelo dobra stvar; kaj pa
vsa ta karma? Ta ogromna količina karme. Poleg tega v navadni človeški
družbi, v naraščajočih poplavah — vsi pomislite o tem — ta karma je tudi zelo
velika. In to povzroča težave njihovega odrešenja, težave pri njihovem
reševanju, stiske pri njihovem reševanju in tem pregonu.

Ta pregon je sam po sebi slaba stvar na nizkih ravneh, ki nam preprečuje, da
bi reševali ljudi; bitja z visokih ravni mislijo, da je ta pregon le preizkušnja in
kultivacija za Dafa učence in tako so te stvari povezane. Pravzaprav so vse
ortodoksne vere v zgodovini — na primer, tisti bogovi, ki jih poznamo, da so
dol prihajali reševati ljudi, to so tisti, ki so postavili kulture za razumevanje
bogov — in to kar so prestajali, je ravno tako isto. S tega vidika so enaki,
vendar stvari, ki jih Dafa učenci počnejo, niso preproste zaradi dodatnih
razlogov. Če so človeška bitja vsa bitja visokih ravni, bitja, ki so se v tem svetu
vrnila dol in reinkarnirala v imenu številnih, velikanskih skupin bitij — vsi
razmislite o tem, kako bodo ti ljudje na zemlji živeli v človeški družbi, to je
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veliko vprašanje. Drugače povedano, človeška družba ni preprosta. Čeprav
današnji ljudje na zemlji niso preprosti potem, ko enkrat vstopijo v zaslepljeni
svet in v dvignjen prah sekularnega sveta, se obnašajo zelo slabo, nekateri še
slabše, a vendar je narava njihovega življenja preprosto izjemna. Čeprav
današnje ljudje na zemlji na površju vodijo sodobni trendi in sodobno
razmišljanje, ki se je oddaljilo od kulture prinašane od boga in je
indoktrinirana od zla partijske kulture v družbi zlo komunistične partije, se ti
obnašajo zelo slabo. Vendar jih moramo rešiti. Dafa učenci so njihovo edino
upanje odrešenja in nihče drug ni tega sposoben narediti.

Kot sem vam povedal, je vera samo kultura, ki postavlja temelje v zgodovini,
da bi ljudje razumeli bogove. Kakšni so različni bogovi, kakšne so različne
vere v bogove, kaj bi morali delati, ko si željo po svetovih bogov in kakšna je
kultivacijska praksa — oni so samo postavili takšno kulturo. Vendar, da se ima
resnično željo rešiti vsa bitja, ali lahko prevzamejo to odgovornost v zadnjem
ključnem trenutku? Nobena vera tega ne more storiti ali prevzemati te
odgovornost, samo Dafa in Dafa učenci lahko. Da povem malo drugače, to ni
preprosto. Morda je vaš izvor (Učitelj se nasmehne) dobro utemeljen in ima
dobro značilnost in morda so vaše predrojstvene sposobnosti zelo močne.
Toda v navadni človeški družbi, kljub vsemu v različnih skušnjavah te družbe
ali celo po vplivom različnih človeških navezanosti, se je zelo težko izogniti
pastem ali nepostati onesnažen s temi stvarmi. Dobra stvar je v tem, da so se
v zgodovini vsi Dafa učenci neprestano očiščevali in nenehno odstranjevali
karmo in ker so prispeli do današnjega stanja, se vseeno razlikujejo od
običajnih ljudi. V teh naraščajočih poplavah, je v očeh bogov tisti, ki ne pluje
skupaj s tokom in kdorkoli je sposoben stati nepremično tam, že izjemen!
Kdorkoli ostane nespremenjen, je preprosto preveč neverjeten! Z Dafa učenci,
ne le da na njih to ne vpliva, temveč oni tudi pljujejo proti toku! (Vsi učenci so
navdušeno ploskali, Učitelj napravi heshi).

V naraščajočih poplavah človeštva greš proti plimovanju. Ko prideš do tega, je
vseeno to le nekaj več kot se zdi! Celotno vesolje je na sredini tega, da bo
odpravljeno in se izrojeva, medtem ko ste sposobni iti proti tem toku! V
današnji družbi, če ima človek lahko nekaj pravičnih misli, je ta oseba že
izjemna! Ali ni tako? V katerikoli družbi in s kakršnimikoli družbenimi temelji,
če je bitje sposobno imeti pravične misli, bo to naredilo razliko. Recimo, da so
bile misli v preteklosti pri ljudeh zelo pravične v družbi, njihova morala je bila
zelo visoka, zato je bilo nekaj dobrih stvari, ki ste jih napravili štetih za nične,
saj so bili vsi taki. Vendar pa so v današnji družbi, dobri in slabi, pomešani
skupaj ali pa vsi upadajo. Tako da, če lahko to obravnavate s pravičnimi

2



mislimi in če ste sposobni imeti pravične misli, ste resnično izjemni.

Kot rečeno, želim govoriti o eni zadevi in nikoli prej nisem o tem govoril z
vami. Vemo, da vsi govorijo o kultivacijski praksi. Kaj je kultivacijska praksa?
Pravzaprav ni veliko ljudi, ki resnično razumejo njen pravi pomen. Pri
kultivaciji gre za izpolnjevanje življenj. Ne gre za to, da se v veri posameznik
kultivira, tudi ne, da so skupine kultivatorjev edine, ki se kultivirajo. Če so bila
ta Tri Domene ustvarjena v času, ko vesolje ni bilo več dobro in še posebej v
današnji človeški družbi, so vsi tisti, ki se tukaj vzdržujejo, bitja, ki
predstavljajo velikanska življenja in skupine visokih ravni. Kakšna bi bila
potem družba in kako naj se jo obravnava? Vsi pomislite: To ni preprosto
vprašanje. Pravzaprav, ko je nekdo sposoben priti v človeško družbo, je ta že v
kultivacijskem okolju. Govoril sem ves čas, da je ta družba kot celota dejansko
kultivacijsko okolje ustvarjeno za naše Dafa učence. Ne pripadate v vero,
vendar v družbi prakticirate kultivacijo, zato so vsa področja življenja postala
vaša kultivacijska prizorišča, kajne? Pravzaprav je še več kot to: Ali niso vsa
človeška bitja tudi v tem kultivacijskem okolju?! Ali je v preteklosti obstajala
takšna družba?!

Vsak družbeni sloj, vsako družbeno delovanje in prikaz vsake različne
družbene oblike so preizkušnje ljudskih src. Vse kar se zgodi v življenju je, da
se vidi, kako so ljudska srca postavljena in vse je zabeleženo. Zakaj je ena
Shen Yun predstava sposobna reševati ljudi? Ali ima tisto osnovo in
delovanje? Za Shen Yun sem govoril, da njihovo občinstvo ni preprosto in ne
prihaja po naključju; ti že imajo te temelje, so bili izbrani v družbi in so
zmožni prejeti to predvideno priložnost, da lahko vstopijo v to gledališče. To
pomeni, da v človeški družbi, v tem velikem okolju že izvajajo kultivacijo. Kot
se spominjam, je bila morda predstava v mestu Severne Karoline. Šel sem tja.
Vse vstopnice so bile razprodane, a na dan predstave je bila snežna nevihta.
Močno in gosto je snežilo, da je vožnja postala nemogoča. Tako je v gledališče
prišlo le trideset odstotkov lastnikov vstopnic. Le trideset odstotkov jih je
prišlo na ogled, a vendar so bile njihove izkušnje zelo veličastne. Eden
gledalec je delil naslednje: “Ravno po odhodu svojega doma, je bilo kot, da bi
vadil kultivacijo na poti do sem. Vsak korak sem bil napravil težko in sem
razmišljal prav vsak korak na poti, vse dokler nisem vstopil v gledališče. Bilo je
tako kot v procesu kultivacije in po ogledu predstave je bilo kot, da sem
izpopolnjen.” ( Vsi učenci so navdušeno ploskali). Torej, to se ima za povedati,
da ne podcenjujte današnje človeške družbe. Dafa učenci niso edini, ki se
ukvarjajo s kultivacijo in v njej so tudi vsa človeška bitja. Tudi oni se talijo. V
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njihovem življenju, delu in različnih prizoriščih, v problemih s katerimi se
srečujejo, mislih, ki jih imajo in vse do njihovih dejanj vse to jih nastavlja, jih
postavlja v sredino boja med dobrim in zlom.

Tako v tem velikem okolju, odkar vsi izvajajo kultivacijo, torej OK, potem so
vsi kultivatorji, kajne? Ne. Vi vsi veste, da s to pečjo za taljenje jekla, ni vse
železova ruda kar se vanjo vrže; obstaja tudi žerjavica premoga, kajne? Kako
bi se lahko izdelalo jeklo brez te žerjavice premoga? Enako velja za človeško
družbo. Čeprav je prišlo veliko bitij z visokih ravni, so prišli tudi mnogi
demoni in duhovi, ki so se reinkarnirali v ljudi, pomešali to družbo in nenehno
vodijo ljudi v tako imenovano novo razmišljanje. Ljudi vodijo v sodobno
razmišljanje, zaradi česar se oddaljite od tradicionalne poti, ki so jo uredili
bogovi in tako ljudje sami poškodujejo svojo vrnitev, saj so te tradicionalne
poti urejene od bogov. Pravkar sem povedal, da odkar se oseba ukvarja s
kultivacijo, mora hoditi po poti proti božanstvu. Toda nezaznavno so se ti
demoni in duhovi tudi reinkarnirali v ljudi in velika večina od njih se jih
reinkarnira v ljudi. Brez tako velikega števila se nebi pridelalo jekla, ogenj ne
bi bil dovolj zadosten, ta peč pa nebi imela zadostne vročine in nebi delovala,
če temperatura nebi dosegla željene stopnje. In tako igrajo takšno vlogo v
človeški družbi, uporabljajo sodobno mišljenje, različne načine, ki pokvarijo
človeštvo in različne izraze, da škodujejo človeštvu in zavedejo človeštvo. V
resnici je veliko ljudi, ki so bili povlečeni v to, še posebej mladi ljudje. Skupina,
kateri posvetijo največjo pozornosti so študenti, zlasti na učence.

Kakorkoli že, ne želim dajati preveč bremena na to, lahko premislite do konca,
in človeška družba je v bistvu v taki situaciji. Našel sem tudi, in na začetku
sem opazoval: V sredini trenda sodobnega mišljenja, s tako velikimi trpljenji,
koliko ljudi jih je zmožno to premagati? In vendar sem ugotovil, da z izjemo
Kitajske, v drugih krajih sveta ostajajo glavne gonilne sila družbe nepremične.
Ne glede na to, kako težko skušate na njih vplivati, tega preprosto ne
zmorete. Samo zavračajo sodobne stvari in jih zavračajo ostro, tako da ti ljudje
in samo oni, še vedno trdovratno varujejo tradicijo in tako se lahko ohrani pot,
ki so jo priredili bogovi. To ne deluje na tak način v družbi na Kitajskem. Ker
so bili indoktrinirani z idejami zlobne komunistične partije, ljudje ne zmorejo
ločevati dobro od slabega, sprejemajo v celoti vse kar so vodili demoni, ki so
se reinkarnirali v zahodnem svetu. Celotna družba to počne in v bistvu je taka
situacija. Zakaj je tako na Kitajskem? Kot vsi veste, sem nekoč omenjal kralje
na tem svetu. Sedaj imamo demokratične družbe. Kam so odšli vsi ti kralji?
Vsi so bili reinkarnirani na Kitajskem. To so kralji vseh obdobij, ne samo za
določeno etnično skupino, za določen narod ali za posamezno obdobje. Kralji
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stvari mogoče izboljšati, predvsem osredotočeno na celinsko Kitajsko. Če
previdno razmislite o tem, se ta beseda dejansko uporablja ustrezno.

Učenec: Ali je ta knjiga ‘Kako speter komunizma vlada našemu svetu’ predvsem
namenjena bralcem v različnih državah izven Kitajske? Ali bi morali to na
široko promovirati v celinski Kitajski?

Učitelj: Ni potrebe po širši promociji v celinski Kitajski. Ta je predvsem za
mednarodno skupnost. Na Kitajskem ljudje že vedo, kako jim rdeči spekter
vlada in da demoni vladajo nad ljudmi.

Učenec: Nekateri praktikanti želijo uporabljati povzetek ali citat iz knjige
‘Končni cilj komunizma’ v njihovih pismih in razlagah pri pojasnjevanju
resnice. A vendar ne zmorejo razložiti stvari tako dobro, kot to naredi knjiga.

Učitelj: Knjige na splošno dajo izjavo in nato uporabijo različne argumente za
podporo, še preden lahko jasno pojasnijo stvari. Ko pojasnjujete resnico, o
tem ne morete govoriti vse naenkrat in če ne zmorete biti tako prodorni v
svojem govoru, rezultati ne bodo primerni. Po mojem mnenju bi to morali
vzeti kot nekaj, kar bi obogatilo vaše znanje pri pojasnjevanju resnice. Ko
pojasnjujete resnico, morate uporabiti svoje lastne metode, ki temeljijo na
različnih ljudeh, v različnih situacijah.

To je vse, kar bom povedal. Ker je danes Fa konferenca in mnogi ste prišli od
daleč, vam ne želim preveč uporabiti časa. Fa konferenca za izmenjavo
izkušenj je dejansko zelo pomembna. Stanje Dafa učencev, ki rešujejo čuteča
bitja in stanje kultivacije iz različnih področij se lahko nauči in izmenjuje na Fa
konferenci. To je koristno za vaše delovanje v prihodnosti. A vendar si želite
poslušati Učitelja, zato sem se potrudil po najboljših močeh z odgovori na
nekatera vaša vprašanja — taka je situacija.

Stvari morajo biti opravljene od vas. Pod najtežjim, najhujšim položajem, to
počnete zoper zlu. Učitelj je tudi prisoten. Zlobna KPK je dejala, da se skrivam
v ZDA. Pravzaprav sem na Kitajskem vsak dan! (Vsi učenci navdušeno ploskajo
zelo dolgo časa)

Li Hongdži 
21. junij 2018
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vseh obdobij, tisti, ki so prišli z najvišjih ravni nebes, ki predstavljajo še večja
kozmična telesa, tisti z najboljšimi prirojenimi lastnostmi — vsi so se
reinkarnirali na Kitajskem, ki tam ustvarjajo primarno kultivacijsko okolje.
Zato je tam najbolj kaotično in vse kar je slabega je prineslo tja. Družba se zdi
uspešna z vsemi stvarmi, vendar je vse namenjeno, da bi zapeljevalo ljudska
srca in pokvarilo človeštvo — ljudje se preprosto ne zmorejo upreti skušnjavi.
Pomislite vsi na to: Kako težko bi se bilo temu izogniti! Tako sem včasih
razmišljal: Kljub vsemu so naše Dafa učence resnično zmedle te stvari, v tej
izprijeni družbi na Kitajskem. Ampak ne glede na to, ne zmorejo zapustiti
Dafe in bodo za Dafo želeli početi stvari in na tej točki sem zelo zadovoljen in
mislim, da je to izjemno. (Ploskanje učencev postopoma narašča, navdušeno
ploskajo in Učitelj napravi pavzo). Te sodobne stvari se lahko odražajo v
ljudskih dejanjih, idejah in podobnem ter v vseh vidikih življenja ter znaki
kontaminacije so lahko vidni vsepovsod. V vsakem primeru Dafa učenci lahko
dobro opravljajo stvari, ki jih morajo opravljati. To je, da Dafa učenci lahko
izpolnjujete zaobljube, ki ste jih zaobljubili in lahko izvajate stvari, ki jih
morajo izvajati Dafa učenci, to je najpomembnejše in najbolj izjemno. Ne
zapuščate Fa, dobro se kultivirate, kljub motnjam ste še vedno lahko Dafa
učenci in še vedno počnete kar bi morali početi Dafa učenci — to je izjemno,
saj je ta družba preveč zapletena.

Pravzaprav tudi zahodna družba ni preprosta. Sredstva, ki škodijo človeštvu,
ki so jih demoni in duhovi začeli uporabljati pri kulturi, in tako imajo učinek iz
drugačnega zornega kota. Razširjen pojem svobode, razširjeni egocentrizem
in tako imenovani … Ne želim nadaljevati in dandanes se preveč promovira
premnogo stvari. To pomeni, da škodujejo tradicionalni kulturi iz drugega
zornega kota, skupaj s silo sodobnega razmišljanja, s čimer se srečujemo z
zelo kaotično človeško družbo. Učitelj govori o tem zato, ker je čas. Ko stvari
dosežejo skrajnost, so obvezane, da se obrnejo. Pravičnost narašča, vsakdo
postopoma vidi upanje in to obdobje se postopoma približuje svojemu koncu,
zato bi rad vsem omogočil postopno razumevanje teh stvari.

Zlobna Komunistična partija je že neznosno smrdljiva, kot vsi vemo. Tudi tisti,
ki so na oblasti v zlobnih komunističnih narodih, niso ponosni na to in jih le
bežno uporabljajo za ohranitev svoje moči. Ne zmorejo najti ven poti za
njihovo družbo in se ne želijo odreči moči v njihovih rokah in takšne so stvari
in nihče v resnici ne verjame v to. Čeprav ta zlobni spekter Komunistične
partije vlada svetu se, tako kot v človeškem svetu, že počasi uničuje. Ne glede
na njen način obnašanja in ne glede na to kakšna je ta družba, ste Dafa učenci
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veličastno v kultivaciji? Zlasti, ko so Dafa učenci v najtežjih situacijah in
potrebujejo slišati glas. (Učitelj je vidno ganjen) Obstaja spletna stran Minghui
— prosim, vsi razmislite o tem: Kako neverjetno! Morate to ceniti! Ne glede na
to, kako težko je, je to mogočna vrlina. (Vsi učenci navdušeno ploskajo)

Poleg tega lahko le zaupanja vredni praktikanti delajo za Minghui, ker imajo
neposredne stike s praktikanti v celinski Kitajski. Morajo biti zelo zaupanja
vredni praktikanti in tudi zelo osredotočeni in to so tisti, ki se temu lahko
resnično posvetijo. Mladi praktikanti so najbolj potrebni, a vendar so to tisti,
ki so najmanj verjetno osredotočeni. Zato je bilo zelo težko. V kultivaciji, če jo
zares lahko razumete, bi se trudili, da bi to priložnost dobili. Vendar pa nihče
ne vidi njihove mogočne vrline. Nihče jih ne vidi; to je bilo storjeno potihoma
in brez prepoznavanja. (Učiteljev nasmeh)

Vsi ljudje želijo opravljati vidne stvari, da drugi lahko vidijo njihove dosežke.
Tudi če jih Učitelj ne vidi, bi si želeli, da bi jih drugi videli ali pa bi se počutili
neprijetne v svojem srcu. Dejansko je polno oči v vesolju, ki so osredotočene
na vas v tako velikem številu, da si ne zmorete tega niti predstavljati, kako
veliko jih je. Delček je napolnjen z očmi. Tudi najmanjši delci so napolnjeni z
očmi. Vsa bitja v vesolju opazujejo vse Dafa učence. Bogovi gledajo. Vse vaše
misli, vsaka ideja, vse kar počnete, se beleži in je še bolj realno in bolj
tridimenzionalno od videoposnetkov. (Učiteljev nasmeh) Tako je to pokazano
bogovom, vendar ne ljudem. (Vsi učenci ploskajo, Učitelj dvigne svojo dlan v
znak k hvaležnosti.) Zato, ker vas morajo opazovati. Ali Dafa učenci uspevajo
ali ne, ali bo Fa-popravljanje v vesolju uspelo ali ne, ali bo vesolje obstalo ali
ne. Ali lahko Dafa učenci dobro opravijo ali ne, to vpliva na njihovo preživetje.
Le kako vam ne bi dajali te pozornosti? Oni vsi opazujejo.

Učenec: Dobili smo povratne informacije o Minghuiju, ki je naznanila
nezakonite aretiracije Dafa učencev v celinski Kitajski, “ugrabitve”. Običajni
ljudje tega ne razumejo, ker mislijo, da se “ugrabitev” nanaša na razbojnike, ki
zahtevajo odkupnino za njihove talce. Menijo, da je naš stil pisanja zelo čuden
in ga stežka razumejo običajni ljudje.

Učitelj: Kultura v celinski Kitajski je povsem drugačna. Čezmorski praktikanti
so že dolgo časa oddaljeni od Kitajske in tisto, kar oni vidijo in razumejo, so
univerzalni načini tega kako se stvari izvajajo, zato morda obstaja razlika.
Zlobna KPK je sestavljena iz razbojnikov in huliganov; ko ti aretirajo ljudi, ali
ni to enako kot da ugrabitelji ugrabijo ljudi? “Izvesti aretacijo” je izraz, ki se
uporablja za slabe ljudi. Vendar jim to lahko pojasnite. Če je potrebno, je te
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vodilni akterji v tej družbi in sijete v tej igri. V vsakem primeru te žerjavice
premoga ne morete primerjati z jeklom, temveč vas to oblikuje in ne obratno.
Z drugimi besedami, tudi tista zlobna Komunistična partija, ti demoni in
duhovi, obstajajo tudi za vas, oni živijo za vas. Medtem pa že veste, da je to
vesolje že dolgo pokvarjeno in ni več dobro. Tudi ta obstaja in je bilo zmožno
obstajati do danes zaradi Dafe. Če ne bomo uspeli v tem plemenitem dejanju
danes, se bo vse razgradilo in bo prenehalo obstajati. Če bomo lahko še naprej
izvajali svoje stvari dobro, če v sedanjih okoliščinah in kljub vsem kaotičnim in
zapletenim situacijam Dafa učenci še vedno izvajajo vse to, to pomeni, da smo
uspešni. (Vsi učenci navdušeno ploskajo).

Še ena zadeva je. Vsi veste, da v današnji družbi, še zlasti v celinski Kitajski še
vedno poteka zatiranje in pregon. Jasno vidimo, da se zatiranje in pregon še
vedno izvajata v tem starem ustroju. To vidimo zelo jasno. O vsem teh,
mislim, da ste jih razkrili. Zdijo se, da so sami po sebi neurejeni, ampak
postopoma boste videli, da so dejansko vsi urejeni. Največja kaotična motnja
je bila urejena in se bo postopoma in vedno bolj spreminjala v sam red. Samo
počakajte in videli boste. V vsakem primeru bi morali videti pot za Dafa
učence, ki smo jo prepotovali, in pot, ki jo bomo sedaj nadaljevali v potovanju.
Morali bi jasno razumeti vse to.

Povedal sem, da so pri kultivacijski praksi kot jo vidim, pravzaprav najtežji del
(Učiteljev nasmeh) ta dolga leta, dolga leta sredi kaljenja. Ne morete videti
meja, ne morete videti zadnjega dne; (Učiteljev nasmeh) to je pravzaprav
najtežje. Vendar pa obstaja fraza, ki pravi: “Ko stvari dosežejo skrajnost, se
bodo morale obrniti”, kajne? Vse je tako in to je Zakon. To se bo spremenilo,
ko bo prišel čas, ne glede na to ali ljudje to želijo ali ne. Vsi veste, da se je
nekdanja Sovjetska zveza razpadla na presenečenje vseh. Bila je tako močna,
kako se je lahko razpadla? Morala se je. Ni važno, kaj razmišlja človeštvo,
vključno s tistim, ki misli, da je njegov um najodločnejši, ko vam bogovi rečejo,
da se premaknete na določen način, se boste morali tako premakniti.
(Učiteljev nasmeh) Ne dopustite si, da bi bili v dolgih letih v brezdelju. Mnogi
ljudje postopno popustijo v svoji kultivaciji, toda to je nekaj kar je izjemno
pomembno. Rekel sem, da so učenci v celinski Kitajski v takem okolju stisk in
pod visokim pritiskom. Oni so pod skušnjavo v tako zapletenem okolju, a
vendar še vedno lahko vztrajajo pri tem, kar morajo izvajati Dafa učenci, še
vedno prakticirajo kultivacijo in se učijo Fa. Ali ni to neverjetno, resnično so
izjemni. Le kakšno okolje je to, a še vedno lahko počnejo te stvari. Zato ne
popuščajte! Ko boste popustili, bodo stare sile našle vrzel, ki jo lahko
izkoristijo in vam lahko vzamejo celo življenje. Preprosto je preveč takih
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sentimentalnosti. Vse dokler se niste povzdignili v kultivaciji in dokler
ostajate na ravni običajnega, ste potopljeni v sentimentalno in boste ganjeni
od nje. Dafa učenci se ukvarjajo razumno s sentimentalnostjo. Nemogoče je,
da se vas nebi dotaknila. Vi ste le samo razumni v tem. Le del vas, ki je
zaključil kultivacijo, je lahko odcepljen od sentimentalnosti.

Da bi se Dafa učenci lahko razumno ukvarjali z njo, je odvisno od tega, kako
močna je vaša razumnost. To so pravične misli, o katerih govorimo. Ali je
temelj vaše kultivacije trden ali pa ne. O tem govorimo in to je tisto, kar je. Če
se lahko razumno ukvarjate z vsem, je to resnično neverjetno. Vem kako je
biti brez sentimentalnosti. (Učitelj pokaže na srce in se nasmehne) To je
sočutje do čutečih bitij in je povsem drugačna stvar od sentimentalnosti. To
je nekaj v širšem pomenu, in sentimentalnost se čuti kot nekaj nepotrebnega
in odvratnega. Tako je kot takrat, ko slišite nekaj neprijetnega in ko vidite
stvari, ki naj ne bi smele biti tam, jih vi zavrnete. Zatorej se trenutno lahko le
razumno ukvarjate s tem.

Učenec: Minghui potrebuje veliko strokovnih sodelavcev s polnim delovnim
časom. Vendar brez pisarn, brez oprijemljivega sistema, plač ali štipendij, naše
osebje dela zelo skromno in dolgo časa, ter ne smejo povedati drugim, s čim se
ukvarjajo. To je pri mnogih zaposlenih povzročilo, da so odšli k drugim
projektom. Nekateri so začeli delali s skrajšanim delovnim časom in ne trudijo
se izboljševati svojih strokovnih znanj. Tisti, ki imajo poklicne spretnosti,
potrebujejo plače, nazive in položaj v družbi in zato se nam dejansko ne morejo
pridružiti, da bi to lahko obravnavali kot njihovo lastno odgovornost. Vse naše
spletne vsebine, promocije, oblikovanja in tehnične izboljšave so vse zastarane
…

Učitelj: Vsi mediji rešujejo ljudi in so izjemni. Vsi so odigrali pomembno vlogo
pri Fa-popravljanju in so zbrali brezmejno močno vrlino. Vendar je le Minghui
zunanje okno za Dafo in je platforma za izmenjavo izkušenj kultivacije Dafa
učencev. To je platforma izmenjave izkušenj za Dafa učence v vsakem kotičku
sveta, vključno s tistimi v celinski Kitajski. To je nekaj kar noben drugi medij ni
zmogel narediti in ga nadomestiti. Močna vrlina je še bolj brezmejna! (Vsi
učenci navdušeno ploskajo. Učitelj naredi pozdrav z eno roko.)

Pravkar so povedali, da so tihi, neopazni in nihče ne ve, kaj počnejo in
nekateri celo mislijo, da ne sodelujejo aktivno pri dejavnostih Dafa učencev.
Nekateri delajo zelo naporno, fizično in psihično, pozno v noč, le z nekaj
rokami pomoči. Delajo v težkih razmerah. Kaj je najpomembnejše in najbolj
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primerov in lekcij! Seveda ni vedno tako. Nekateri ljudje so se dobro
kultivirali, toda, da bi pomagali drugim pri kultivaciji, so jim stare sile vzele
življenje. Tudi takšnih primerov ni v pomanjkanju.

Vendar le pravim to, da kot kultivatorji ne bi smeli popustiti. Prepotovali ste
po najtežji poti, prešli ste skozi najtežje obdobje. Dobro hodite po svoji lastni
poti — to je res enostavno reči in res težko narediti. Ne glede na to kako je
težko, ste vi prišli do tega podviga. Ne glede na to kako težko je, je bilo vaše
življenje ustvarjeno za ta podvig. Nobenega izmed Dafa učencev ne upravljajo
Tri Domene. Na dan, ko ste se zaobljubili k izvajanju kultivacije, je bilo vaše
ime odstranjeno iz seznama v peklu. (Vsi učenci navdušen ploskajo) Če Dafa
učenci umrejo, se ne bodo reinkarnirali, ker jim Tri Domene ne vladajo in se
ne morejo reinkarnirati v Treh Domenah. Ne vlada jim tudi pekel, zato vas
pekel ne more kaznovati. Vodi vas samo Dafa. (Vsi učenci navdušeno ploskajo)
S tistimi, ki so umrli prej, ne glede na to ali so opravili dobro ali ne ali iz
kakršnegakoli razloga, so tisti Dafa učenci v posebni razsežnosti, ki vas mirno
gledajo, čakajo na končni zaključek. (Celotno občinstvo navdušeno ploska).

Pravzaprav temeljni pomen tega kar sem povedal, je povedati to vsem: Vaša
življenja so prišla sem za to! (Vsi učenci navdušeno ploskajo) Ni druge
alternative, resnično nobene alternative! To so Dafa učenci. Za običajne
ljudmi oni lahko gredo skozi šestkratno pot reinkarnacije in se reinkarnirajo v
različnih Domenah; vi se ne morete več, vi ste tukaj samo za ta podvig Dafe.
Torej, če tega ne opravite dobro, si boste pustili nič drugega kot obžalovanja.
Še zlasti tisti Dafa učenci veterani, ne popuščajte. Do danes ste prehodili
skozi velikanske stiske, pravzaprav sploh ni enostavno! Ali ne veste, kako ga
ceniti? Celo jaz vas cenim! Celo bogovi vas cenijo! (Vsi učenci navdušeno
ploskajo). Zato bi se morali ceniti sami še toliko bolj.

Naj se tukaj ustavim. Želim pojasniti in odgovoriti na nekaj vaših tipičnih
vprašanj. (Vsi učenci se navdušeno ploskajo) Lahko podate vprašanja. Hvala
vam. (Celotno občinstvo še enkrat navdušeno ploska)

Učenec: Pozdravljen, Učitelj! Analiza škode, ki jo je po vsem svetu storil
komunizem in naša medijska podpora za povrnitev norm in tradicije, so
psihološko vplivali na del učencev, ki so bili v zadnjih letih močno vpleteni z
izprijenim razmišljanjem na zahodu. Nekateri menijo, da v tem trenutno tega
ne zmorejo sprejeti. Kako jim lahko pomagamo, da hitro spremenijo njihove
pojme o tem?
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Učitelj: V vseh pogledih jih je preveč. Preprosto jih je preveč, več kot sto
milijonov. Če se soočate s čudovitimi stvarmi, ne uporabljate razmišljanja
kultivatorja pri zaznavi zadev in če ste srečni kot pri običajni osebi, bo to
postalo vaša stiska, odkar ste kultivator. Kar se tiče tistih negativnih, jih je
preveč. Zadeve, ki niso dobro opravljene, so negativne lekcije.

Učenec: Uporaba človeških metod za reševanje problemov kultivacije pri Dafa
učencih, ne samo da ne zmorejo rešiti težav, temveč bo tudi okrepile konflikte.

Učitelj: Dafa učenci so kultivatorji. Če ne obravnavate zadev z vidika
kultivacije, če ne rešite problemov v skladu s Fa, če uporabljate razmišljanje
vsakdanjega človeka pri reševanju problemov, se boste ubadali s starimi
silami. Dve osebi bosta pričeli prepir, takoj ko začneta pogovor, zato ker te
niso izkoreninjene pri Fa.

Učenec: Zelo sem vam hvaležen Učitelj. Zdi se, da razumem in da sem našel
izvor sentimentalnosti. Vendar ne zmorem razumeti povezave med mojo
sebičnostjo in sentimentalnostjo.

Učitelj: Če govorimo o sebičnosti v tem vesolju, zlasti v človeški družbi, se
lahko pove, da to ni velik problem. Zakaj? Ker vse izvira iz sebe. Prosim,
pomislite o tem: V tej družbi je vaša družina vaša, vaša služba je vaša,
prislužen denar, vaše ustvarjene stvari, vse, kajneda? Tudi gonilna sila, ki žene
naprej to družbo, izhaja iz sebičnosti. “Želim nekaj izumiti”, “nekaj želim
narediti”, “hočem to in to”. Ali ni tako? Tisti, ki so predsedniki, “želim
spremeniti družbo v nekaj dobrega na tak in tak način”. Tudi vse dobre stvari
izhajajo iz sebe. To ne bi smelo biti problem za običajne ljudi. Kot kultivatorji,
vi kultivirate, da postanete nesebična bitja, ki živijo za druge — bitja s
pravičnim Fa in pravičnim razsvetljenjem. To se nanaša na kultivatorje..

Kar zadeva sentimentalnosti, v človeški družbi ne glejte tega sentimentalno.
(Učiteljev nasmeh) V naši atmosferi in v tem ozračju je njena gostota več
deset milijon krat višja od molekul vode. To je tisto, kar je. Prodira kosti vseh
bitij, celice bitij in delce bitij. Vse dokler ste bitje znotraj Treh Domen, lahko
prodira skozenj, ne glede na to, kaj je. Povedano drugače, v to
sentimentalnost ste potopljeni. Ostanite nepopustljivi v sentimentalnosti — če
bo kdo rekel, da ga sentimentalnost ne gane, je resnično izjemen. Tisti, ki jih
sentimentalnost ne gane, so to lahko samo kultivatorji. Tudi pri kultivatorju je
to le tako, da ko razume določeno načelo v kultivaciji, njegov dvigajoči del
postane povzdvignjen nad Tremi Domenami in ta del ne bo več moten od
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Učitelj: To ni preprosto vprašanje, vendar vam lahko povem osnove.
Tradicionalno pot urejajo bogovi — pot, ki lahko neposredno omogoči ljudem
vrnitev. To pa zato, ker človeška bitja niso preprosta in na tej poti se lahko
povežejo z bogovi. Ker sem ravnokar povedal, da je to splošno okolje nekaj od
kultivacije in ko se ljudje srečajo z Dafo, so lahko v trenutku rešeni. Vendar pa
izprijena pot, ki usmerja stran od tradicije, ne zmore povezovati z bogovi. Ta
pojem zavrača bogove in ljudje ne zmorejo tega niti razumeti in ne verjamejo
v bogove. Kako jih rešiti? Tukaj je težava. Kot Dafa učenci je vaša
odgovornost, da rešujete vsa bitja. Ali ni to osnovno vprašanje? Kako ne
zmorete upoštevati tega vprašanja?

Mi nismo vpleteni v nobeno politiko vsakdanjih ljudi, vendar ne smemo
govoriti laži. Naši mediji ne smejo govoriti laži in ne smemo shajati s širjenjem
govoric, kot to počnejo drugi mediji. Mi ne oglašujemo nikogar, niti ne
prevzemamo pobude za pripravo dobrih zgodb o nikomur — mi le natančno
poročamo novice. Dafa učenci pripovedujejo ljudem, da naj hodijo po pravi
poti; ali ni tako? Zatorej mislim, da je naš namen rešiti ljudi. Če nekdo izstopa
v tej družbi in je sposoben ustaviti trend upadanja morale, je ta oseba
preprosto izjemna! Pravzaprav nam on pomaga! (Vsi učenci navdušeno
ploskajo) Ali nam on ne pomaga učinkovito reševati ljudi? Pomislite vsi: Če
ljudje še naprej drsijo navzdol, kako jih lahko rešimo?! Ali ni to ideja?

Učenec: Po branju “Kako spekter komunizma upravlja naš svet”, ki ga je
napisala uredniška ekipa serije dokumentarcev Devet komentarjev, ki
razkrivajo zloben spekter komunistične partije, sem pričel dobivati skrbi in se
počutim nemočnega, ko se je zloben spekter infiltriral v vse vidike človeštva.
(Učitelj: Tako je.) S spoštovanjem sprašujem Učitelja: Kako ohranimo pravične
misli in odpravimo naše lastne predstave?

Učitelj: Če lahko to jasno prepoznate, ko se sami učite Fa, potem to že delate.
Če so vsakdanji ljudje to zmožni jasno prepoznati, potem jih bodo tudi oni
zavračali. Dokler ste to lahko jasno zmožni prepoznavati, boste kot oseba
vedeli kaj morate storiti. Tudi za to pojasnjujemo resnico. Kar se tiče tega,
kdo bo to odpravil, to ni nekaj kar bi naši Dafa učenci počeli. Le rešujemo
ljudi in jim govorimo, kaj bi morali storiti.

Če se je ta oseba zaobljubila, “Da bom svoje življenje posvetila komunizmu” na
tak in tak način, pomislite na to: Nebeška načela se ne sme jemati tako
vsakdanje. Kaj pomeni narediti zaobljubo? Vsako besedo, ki jo ljudje
izgovorijo, to bogovi zapišejo. Zaobljubili ste se, da boste svoje življenje
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prihaja iz prijaznosti, razumevanja, sočutja, dobrote in vse to so dobra dela.
Prav tako se bo dotaknilo srca revnih, zato bodo boljši. Vse to je koristno za
družbo. Človeška družba je kot kultivacijsko okolje. Ali nisem dejal, da če bi
človeška družba lahko ohranila pravične misli in ohranila tradicije, bi ta bila
na božanski poti?

In tako nekateri ljudje ne vedo kaj je zlobna komunistična partija; ne vedo, kaj
je socializem. Zlobna komunistična partija je zelo jasno razložila socializem.
Pove vam, da je socializem začetni korak komunizma. To je zelo jasno. Jasno
je zapisano v ustavi zlobne komunistične partije. Kitajska družba je
socialistična; trenutno ni komunistična, to sama pravi. Poleg tega je v začetni
fazi socializma; kar si prizadeva, je še bolj zloben komunizem. Tisti ljudje, ki si
prizadevajo za socializem, bi resnično morali oditi na Kitajsko, da tam živijo in
ga sami doživijo. Šele potem bomo videli, kaj bodo povedali. (Učiteljev
nasmeh)

Seveda mi pojasnjujemo resnico; včasih stvari niso nenamerne. Oseba na
katero naletiš je zahodnjak in nikoli se ni pridružil zlobni komunistični partiji.
Vendar potem, ko ji vse to poveste, je morda to tisto, kar naj bi ona slišala.
(Učiteljev nasmeh)

Učenec: Čeprav nove praktikante, ki so pravkar pridobili Fa in prav tako
počnejo tri stvari, vedno menim, da obstaja razlika med praktikanti veterani in
mano. Ali obstaja razlika v našem izvoru, nivojih in bitjih?

Učitelj: Tega ne moremo tako razumeti. Tisti, ki so prišli v poznem obdobju in
so se lahko sposobni pridružiti Dafa učencem, jim je vnaprej usojeno. V tem
trenutku ste morali vstopiti. To ni povezano z vašim nivojem v prihodnjosti.
Zato pohitite in se učite Fa in nadoknadite in dobro izvajajte, kar bi morali
izvajati in to bi moralo zadostovati. (Vsi učenci ploskajo)

Učenec: Želel bi vprašati, če je primerno uporabljati Zhen-Shan-Ren pismenke
in ne tudi Falun simbola pri modeliranju izdelkov.

Učitelj: Ni primerno. Zhen-Shan-Ren je Fa vesolja. Ni primerno, da ga
prodajate v izdelkih. Ni primerno. Dafa učenci vsem želijo, da bi lahko imeli
koristili od tega. Tako ne bi smeli delovati. Fa je potrebno spoštovati.

Učenec: Ali bi lahko Učitelj govoril še o vprašanju pozitivnih in negativnih
lekcijah.
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posvetili zlobni komunistični partiji, vsi pomislite na to: Vaše življenje je nato
upravljano od zlobne komunistične partije in zato vas bo upravljala po njeni
volji. Včasih, ko nekomu pojasnjujete resnico, ta sploh ne posluša. Ne gre za
to, da ne posluša; ampak ima zlobni komunistični spekter nadzor nad
njegovim telesom, ga nadomesti in mu ne dovoli, da bi ti prisluhnil. To pa
zato, ker ima zlobni komunistični spekter moč, odkar njegovo življenje
pripada njemu. Naši Dafa učenci imajo veliko modrosti in to pomeni, da bodo
sčasoma prišli do jasnega razumevanja. Ljudi najprej zaprosijo za odstop od
partije — najprej pojasnijo kako zlobna je komunistična partija, kako hudobne
stvari je storila zlobna komunistična partija in tako pojasnijo njeno zlobno
naravo. Nato jih zaprosite, da naj odstopijo iz partije. Potem, ko se bo oseba
strinjala, da izstopi iz partije, je to odlično in zdaj pojasnite resnico in jo oseba
ne bo več zavračala. Zakaj je tako? Zato, ker oseba ni več pod nadzorom tega
zlobnega spektra. Če bo to želelo imeti nadzor še naprej, bodo bogovi to
odpravili. (Učitelj se nasmehne) Zakaj je tako, da ko oseba izstopi iz partije, mu
je potem zlahka razjasniti resnico? Ravno zato. (Vsi učenci navdušeno
ploskajo)

Pravimo, da zloben spekter vlada svetu; pravzaprav so pravični bogovi ravno
tako pod nadzorom. Človekova družba vsebuje pozitivno in negativno
istočasno. Vendar, ko človeštvo postaja vse bolj negativno in ko negativni
element postane vse večji in večji, se uravnoteži na ta način, kot da zli spekter
vlada svetu. To je ta razlog. Ko imajo ljudje pravične misli in ko ljudje jasno
vidijo zlo, potem se bo ravnovesje nagnilo nazaj.

Učenec: Sedaj so nekateri mladi učenci vključeni v Shen Yun promocijo in
medije. Razen teh, zelo malo mladih učencev redno in aktivno sodelujejo pri
drugih projektih, širijo Fa ali pojasnjuje resnico. Kako lahko ustvarjamo več
priložnosti za vzpodbujanje teh mladih učencev?

Učitelj: Kako naj vam pojasnim glede tega vprašanja? Dejansko to ni problem,
odkar povsod obstaja pomanjkanje delovne sile in za vsak projekt so potrebni
ljudje in vsi uporabljajo mlade Dafa učence. Dokler so le ti pripravljeni, bodo
na vseh projektih. Shen Yun jih uporablja (Učitelj se nasmehne) — pri Shen
Yunu so vsi mladi Dafa učenci.

Učenec: Nekateri učenci so zasebno razpravljali o tem, da bo Fa kmalu popravil
človeški svet in Fa-popravljanje vstopa v novo fazo. Ta stopnja se razlikuje od
preteklosti. V preteklosti so morali Dafa učenci močno izpostaviti pregon in
pojasniti resnico o Dafi. Kar bi morali sedaj narediti učenci Fa-popravljanja je,
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Ko naletite na dobre zabave, mislite: “Oh, ne bi smel biti preveč srečen.
Srečne stvari ne dopuščajo, da bi napredoval, vendar zlahka omogočijo
padec.” V kultivaciji morate gledati na probleme iz nasprotnega zornega kota.
Recimo da naletite na težave ali se pojavijo neprijetne stvari in se jim le slepo
upirate in jih odvračate; zavrnete test, potem zavračate vzpon, kajne? Pri
pregonu je to drugačna stvar.

Učenec: Ali bi morali čezmorski praktikanti povečati prizadevanja za razvoj
angleškega Epoch Times-a?

Učitelj: Nisem proti temu. Odgovornemu za The Epoch Times sem povedal,
da če bi bili že takrat pozorni na angleški Epoch Times, bi danes presegali vse
medije v New Yorku. Vaše bralstvo je že zdaj veliko. Če pohitite, še vedno
obstaja dovolj časa. Čeprav sem to povedal, nihče ni počel stvari napačno. S
položajem omejenega denarja in sredstev, ni nikogar, ko potrebujete ljudi in
ni denarja, ko potrebujete sredstva, zato je zelo težko.

Učenec: Komunizem že vlada svetu. Faza Fa-popravljanja človeškega sveta se
bo kmalu začela. Ali bodo v kakršnikoli nevarnosti tisti, ki v svojem duhu niso
očistili zlobne komunistične ideologije, ne glede na to ali prihajajo iz vzhoda ali
zahoda, tudi če niso sodelovali v nobenih zlobnih komunističnih organizacijah?

Učitelj: Naj vam povem, da ljudje v zahodni družbi v splošnem nimajo
dobrega vtisa o zlobni komunistični partiji. Zagotovo je tam skupina ljudi, ki
ne pozna tako imenovanega socializma, enakega bogastva in takšnih stvari, ki
jim sledijo. Pravzaprav človeška družba ni taka. Človeška družba ima karmične
odnose. Dobra dela, ki ste jih storili v prejšnjih življenjih, se bodo v tem
življenju spremenila v blagoslov. Ta blagoslov lahko postane vladni položaj ali
lahko postane tudi denar, zato posameznik postane bogat. Ni pomembno, da
poslovež trdi, kako izkušen in sposoben je; to je zato, ker ima ta blagoslov,
zato ima kar ima. Obstaja tudi veliko ljudi, ki menijo, da so zelo nadarjeni in
sposobni, vendar ne morejo ustvariti nobenega denarja in se počutijo
ogorčene. On nima tega blagoslova. Rečeno je že, da bogovi skrbijo za
človeško družbo; to pomeni, da je vse pošteno. Ubijali ste in škodovali ljudem
in postorili veliko slabih stvari v vašem prejšnjem življenju in še vedno želite
ustvariti bogastvo v tem življenju? Tako ne gre. Za to poskrbijo bogovi in ni
tako, kot si to ljudje predstavljajo. … Ljudje si želijo dobrega življenja; to ni
narobe. Človek uporablja človeško razmišljenje, da zazna zadeve; to ni
narobe. Če je nekdo reven in ljudje poskušajo pomagati drug drugemu, tudi
to ni narobe. Vse to so dobra dela, ki jih je treba spodbujati. Ali ni tako? To
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voditi družbo …

Učitelj: Čeprav igrate vodilno vlogo, še ne morete voditi družbe. Trenutno ne
morete voditi družbe. Jasno lahko vidimo resničnost in lahko rešimo ljudi. Kar
se tiče vodenja družbe, pravzaprav celo v prihodnosti, kot kultivatorji se ne
želimo ukvarjati s stvarmi v družbi. Tam bodo seveda drugi, ki skrbijo za
družbo. Vi skrbite le za odreševanje ljudi in jaz skrbim samo za ljudska srca.

Učenec: Ko je bila lanskoletna prodaja vstopnic za Shen Yun manjša od
popolne, je koordinator Shen Yuna v našem območju kritiziral vse
koordinatorje drugih projektov, ki potrjujejo Dafo in dejal, da niso vložili vsega
njihovega truda v promocije Shen Yuna. Po letošnji Shen Yun predstavi je
ponovno dejal, z izgovarjanjem na Učiteljeve besede: “Med vsemi projekti
reševanja ljudi ima Shen Yun največjo moč pri reševanju ljudi.” (*Učitelj: to
sem rekel*) Brez dvoma sem trdno prepričan v veliko moč Shen Yuna po
odreševanju ljudi. Moje vprašanje je, ali bi morali vsi opustiti projekte s
katerimi se ukvarjajo in se lotiti promocije Shen Yuna?

Učitelj: V času, ko smo prvič začeli postavljati Shen Yun, vam tega nisem
povedal. Tudi v zgodnji fazi promocije Shen Yuna, ko je bila situacija zelo
težka, sem celi čas govoril za tiste Dafa učence, ki niso zaposleni ali tiste, ki
niso zaposleni pri drugih Dafa projektih, da bi oni lahko pomagali promovirati
Shen Yun. Kot koordinator, ko je videl, da prodaja vozovnic ni bila dobra, je
postal zaskrbljen — morda je bila taka situacija. To ni sporno vprašanje, ki
vključuje načelo. Vseeno pa želim povedati vsem, odkar je Shen Yun tako
mogočen pri reševanju ljudi — bo po vsaki predstavi rešenih tisoč do dvatisoč
ljudi — tisti učenci, ki niso zaposleni, bi to morali skrbno upoštevati. Zakaj ste
tukaj? Ampak, takšnih priložnosti je vse manj in manj.

V Evropi sem tudi povedal, da sem sprva želel vse k sodelovanju, da v tem
procesu omogočijo vsem vzpostaviti mogočno vrlino in vzpostavijo dobre
temelje za njihovo lastno kultivacijo, da lahko napredujejo. Toda mnogi naši
učenci tega niso resno upoštevali. Ko so prišli naokoli in želeli sodelovati, ko
so spoznali resnost te zadeve, je prodaja vstopnic postala že zelo enostavna. S
pomočjo oglasov in spletnih medijev so bile vstopnice prodane, tako niste več
imeli priložnosti, ko ste se nato želeli vključiti. Tako je pri kultivaciji: Ta
nikogar ne čaka.

Učenec: Nekateri otroci Dafa učencev so tudi sledili učenju Fa in izvajanju vaj,
ko so bili mladi, a vendar takrat njihovi starši niso imeli ustreznega
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težave. Če imamo težave, jih moramo takoj odpraviti. Medtem ko pošiljate
pravične misli, to obvelja, ko zagotovo veste, da se demoni resnično
usmerjajo v določeno zadevo ali pa se resnično vmešajajo. Morate vedeti, da
so zares oni in nato pošiljajte pravične misli. Poleg tega ne pošiljajte pravičnih
misli za karkoli in vse: če ste sami dejansko naredili nekaj narobe in pošljete
pravične misli, če bodo vaše pravične misli resnično imele učinek, vas bodo
na koncu kaznovale. (Učiteljev nasmeh)

Učenec: Čezoceanski praktikanti se ne morejo vrniti na celinsko Kitajsko.
Njihove družine v celinski Kitajski ne morejo priti v tujino. Kaj naj storimo?

Učitelj: (Učiteljev nasmeh) Težko je opustiti družinsko ljubezen, zaradi česar
se počutite slabo. Kaj moramo storiti v kultivaciji? (Znak) … V praksi
kultivacije, če želite vprašati Učitelja, vam učitelj pove, da postavite svoje srce
v kultivacijo. Ali ni tako? Sčasoma boste spoznali tiste, s katerimi bi se
srečavali. (Vsi učenci navdušeno ploskajo. Učitelj daje pozdrav z eno roko. )
Dafa učenci se bodo nekega dne plemenito in pravično vrnili na Kitajsko, kot
junaki, ki so rešili svet. To je častno. (Vsi učenci navdušeno ploskajo. Učitelj
daje pozdrav z eno roko.) Če se vrnete in vas odkrijejo in zaklenejo v majhno
sobo, potem ko so vas pretepli, jim boste vse povedali. (Učenci se nasmehnejo)
Kako nezanimivo bi bilo to.

Učenec: Naprave, ki predvajajo videokasete, so bile na Kitajskem vse
odstranjene. Toda praktikanti so doma ohranili stare videoposnetke Učiteljevih
predavanj. Želel bi vprašati Učitelja, če bi jih morali še naprej hraniti ali pa jih
lahko skurimo?

Učitelj: Če jih ne zmorete varno hraniti, jih lahko skurite. V redu je, če vi kot
Dafa učenec veste (Učitelj pokaže na srce) kaj počnete. To ni problem, če ne
gre za sabotiranje Dafe. Drugim praktikantom sem povedal, da se to lahko
storiti.

Učenec: Vedno sem čutil odpor v procesu svoje kultivacije. Je navezanost,
katero se mi je težko znebiti.

Učitelj: Odpor. Prihaja iz vaše navade, da bi radi slišali lepe besede in da so
vam všeč dobre stvari; drugače postanete uporni. Razmislite o tem, vsi, to ni
sprejemljivo. Kultivacijo se ne bi smelo izvajati tako. Vedno sem govoril, da
mora kultivator pogledati stvari v obratni smeri. Ko naletite na slabe stvari, bi
morali pomisliti, da je dobro, ker je tu, da bi vas izboljšalo. “Dobro bi moral
ravnati s tem. Gre za prestajanje še enega testa. Tukaj in zdaj je kultivacija.”
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razumevanja pri vzgajanju mladih učencev, poleg tega pa so bili tudi zaposleni
s potrjevanjem Dafa projektov. Zato niso dobro vodili svojih otrok, da bi
resnično razumeli kultivacijo. Zdaj so ti otroci zrastli in vstopili v družbo in v
veliki meri jih je zapustilo kultivacijo. Z Dafo imajo vnaprej določeno povezavo,
zato so se reinkarnirali v družine Dafa učencev. Zdaj se Fa-popravljanje
približuje njegovemu zaključku in ali imamo sedaj kot starši priložnost, da
nadomestimo pretekle napake pri vzgoji otrok?

Učitelj: Ah, govoriti o tem — je precej težko. Njim morate pojasniti resnico,
kot to počnete drugim ljudem. Ne ravnajte z njimi, kot da ste nadrejeni in to
je vaš otrok. Ne bo poslušal. Morate uporabiti drugačen vidik, da mu pojasnite
resnico. Tako je.

Tudi jaz vem globoko iz izkušenj. V zgodnjem obdobju Shen Yun projekta
ljudje niso imeli ustreznega razumevanja o Shen Yunu. Spraševali so se: Kaj
bo počel otrok, ko bo zaključi s plesom? Niso vedeli, da Učitelj ne bi kar tako
prosil ljudi, da postorijo nekaj in recimo konec temu — moral sem gledati na
prihodnost otroka. Ustanovil sem srednjo šolo, univerzo in podiplomsko šolo.
V začetku starši niso bili pripravljeni poslati svojih otrok — niso se mogli
strinjati z njimi. Niso jim bili voljni izpustiti, vendar je ravno pri starosti od
dvanajst ali trinajst let pravi čas za dober razvoj spretnosti in gibljivosti.
Ampak niso zmogli prenesti, da bi jih pustili. Takrat, ko pa je imel otrok že
štirinajst ali petnajst let, so videli, da je ne zmorejo več nadzirati, ker se bo
odgovarjal in se kregal z vami. Ko so videli, da tako ne bodo šlo, so pohiteli
svoje otroke poslati na Goro. (Vsi smeji) Toda otroška telesa so že postala
toga in zato bodo imeli težke časa na Gori. Tako jaz vem globoko iz izkušenj.

Učenec: V celinski Kitajski nekateri običajni ljudje izdelujejo znake Faluna in
nekateri so-praktikantje v nekaterih področjih so naročili veliko količino preko
spleta, da bi jih razdeljevali učencem. V vezi s tem obstajajo spori med
praktikanti.

Učitelj: Sama izdelava simbolov Faluna ni problem. Če gre za poslovanje in
zaslužek denarja, bi morali biti Dafa učenci prepričani, da tega ne bodo počeli
— to je preveč nevarno. Če želite to delati le zato, da vsem omogočite, da
pridobijo simbol Dafe in jih prodajati po ceni stroškov, potem to ni problem.
Toda, če ste v celinski Kitajski, morate biti pozorni na varnost, saj učenci
trenutno ne morejo nositi tega Falun simbola. Če ga nosite, govorite zlobni
policiji, da ste učenec Falun Gonga. Kaj se lahko potem zgodi? Ni še pravi čas
za to. Ni drugih spornih vprašanj, le vprašanje varnosti.
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Učenec: Zaradi motenj, ki so dolgo vztrajale, je moja kultivacijska pot polna
trpljenja in bolečine. Satanova podoba se pogosto …

Učitelj: Prebral sem to. Ta podoba Satana. V taki situaciji se mu morate
opirati pokončno. Ko se boste res počutili slabotne, morate poklicati Učitelja.
(Vsi učenci navdušeno ploskajo) Če se prikazuje le kot podoba, se mu smejte in
pošljite pravične misli, da ga odstranite. Postal bo nemočen in ne bo zmogel
narediti ničesar. Dafa učenci so sposobni in vaše sposobnosti daleč presegajo
tiste njegove. Kot veste je Satan demon znotraj Treh Domen in demon v
človeškem svetu. Njegova raven je zelo nizka. Ljudje, vsakdanji ljudje, navadni
ljudje mislijo, da je precej velik. V očeh bogov je velikokrat manjši kot prah od
praha. Če resnično pošljete pravične misli in vaše pravične misli so res precej
močne, bo splašen stran. Nekateri demoni lahko ustrahujejo Dafa učence
ravno zato, ker jih ne zmorete videti in se počutite nebogljene, ko ste sami.
Oni samo izkoriščajo to vrzel.

Učenec: Ali bo osebni pogled na ameriško politično okolje in podpora določene
politične stranke vplivala na njegovo prihodnost? Če pojasnjujemo resnico, ali
bi morali govoriti o vplivu zlobne KPK v Ameriki in kako je določena ameriška
politična stranka podprla komunistično ideologijo?

Učitelj: Mi se ne ukvarjamo s politiko. V vseh političnih strankah moramo
reševati ljudi. Mi nimamo političnega pogleda. Ali ni tako? Mi ciljamo na
vprašanja in ne na ljudi. Mi ciljamo na zlobni spekter KPK in ne na ljudi. Tukaj
ste, da rešujete ljudi. Absolutno se ne vmešavajte v zadeve med političnimi
strankami. To vključuje naše medije; pravzaprav se tudi oni niso niti vpletli.
Oni le pravilno poročajo o pozitivnih stvareh in to je vse. Oni niso odkrito
povedali, da jih podpirajo in da stojijo na njihovi strani, zato da napišejo
članke, ki bi ga promovirali. Temu ni tako. Oni samo pozitivno poročajo o
stvareh in pozitivno poročajo o dejstvih. Kako bi lahko mediji Dafe lagali? Vi
ne morete razvijati pojmov samo zato, ker se naši mediji razlikujejo od lažnih
medijev, kajne? Ne pozabite, vi ste kultivatorji; kako bi vas lahko spodbujala
čustva, navezanosti in celo negativni dejavniki, da bi postali tako nerazsodni?

Učenec: Ko doživljamo stiske, nekateri Dafa učenci verjamejo, da ne smemo
najprej pogledati v sebe; namesto tega bi morali sprva pošiljati pravične misli.
Če pogledamo vase, bi sledili po poti starih sil.

Učitelj: (Znak) … (Učiteljev nasmeh) Običajno povem: Pri težavah moramo
najprej pogledati vase (Učiteljev nasmeh), da vidimo ali imamo sami s sabo
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Učenec: V okolju v celinski Kitajski, kjer se pregon še vedno izvaja, pogosto
slišim domače novice o ukrepanju Urada za javno varnost in Urada za domačo
varnost. Če ne obvestim vseh me skrbi, da ne bodo pozorni na pošiljanje
pravičnih misli, da bi zanikali ta ukrepanja. Toda, če obvestim vse, me tudi
skrbi, da bi negativne novice vplivale na ljudi, da bi počeli dobro, kar bi morali
početi. Včasih, ko sem vse obvestil, sem moral dodati nekaj besed v upanju, da
bodo vsi pozorni na varnost, hkrati pa ohranjali pravične misli in pravične
ukrepe, zavračali pregon in počeli dobro, kar bi morali početi. Ne vem, ali je to
dobro kar počnem?

Učitelj: V redu je. Dafa učenci znotraj Urada za javno varnost vedo nekaj
stvari in včasih se bodo znašli vmes. Če vsem povedo, so zaskrbljeni, da bodo
ljudje šli v skrajnosti in če ne bodo povedali vsem, so zaskrbljeni, da ljudje ne
bodo pozorni na varnost. Obstaja taka težava. Če imajo vsi jasne misli in so
racionalni pri tem, kar bi morali početi in ne početi tistega kar se naj ne bi
smelo, bi bilo to najboljše. Toda nekatere stvari so neizogibne, saj je bila ta
družba ustvarjeno tako zapleteno.

Učenec: Nekateri praktikantj so leta 2016, 2017 in 2018 prikazovali
videoposnetke Shen Yuna na USBju in ti krožijo med nekaterimi kolegi
praktikanti. Drugi praktikanti so poudarili, da je uredništvo Minghui poslalo
obvestilo, ki prepoveduje tovrstno početje. A vendar še vedno to počnejo, kot si
želijo.

Učitelj: Vsakdo želi gledati Shen Yun in ne morete jih obsojati. Toda vprašanje
varnosti je zaskrbljujoče.

Obstaja še ena zadeva. Vsi vedo, da imamo veliko dosežkov: univerza Fei Tian,
Shen Yun in številne druge stvari, ki so svetovnega kova — jih mi ne
objavljamo na spletu, nič ni objavljeno na spletu. To pa zato, ker je splet kot
demon in vse se nahaja na njem. To je najbolj gnilo mesto — proizvod, ki je
rojen od propadajočega človeštva. Zakaj bi mi dajali vanj stvari, da bi se
mešale s tem? Zakaj bi vnašali tam naše stvari, ki so tako dobre? Nekateri
učenci vedno želijo objavljati na spletu Shen Yun in druge naše stvari. Seveda
imajo Shen Yun in Fei Tian spletne strani in nekaj objav Shen Yuna in Fei
Tiana, vendar to služi njenem namenu in je tam zaradi nujne potrebe, kot so
skupne spletne strani podjetij vsakdanjih ljudi. Seveda nas zlo obrekuje na
spletu in rekel bi, da se le potrudite, da ne skrbite za to. Prezrite jih in
sčasoma bodo izginile; bolj, ko boste skrbeli za to, vse bolj se bodo pojavljale.
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za to situacijo, so želeli pomagati Shen Yunu: “Če ne pustite nastopati Shen
Yunu, komu pa boste?” Nekateri niso imeli druge izbire, kot da so nam
odstopili gledališče; nekateri pa so se temu upirali. Letos je vodja gledališča v
Los Angelesu tisti, ki se je vedno upiral: “Preprosto vam ga ne bom odstopil.”
Razlog je v tem, da ga je kitajski konzulat povabil na Kitajsko. Ko se je vrnil,
nam gledališča ne bi odstopil. Potem, ko smo odšli do njegovega nadrejenega,
so ti vodilni ljudje, ne da bi nam kaj povedali, njega tiho odpustili. (Vsi učenci
ploskajo) Po njegovi odpovedi, so nas iz gledališča poklicali. V tistem času
nismo zaprosili za sestanek, poklicali so nas in vprašali: “Če želi Shen Yun
priti in nastopati?” (Vsi učenci se nasmehnejo, ploskajo) Če odbor ne bi rekel,
kot: “Morate povabiti Shen Yun nazaj ” — tega ne bi storili. Čeprav je bila ta
oseba odpuščena, so bili tam njegovi nadrejeni. In ko smo prišli tja, je njihovo
osebeje naredilo vse kar smo zahtevali, razen tega, da so imeli brezobrazen
izraz. (Učiteljev nasmeh) Seveda so to sčasoma predelali. Dajem vam samo
primer.

Če je konzulat zlobne KPK ustrahoval posameznika, bi mu morali pojasniti
resnico. Moral bi mu povedati, kako zlobna je komunistična partija in mu
razložiti, kako so druga gledališča ravnala v takem primeru. Če greste na
pogovor z njim, vam povem, stvari se bodo rešile. To pomeni, da se morate
resnično spustiti v to. Nekateri naši učenci so se umaknili, ko so naleteli na
prvo oviro. Tako ne bo šlo. Brez vztrajnosti, kako se lahko spopadate s tem? Vi
rešujete ljudi in zato se moramo potruditi po svojih najboljših močeh, da jih
rešimo. In v tej družbi se morate prebijati skozi številne omejitve. Brez
kršenja zakonov, se ustrezno in vljudno spopadete z njimi. Ne bi se imenovalo
reševanje ljudi, če ne bi bilo nobenih težav. Recimo, da se odpravite tja in
ljudje bi vas takoj sprejeli in rekli: “Prosimo pridite in nastopajte tukaj.” Ali se
bodo stare sile strinjale s tem? To je proces, ki smo ga doživeli v ZDA.
Gledališča imajo tudi letne konference. Razgovarjajo in širijo, kako nas KPK
preganja in zastrahuje. Vsi govorijo o tem in vedo, kaj se dogaja. Evropa ima
enako situacijo.

Seveda se ne spuščajte sami v to. Morate biti dobro koordinirani v vsem.
Govorite s koordinatorjem; če se on strinja in vsi ugotovijo kako to opraviti,
potem le pojdite. Prosim, ne bodite brezobzirni. Nekateri posamezniki sprva
niso kaj razumni. Odpravijo se tja in postanejo čustveni in čveketajo o vsem in
čemurkoli: “Vi boste kaznovani.” “Shen Yun je bog.” Drznejo si govoriti karkoli.
Kako naj bi lahko ljudje to sprejeli na človeški ravni? To bi namesto tega
prineslo slabe rezultate.
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Torej, za naše Shen Yun stvari in podobno, če jim ne boste dajali pozornosti,
če jih objavljate, jih bodo drugi ljudje poiskali in dostopali do njih preko
spletne strani. Vsi pomislite na to: Te stvari, vključno s Shen Yunom, s glasbo
Shen Yuna in veliko drugih stvari Shen Yuna — vse prihaja iz nebes. Če bi do
njih preko spleta lahko dostopal kdorkoli in jih uporabljal za spodkopavanje
Dafe ali jih uporabil za najbolj izrojene stvari v človeški družbi, kaj bi si vi
potem mislili? Ampak to bi bilo vaše delo! Ali ni to taka situacija? Zato ne
želim tam postavljati teh dobrih stvari, ker so za ustvarijanje prihodnosti
človeštva!

Učenec: Na tej stopnji, kako reševati vprašanje koordinacije večjega obsega v
celinski Kitajski? Ali je primerno imeti “glavnega koordinatorja” v mestu na
preferiranem območju, ki prevzema vse okraje pod njim? Nekateri ljudje
verjamejo, da brez takšnega upravljanja nismo ustvarili enega telesa.

Učitelj: Tega ne bi smeli storiti, ne glede na vaš namen. Naj vam povem: Tega
ne smete storiti! Zelo jasno vem, da človeško telo, telo iz človeškega mesa,
ima svoje meje v njegovi sposobnosti trpljenja med pregonom! Ko vaš um
doseže mejo svoje vzdržljivosti in celo, ko vaš um postane zamegljen in ste še
vedno mučeni in vas trpinčijo, lahko izdate stvari, ki jih ne bi smeli povedati in
lahko se jim udate. Vendar v kultivaciji to ne bo nujno vaš končni razplet. Mi
vemo, da niste dobro opravili, ko ste dosegli mejo vaše vzdržljivosti in tudi, ko
se ne zmorete izvleči ven iz tega. Ker se kultivacija še ni končala, boste morda
še vedno imeli priložnosti. Vendar, ko naredite takšne napake, to ni preprosta
stvar. Če zaradi tega nekateri učenci Dafe izgubijo življenje, bo postalo še bolj
zapleteno. Zato vsem govorim, naj tega ne storijo.

Minghui spletna stran je platforma za izmenjavo med Dafa učenci in je tudi
pogled navzven. Če imate kakršnokoli težavo, lahko delite svoja mnenja preko
spletnega mesta Minghui. Koordinacija v velikem obsegu sedaj ni mogoča in
ko boste razmišljali o tem, bodite zelo pozorni na varnost.

Učenec: V zadnjih letih je na našem območju umrlo kar nekaj kolegov
praktikantov, vključno z nekaterimi koordinatorji, ki so igrali pomembne vloge
na tem območju. Nekateri praktikanti, ki so umrli zaradi bolezni karme, niso
želeli opustiti svojih src. Vsi čutimo, da je eden od razlogov povezan z
nekakšnim neusmiljenim dejavnikom.

Učitelj: Rekel sem, da so nekateri ljudje izgubili življenje, da bi drugim
pokazali to je za kultivacijo drugim. To je ureditev starih sil, ne pa zato, ker ti
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Učenec: Nekateri ljudje so se kakšnem letu življenja na Kitajskem vrnili in spet
začeli sodelovati pri vseh vrstah dejavnosti, vključno s Fa konferencami. Na
Kitajskem niso bili preganjani na noben način. Kako naj ravnamo v takšni
situaciji?

Učitelj: Ta zadeva potrebuje nekaj razmisleka. Saj poznate prisluškovanje po
telefonu. Naj vam povem, da je vsak telefon, ki ga nosimo s seboj, naprava za
poslušanje. KPK sedi tam in prisluškuje vašim pogovorom vsakdanjega
življenja. Zelo jasno vas lahko slišijo. Vsak mobilni telefon Dafa učencev je
prisluškovan. Pa pravite, da niste izpostavljeni? Poleg tega so mobilni telefoni
hitro povezljivi. Takoj, ko pokličete številko, se vzpostavi povezava in nastavi
se nadzorovanje. Tisti, ki niso bili izpostavljeni, so le redki ali celo ne
obstajajo. Dokler se udeležujete javnih aktivnosti, boste izpostavljeni. Torej,
če se nekdo vrne nazaj na Kitajsko in se mu nič ne zgodi, kot da bi se gladko
sprehajal po tleh, mislim, da mora tam obstajati problem.

Učenec: Želel bi vprašati: Ali je Shen Yun promocija vstopila v novo fazo in
potrebuje vključenih le malo število ljudi? Če določena država gosti prvič …

Učitelj: Seveda, če je to prvič, morate to še vedno jemati resno. Vendar, o
vplivu Shen Yuna sem nekoč dejal, da če bi Shen Yun postal vpliven v New
Yorku, bo ta postal vpliven po povsod po ZDA; če bo vpliven v ZDA, bo vpliven
po vsem svetu. Tako je stanje sedaj in njihov vpliv sega vsepovsod po svetu. V
vsakem mestu Evrope, ki ga je Shen Yun obiskal, so ljudje že slišali o Shen
Yunu. Vsi vedo o tem in ugled je zelo dober; vsi vedo, da je zelo dober. To je
trenutna situacija. Po mojem mnenju, tiste regije v Evropi, ki niso bile
pozorne na promocijo Shen Yuna, bi morale sedaj posvetiti nekoliko
pozornosti. Dejavni ste precej pasivno pri pojasnjevanju resnice in reševanju
ljudi. Shen Yun je zelo učinkovit pri reševanju ljudi in ta pomaga prav v vaši
regiji, vendar še vedno niste proaktivni. Ne glede na razlog, če bi lahko bili
tako vzdržljivi kot ameriški praktikanti, bi bil trg v Evropi danes še večji kot v
ZDA. Njeno občinstvo bi bilo večje.

KPK vmešavanje v gledališča: Vohuni uporabljajo zastraševanje in
podkupovanje, da vplivajo in posegajo v gledališča ter nekateri vodje gledališč
so bili povabljeni na Kitajsko — naredili so vse, kar so lahko. Vendar so bili
Dafa učenci odločni in uspešnejši pri reševanju tega: “Če bi vas res pokupila
zlobna KPK, bom odšel in se pogovoril z vašimi nadrejenimi.” Vi veste, da sta
uprava in višje vodstvo običajno ljudje z višjim socialnim statusom in ti so
ciljno občinstvo naše predstave. Ti ljudje so že videli predstavo. Ko so zvedeli
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ljudje niso bili v redu. Vendar so res bili nekateri, ki so popustili v kultivaciji.
To so vse lekcije. Soočeni s pregonom, so se včasih počutili nemočne in niso
našli vzroka težav — tudi taki primeri so bili.

Kot Dafa učenci, si vsi želijo postati pravi učenec, Dafa učenec, ki je odločen,
ki hodi po poti božanstva in je izkušen v kultivaciji. Toda za nekatere učence
je to le ideja in ne zmorejo doseči te Domene ali tega nivoja. Vendar obstaja
eno stališče. Menijo, da bodo samo zavračali pregon starih sil, vendar sami
niso dosegli te Domene ali tega nivoja in ne zmorejo obdržati svojih pravičnih
misli. Včasih vas stare sile preizkušajo, da se vidi, če boste na koncu končno
popustili. Vidijo vaše misli in vam povzročajo težave. Na koncu popustite in
tako bodo uspele. Torej, v takšnih okoliščinah včasih pomislim, da za nove
učence ali za tiste, ki že dolgo časa vztrajajo v kultivaciji brez napredka, če
naletite na karmo bolezni, ne bo problem, če odidete v bolnišnico. Ni
problem, če iščete zdravljenje v bolnišnici, saj je to proces vaše kultivacije. Kar
se pa tiče tistih Dafa učencev, ki so izkušeni v kultivaciji, te imajo zelo močne
pravične misli in vedo, kaj morajo storiti in so izkušeni v lastni kultivaciji,
zanje ne bo takšnega problema.

Stare sile izkoriščajo to vrzel. Danes sem vam to povedal in morda boste
šokirani. Ker sem ugotovil, da stare sile izkoriščajo to vrzel za pregon
učencev. Stare sile izkoriščajo to vrzel. Pravkar sem rekel, da je zlo na nizki
ravni, vključno s starimi silami na nizkih ravneh in so resnično pokvarjeni. Ne
želijo vam, da bi uspeli v kultivaciji in vas želijo ubiti. Kar se tiče tistih na višjih
ravneh, ti menijo, da lahko izkoristijo pregon za vašo kultivacijo — to je ta
vrsta povezave. Torej tisti na nižjih ravneh, ki lahko preganjajo telesa Dafa
učencev, so na najnižji ravni in oni povzročajo težave. Seveda obstajajo vse
vrste povezav in v tem primeru ne gre za to, da mislite, da lahko bogovi in
Učitelj povsem skrbijo za vas. Nekatere povezave so tako zapletene, da jih je
težko razložiti. Tisti novi učenci, tisti, ki vseskozi vedo, da se niso zmožni
izboljšati v kultivaciji ali pa se niso resno kultivirali — če naletite na težave,
lahko greste v bolnišnico.

Ko sem govoril, da Dafa učenci ne bi smel hoditi v bolnico, sem podal izjavo.
Rekel sem, da bogovi, poglejte te bogove, vključno z nesmrtniki v gorah, ki so
kultivirali več sto let ali več tisoč let, oni ne odidejo v bolnico. Ali ni tako? (Vsi
učenci navdušeno ploskajo) Zdravniki v bolnici jih iščejo, da jih zdravijo, ko so
bolni. (Vsi se nasmehnejo, navdušeno ploskajo) Takšen je odnos. Zato morate
biti vsi jasnega uma.
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nekaj razbili — in to je zelo naporno. Če bi bilo vse to novo, vam tega ne bi
bilo treba početi. Opravila so sama po sebi vaše stiske in težave. Če tega ne
opravljate, ne boste imeli nobenih težav in če boste to počeli, boste imeli
težave. Takšne so stvari. Zatorej nekateri bogovi, ki so mi naklonjeni (Učitelj
se nasmehne), pravijo: “Kdo bi poskrbel za te stvari - samo ti”. ( Učitelj se
nasmehne)

Učenec: Obstaja veliko novih učencev, ki so prišli k praksi, ker so želeli ostati
preko morja in imajo različne mentalitete. Nekateri so resnično vstopili v
prakso, nekateri pa še niso izstopili iz partije po enem ali dveh letih Fa učenja,
niti ne poznajo resnice. Nekateri posamezniki celo obrekujejo Dafa učence za
njihovim hrbtom in govorijo slabe stvari. Asistenti bi jim radi pomagali pri
opravljanju nekaterih stvari, z mislijo, da bodo pridobili toliko, kolikor se bodo
učili Fa in včasih jim tudi pomagajo s podpisi in pričevanji na imigracijskemu
uradu. Vem, da jim je težko ustvarjati življenje na Kitajskem pod kontrolo
zlobne partije. Kako naj bi to reševali? Kako jim pomagamo?

Učitelj: Kako jim pomagati? Najprej morate videti, če so učenci. Če niso in
resnično niso vstopili v prakso in želijo le pridobiti status, potem se ne
moremo angažirati. To bi kršilo zakonodajo o priseljevanju v ZDA, kajne? To je
prva stvar. Druga pa je, da pravite, da mu želite pomagati, da bo rešen.
Vendar, če oseba ne kultivira, ne bo cenila tvoje pomoči. Ali veste, kaj so ti
ljudje počeli v celinski Kitajski? Ali veste, kaj lahko ti ljudje postorijo v celinski
Kitajski? Goljufajo celo svoje starše, sestre in brate ter se zatekajo k nožu in
orožju. Ljudje so postali pokvarjeni do te stopnje ne mislite, da so ljudje
dandanes tako sveti. Če se ne kultivirajo, so le vsakdanji ljudje; če se
kultivirajo resnično in vidite, da so resnično vstopili v prakso, šele potem jih
lahko obravnavate kot učence.

Učenec: Sem evropejski praktikant. Ugotovil sem, da me vsakodnevno
nadzorujejo navezanosti in nenehno gledam na svoj mobilni telefon in
računalnik in sem zapravil veliko časa. Poskušal sem se osvoboditi takšnega
stanja, vendar brez uspeha. Rad bi vprašal dobrodušnega Učitelja, da mi pove,
kako okrepiti voljo in se znebiti tega.

Učitelj: Kupite mobilni telefon, ki ne more dostopati do interneta. (Vsi učenci
se glasno nasmehnejo, ploskajo) (Učitelj se nasmehne) Če želite premagati to,
zagotovo obstaja način. Ali veste, da ima veliko mladih učencev na Gori le en
telefon in ne hodijo na splet, da bi se izognili motnjam?
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Učenec: Nekateri kolegi praktikanti imajo veliko denarja, vendar ga za
odreševanje ljudi ne uporabljajo. Ali preprosto niso marljivi ali morda delajo
veliko napako?

Učitelj: Ne glejte samo na te stvari. Med tistimi, ki imajo denar (Učitelj se
nasmehne), morajo obstajati tudi Dafa učenci. Dafa učenci obstajajo v vseh
družbenih slojih. Vendar tu ne gre za vprašanje napak, ker imajo denar ali
vprašanja ne storjenih napak, ker nimajo denarja. Imeti denar ali ne, ni
vprašanje kultivacije. Namenjeno jim je imeti denar, a vendar niso skrbni v
kultivaciji; ali pa jim je namenjeno imeti denar in so skrbni v kultivaciji. To je
vprašanje kultivacije in odličen uspeh ne temelji na denarju. (Vsi se smejijo) Ne
gre za to, da bi se drugim razdajalo denar, ki bi ga potem drugi uporabili in da
bi bilo to potem v redu. Če projekt ne zasluži denarja in se ta vedno opira na
učence z denarjem, potem tudi to ne bo v redu. Nekateri le vedo kako
zapravljati denar in celo razsipavajo z njim, a vendar jim je vseeno, če imajo
denar ali ne, niti ne razmišljajo o tem, čigavi denar zapravljajo.

Mnogi projekti Dafa učencev nimajo sredstev. Stare sile še vedno želijo videti
ali vam še vedno lahko uspe početi stvari, ko nimate denarja ali pa ste v zelo
težkih razmerah. Verjamejo, da je to kultivacija, mogočna vrlina in da je to
izjemno, zato vas bodo priznavali. Če imate vse, kar potrebujete — dobite
ljudji, ko potrebujete delovno silo in dobite denar, ko potrebujete sredstva —
vau, to bi bilo preprosto prelahko biti Dafa učenec. Reševanje ljudi na tak
način bi bilo preveč enostavno. Prebiti spletno blokado — lahko zgradite le
satelit (Vsi se smejijo) in nato lahko počnete vse. Bi rekli, da vas bodo nato
stare sile priznavale? Zatorej je naša pot zelo težka, kljub omejitvami, ki jih
imamo pri financah, materialu in delovni sili, se soočamo s sedmimi
milijardami ljudi s celega sveta. Stare sile menijo, da se samo tako
uravnotežijo stvari, sicer bi bili Dafa učenci premočni. Ne glede na vse, med
starimi silami in mano bomo obračunali v prihodnosti. Toda v tem trenutku
moramo mi početi stvari na tak način in jih dobro opravljati.

Učenec: Včasih sem zmeden. Ali vsa karma bolezni in stiske, s katerimi se
srečujemo, prihajajo zaradi vmešavanja starih sil ali pa so povezane z
dejavnikom moje lastne karme? Ko gledam vase, se zavedam veliko mojih
pomanjkljivosti. S spoštovanjem sprašujem Učitelja, če stiske vztrajajo, v
kakšnem pogledu še vedno lahko naredim preboj?

Učitelj: Nekaj sem že povedal v preteklosti: Rekel sem, da se z Dafo tukaj
nimaš ničesar bati. Nekateri ljudje so si vzeli to za pomen, da ker imajo Dafa
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Lahko uporabijo vaše fotografije v svoji negativni propagandi na Kitajskem in
se vam smejijo. Če boste dobro opravljali druge stvari, je to enako.

Učenec: Pozdravljen spoštovani Učitelj. Zaradi motenj, ki obstajajo že dlje časa,
je moja kultivacijska pot polna stisk in bolečin. Satanova podoba se mi pogosto
prikazuje. Verjamem, da je vir motnje povezan s Satanom. Rad bi vprašal
Učitelja, kakšen je odnos med starimi silami in Satanom?

Učitelj: To vesolje je staro. Kot veste je izprijeno. Čeprav je izprijeno, se vsa
bitja privajajo na stanje bitij v starem vesolju in to vključuje njihov način
življenja, navade in kulturo vseh bogov. In v Fa-popravljanju je potrebno
obnoviti vse to, celo z odpravljanjem teh pomanjkljivosti in jih spremeniti v
dobre stvari. Drugače se jih ne more izpustiti, zato vas bodo motile v Fa-
popravljanju in poskušale bodo spremeniti Fa-popravljanje na način, ki si ga
želijo. Nekdo razmišlja na ta način in drugi na takšnega; kaj če bi jih več
razmišljalo tako? To ni tako preprosto in številna velika vprašanja in zadeve se
bodo srečevale s tovrstno vmešavanjem in to so te stare sile. A vendar so
vzpostavile sistem znotraj določenih nivojev in se združujejo, da postanejo
sistematične in silovite z uporabo sprememb v Fa-popravljanju Dafe! V
imenu, da jih pomagam rešiti in da mi pomaga popraviti Fa, so pričele z
novim naborom stvari in vzpostavile niz stvari. To je to, kar stare sile so.

Nimajo nobene neposredne povezave s Satanom. Naj bo to Satan ali zloben
komunistični rdeči demon, te hudobne stvari, vključno z nepoštenimi demoni
na vseh področjih — vse jih uporabljajo stare sile, da bi dražili Dafa učence. Ti
nepošteni demoni čutijo, da so si dali duška svojemu sovraštvu, ko so
škodovali Dafa učencem in neutrudno preganjali Dafa učence, z željo, da jim
ne uspe v kultivaciji. To je subjektivno razmišljanje nepoštenih demonov. To
bi storili, vendar tudi vedo, da bodo uničeni, če bodo pretiravali. Zato si ne
upajo preseči določenih meja in poleg tega morajo najti razloge. Toda njihov
namen je slab in delajo slabe stvari. Kar zadeva stare sile, je njihov namen
pridobiti tisto, kar hočejo v Fa-popravljanju. Taka je situacija, zato so uredili
te vrste stvari, kar je pripeljalo do današnjega pregona.

Dejansko je ta zadeva zelo preprosta. Kot vsi veste, če hiša ni bila dolgo
očiščena, bo umazana in bo potrebna čiščenja. Vendar ne glede na to kako jo
čistite, ko jo očistite, bo prišel prah in dvigajoč prah bo dušil ljudi. Najmanj
takrat, ko čistiš, boš postal utrujen in ti bo naporno. Če je hiša poškodovana,
jo boste morali popraviti in to je zelo naporno; morda se boste v času
popravila poškodovali. Morda boste nekaj strgali, zlomili, poškodovali ali pa
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knjige, zato se jim ni potrebno bati. V zgodnjih letih je bil tudi nekdo, ki je
nosil Dafa knjigo, medtem ko je hodil po cesti proti prihajajočim vozilom na
hitrem vozne pasu in govoril: “Jaz sem Dafa učenec in nihče me ne bo
povozil.” Kakšna je tukaj razlika? Tukaj imeti Dafo pomeni, da ste resnično
uporabili svoje srce pri učenju Dafe, šele potem resnično imate Dafo.
Resnično ste v kultivaciji uporabili svoje srce in resnično postali pravi
kultivacijski učenec — le takrat imate Dafo in se nimate ničesar bati. To je en
vidik.

Poleg tega, kot sem že povedal, stare sile izkoriščajo vrzeli Dafa učencev. To
je drugi vidik. Nekateri ljudje ne zmorejo najti svojih navezanosti. Seveda ni
vse tako preprosto, saj obstaja več deset tisoče razlogov, ki so zelo zapleteni.
Za nekatere ljudi se to stanje večkrat ponavlja in to zato, ker imajo zahtevno
karmo. Rekel sem, da Dafa učenci prihajajo v treh različnih vrstah. Čeprav z
veliko karmo, če so vaše pravične misli močne, boste prišli skoznjo. Toda
karmo je potrebno odpraviti, zato boste imeli ponovitve. To lahko
obravnavate le kot test, kot kultivacijo in ohranjajate močne lastne pravične
misli in pridete preko tega. Kultivacija ne sledi enemu kalupu in položaj vseh
je drugačen. Vendar je še ena zadeva. Vsem govorim, da imate Dafo, ste
pridobili Fa in to tvoje življenje že pripada Dafi. Samo postavite se v smer in
ohranjajte pravične misli in pravična dejanja in se ravnajte po tem, kar je
Učitelj povedal. Če imate občutek, da v tem času ne kultivirate dobro, da tega
niste zmožni in ne zmorete vzdržati, (Učitelj se nasmehne), pojdite v bolnico.
Ko ste se povzdignili v vaši kultivaciji, potem boste zmožni opravljati bolje.
Čeprav sem to povedal, vi ne bi smeli popuščati. (Vsi učenci ploskajo)

Učenec: Za povečanje spletnega prometa mediji pišejo naslovnice z uporabo
jezika, ki je vse bolj nejasen, prikrit.

Učitelj: Prav zares. (Vsi učenci se smejejo ) Včasih berem vaše časopise, ter
enako velja za splet in vaše naslovice so resnično nejasne in kdo ve, kaj se
dogaja. Včasih je za pozitivno zadevo vaše naslovnica napisana kot, da bi bila
negativna. Zato bi morali biti resni in slediti pristnemu, tradicionalno
Kitajskemu jeziku in napisati v standardni mandarinščini. Ne bi smeli
uporabljati slovnice čezmorske kitajščine v jugovzhodni Aziji. (Vsi učenci se
smejejo) Za njih to ni osnovni jezik, zato je nerazumljiv. Torej, kot kitajski
mediji, vi ciljate na bralce v kitajski skupnosti, zato ne morete pisati naslovnic
na nejasen način, ki ga ljudje ne zmorejo razumeti.

Učenec: … in da bralci dlje ostanejo na spletni strani, je ključna vsebina novic
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vključena v poznejši del odstavka, ki še bolj odstopa od tradicionalnega
standarda pisanja novinarstva. Ali bo to vplivalo na profesionalni ugled in
avtoriteto medijev? Ali bo to vplivalo na reševanje čutečih bitij? Ali to dejansko
krši Fa načela?

Učitelj: Malo. (Učitelj se nasmehne) Seveda sem rekel “malo”, kajti nekateri od
nas imajo omejene sposobnosti in na nekatere vpliva sodobno razmišljanje in
kultura, zato to počnejo namerno. Tako kot v celinski Kitajski, bi ljudje morali
govoriti standardno mandarinščino, toda v predvajanju govorijo s kantonskim
naglasom ali drugače … kakorkoli, to storijo namerno. “Oh, to je moderno.”
Zlasti mladi ljudje želijo biti moderni. Mi vodimo ljudi v tradicionalno kulturo,
da se k njej vrnejo ne pozabite tega. (Vsi učenci pozdravljajo)

Učenec: Imam karmo misli, ki je nespoštljiva do Učitelja in jo poskušam
zavrniti, vendar ne deluje. Zelo trpim in žal mi je Učitelj.

Učitelj: To že zavračate in to ste storili precej dobro. Ta vrsta zla je
najverjetneje tuja zavest ali pa se morda vaše poporodno oblikovan pojem
dotika Dafe. Vse je živo, zato so se odzvali. To zavračate. To delate prav, če to
lahko nenehno zavračate. Postopek vašega zavračanja je, da se ukvarjate s
kultivacijo in tako kujete vašo voljo. Ne počutite se trpinčene. Kadarkoli
naletite na takšno situacijo, samo pretpostavite, da to niste vi. Delajte tisto
kar bi moral početi Dafa učenec in ko bi se moral učiti Fa, se samo učite Fa.
Počnite vse kar bi moral storiti in ne obremenjujte svojega srca s tem. Učitelj
ve. (Vsi učenci pozdravljajo)

Učenec: Eden od praktikantov na Kitajskem trpi zaradi degenerativne bolezni
kosti v stegnjenici. Ni se ozdravilo in oseba šepajoče vsak dan naokoli
pojasnjuje resnico.

Učitelj: Dafa učenci imajo dva primera. V prvem primeru, posameznik misli;
“Nisem dobro opravljal in potrebujem zgrabiti čas za to. Degenerativna
bolezen kosti — kako je lahko Dafa učenec takšen? Nisem dobro opravljal in
zdaj bom izkoristil čas za to.” Zatorej gre ven. Kako naj to pojasnim? Poiščite
si nekaj drugega za počet in ko si boste opomogli, potem lahko pojasnjujete
resnico iz oči v oči. V nasprotnem primeru bodo ljudje dvomili v vas, kaj se je
z vami zgodilo. (Vsi se smejijo) Za odziv ne bi imeli nobenega načina, kajne? V
drugem primeru, slišal sem, da gredo na kitajski konzulat tudi tisti, ki so sredi
karma bolezni. Če vas bodo na konzulatu fotografirali in slike uporabil v
njihovi negativni propagandi ali ne bi to prineslo večje izgube kot pridobitve?
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