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Razkrita resnična narava
Neomajno kultiviranje Dafe, volja ne popušča
Povzdigovanje nivojev je bistvenega pomena
Vpričo testov se prikaže posameznikova resnična narava
Doseči Izpolnitev, postati Buda, Dao ali Bog
Li Hongdži
8. maja 1999
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Nekatere moje misli
Pred kratkim se je v novicah poročalo, da celinska
Kitajska prosi za mojo izročitev nazaj Kitajski, v zameno za
zmanjšanje njihovega trgovinskega presežka [z ZDA] v
vrednosti 500 milijonov dolarjev. Rad bi povedal nekaj besed
o tem. Jaz samo učim ljudi, kako biti dober. Hkrati pa
brezpogojno pomagam ljudem, da se znebijo svojih bolezni in
zdravstvenih težav, in jim omogočim, da dosežejo višje
svetove uma. Jaz ne zaračunavam nobenega denarja ali ne
zaprošam po materialnih dobrinah v zameno. Vse to je imelo
pozitiven vpliv na družbo in njene ljudi in je v veliki meri
obrnilo srca ljudi k dobroti in ustvarilo visok nivo njihove
morale. Sprašujem se, če morda zato zaprošajo za mojo
izročitev. Ali res želijo mojo vrnitev na Kitajsko zato, da bi
lahko več ljudi doseglo Fa in kultiviralo svoje srce? Če je
temu res tako, prosim ne dovolite, da država izgubi 500
milijonov dolarjev s sklenjenim dogovorom—lahko odidem
kar sam.
Slišal sem, da so običajno ljudje, ki so izročeni, vojni
zločinci, javni sovražniki ali storilci kaznivih dejanj. Če je
tako, se sprašujem, v katero od zgoraj navedenih kategorij bi
spadal jaz.
Bistvo poučevanja ljudi je, da se ravnajo v skladu z
vodilnimi načeli Resničnosti, Sočutja in Tolerance. Seveda
sem prav tako postavil zgled. Ko so Falun Gong učence in
mene kritizirali brez razloga in nas obravnavali nepošteno,
smo vedno kazali širino duha z velikim Sočutjem in veliko
Toleranco in smo tiho prenašali vse, da bi se tako dalo vladi
dovolj časa, da ugotovi kaj smo. Toda, ta toleranca absolutno
ni zato, da bi se Falun Gong učenci in jaz česarkoli bali.
Morate vedeti da, ko oseba izve resnico in pravi smisel
življenja, ji ne bo žal dati svoje življenje za to. Naj se ne
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pomeša napačno našega usmiljenja ali naše velike tolerance s
strahom in na ta način podkrepi nepremišljena dejanja.
Pravzaprav so to ljudje, ki so se prebudili, so kultivatorji, ki so
se naučili pravega smisla življenja. In prav tako ne označujte
Falun Gong kultivatorjev kot vernike v "vraževerje". Obstaja
še mnogo stvari, ki jih morajo ljudje in znanost še razumeti.
Ali ne obstajajo tudi religije zaradi prepričanja v višja bitija?
Pravzaprav prave religije in starodavna verovanja v bogove, ki
so omogočila ohranjanje morale človeške družbe več tisoče
let, so tisto, kar je omogočilo obstoj današnjega človeštva, kar
vključuje vas, mene, naslednjo osebo in tako naprej. Če ne bi
bilo njih, bi človeštvo zagrešilo grehe že davno tega, kar bi
privedlo do katastrofe, linije ljudskih prednikov pa bi verjetno
že zdavnaj izumrle in ne bi obstajalo tega kar je danes.
Resnica je, da je moralnost izredno pomembna za človeštvo.
Če človek ne ceni vrline, je ta sposoben narediti prav vse vrste
slabih stvari, kar je strašno nevarno za človeštvo. Toliko vam
lahko povem ljudje. Pravzaprav moj namen ni narediti nekaj
za družbo in nikakor si ne želim vmešavati v navadne
človeške zadeve, še manj si želim politične moči kogarkoli.
Ne razmišlja vsak o oblasti, da bi bila ta tako pomembna. Ali
nimajo ljudje pregovora: “Vsi stremijo po nečem drugačnem”?
Jaz si želim samo, da se pusti tiste, ki se lahko kultivirajo, da
pridobivajo Fa, ter jih naučiti, kako resnično izboljšajo svoj
šinšing, to pomeni, da izboljšajo nivo svoje moralne. Poleg
tega se ne bodo vsi prišli učiti Falun Gonga in poleg tega kar
delam, je zavezano, da nima nikakršne povezave s politiko. Ne
glede na to, kultivatorji, katerih srca so se obrnila k dobroti in
katerih morale so se izboljšale, so dobri za katerokoli državo
ali državljanstvo. Kako je lahko nekaj kar pomaga ljudem
ozdraveti in ohranjati zdravje ter dvigovati nivo ljudske
morale, označeno kot “zlo vera”? Vsak praktikant Falun
Gonga je član družbe in vsak ima svojo službo ali kariero. Gre
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samo zato, da hodijo v park vadit Falun Gong vaje za pol ure
ali eno uro vsako jutro in potem se odpravijo na delo. Nimamo
številnih določil, katerim ljudje bi morali slediti, kot jih imajo
religije, niti nimamo nobenih templjev, cerkva ali verskih
obredov. Ljudje se lahko pridejo učit ali odidejo kot jim je
volja in nimamo nobenega članskega seznama. Ali bi to lahko
bila vera? Kar se tiče “zla”, ali bi učenje ljudi k postajanju
dobrega, ne zaračunavanju ljudem denarja in početju stvari, da
ljudje ozdravijo in jim pomagati ohranjati zdravje lahko
opredeliti kot “zlo”? Ali pa je nekaj "zlega" preprosto zato, ker
je izven področja teorij komunistične partije? Poleg tega vem,
da je zlo vera zlo vera in to ni nekaj kar vlada določa. Ali bi
morali zlo vero označiti kot “pošteno”, če je ta v skladu s
predstavo nekaterih ljudi v vladi? In, ali bi morali poštenega
označiti kot “zlega”, če to ni v skladu z njihovimi osebnimi
predstavami?
Pravzaprav povsem dobro vem zakaj so nekateri ljudje
nagnjeni nasprotovati Falun Gongu. Tako kot mediji poročajo,
mnogo preveč ljudi prakticira Falun Gong. 100 milijonov ljudi
res ni majhna številka. Vendar, zakaj bi se potem bilo
potrebno bati velikega števila dobrih ljudi? Ali ni res, da več
ko obstaja dobrih ljudi, bolje je, in da manj ko je slabih ljudi,
bolje je? Jaz Li Hongdži, brezpogojno pomagam kultivatorjem
izboljšati njihovo moralo in pridobiti zdravje, kar prinaša
družbeno stabilnost in ljudem omogoča, da bolje služijo družbi
s svojimi sposobnimi telesi. Ali ni to v korist ljudem, ki so na
oblasti? Te stvari so v bistvu zares dosežene. Zakaj pa je tako,
da namesto da se mi zahvalijo, želijo usmeriti več kot 100
milijonov ljudi proti vladi? Katera vlada je lahko tako
nedoumljiva? Poleg tega, kdo med temi 100-timi milijoni
ljudmi nima družine, otrok, sorodnikov in prijateljev? Ali je to
vprašanje le 100-tih milijonov ljudi? Tako bi se število ljudi,
ki jih gre usmerjati proti, še povečevalo. Kaj za vraga se je
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zgodilo z “voditelji v moji ljubljeni deželi”? Če z mojim, Li
Hongdžijevim, življenjem lahko preženem njihove strahove,
teh dobrih ljudi, bom takoj odšel nazaj in jim dovolil, da
delajo kar jim bo volja. Zakaj “tvegati univerzalno obsodbo”,
zapravljati delovno silo in kapital, ter uporabljati politiko in
denar za prizadevanje h kupčiji, ki krši človekove pravice? Po
drugi strani, so bile ZDA vodilna pri spoštovanju človekovih
pravic. Torej, ali bi ameriška vlada izdala človekove pravice,
da pristane v tak dogovor? Poleg tega sem stalni prebivalec
ZDA, stalni prebivalec, ki živi pod sodno oblastjo ZDA.
Ne mislim posebaj kazati s prstom na nikogar. Samo to
kar počnejo je zame premalo smiselnega. Zakaj se odpovedati
dobri priložnosti po zmagi javnega mnenja in namesto tega
usmeriti nekaj 100 milijonov ljudi proti vladi?
Govori se, da so mnogi ljudje odšli v Džongnanhai1 in
nekateri ljudje so bili šokirani in besni glede tega. V resnici,
število ljudi, ki so odšli sploh ni bilo tako veliko. Pomislite,
obstaja 100 milijonov ljudi, ki prakticira Falun Gong in le
nekaj več kot 10 tisoč se jih je odpravilo. Bi lahko rekli, da je
to veliko? Ni bilo potrebno mobilizirati ljudi, pri 100
milijonih, nekateri ljudje, če je ena oseba želela iti in je tako
naredila še naslednja, je bilo nemudoma več kot 10 tisoč ljudi.
Niso imeli nobenega slogana ali transparenta, niso delovali
izven skladnosti in še najmanj so bili proti vladi. Želeli so
samo poročati naše razmere vladi. Kaj je narobe s tem
početjem? Naj vprašam to: bi se katerikoli “protestniki”
obnašali tako dobro kot ti? Ali nisi niti malo ganjen, ko se to
vidi? Pa vendar še vztrajate pri poskušanju iskanja nekaterih
napak pri Falun Gongu. Toda pristop poskusa izkoreninjenja
Džongnanhai – (Zhongnanhai) kitajska vodstvena enota s sedežem v
Pekingu, ki se nahaja poleg urada za pritožbe Državnega sveta. To se nanaša na
ugovor 25. aprila 1999.
1

* Opomba: Vse opombe so prevajalčeve in niso del izvirnega besedila.
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Falun Gonga, medtem ko se neupošteva vseh odlik, je
resnično zaostal. Falun Gong ni strašen, kot si nekateri ljudje
domišljajo. Ravno nasprotno, ta prinaša številne koristi in ne
povzroča škode nobeni družbi. Medtem izgubiti naklonjenost
ljudi, je tisto, kar je najbolj strašljivo. Če sem iskren, učenci
Falun Gonga so tudi ljudje, ki so v procesu kultiviranja in še
vedno imajo človeški razum. V tem primeru, kjer so
obravnavani po krivici, nisem prepričan, koliko časa lahko še
potrpijo in to je tisto kar sem najbolj zaskrbljen.
Li Hongdži
2. junija 1999
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Stališče
Preizkušnje, ki jih kultivator prestaja, so nekaj kar navadna
oseba ne more prenašati. Zato je skozi vso to zgodovino tako
malo ljudi lahko uspelo v kultivaciji in doseglo Izpolnitev.
Človeška bitja so le človeška bitja. V kritičnih trenutkih jim je
težko opustiti lastne človekove predstave in vendar se vedno
poskuša najti izgovore, da se prepričajo. Po drugi strani pa je
veličasten kultivator zmožen opustiti lasten Jaz in celo vseh
njegovih navadnih človeških misli sredi ključnih preskušenj.
Čestitam Dafa kultivatorjem, ki lahko dosežejo Izpolnitevdoločene preizkuse. Večnost, v kateri vaš obstoj nikoli ni
uničen in celo vaši bodoči nivoji so ustvarjeni od vas samih;
mogočna vrlina prihaja iz vaše lastne kultivacije. Bodite
neomajni! To je najbolj veličasten in največji privilegij.
Li Hongdži
13. junija 1999
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Stabilnost
Glede na informacije, ki jih imajo učenci o tem, kako so
ustrezne regije ali pristojne službe neposredno ali posredno
ovirale in motile Falun Gong prakso in glede na situacijo v
kateri so nekateri ljudje uporabljali njihove moči k podžiganju
Falun Gong “incidentov”, postavili obširno skupino ljudi in
vlado v opozicijo in s tem pridobivali politično, lahko učenci
obveščajo o teh primerih po običajni poti raznim oblastem ali
vodilnim v tej državi.
Ampak mi smo kultivatorji. Ne vključujemo se v politiko
in ne dovolite si, da vas pretekli dogodki zmotijo. Umirite
svoje misli, nadaljujte svojo običajno prakso in Fa-učenje,
prizadevajte se in odločno se kultivirajte in nenehno
izboljšujte samega sebe.
Li Hongdži
13. junija 1999
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Posvetilo za rusko verzijo Falun Dafe
Cenite jo!
Zaobljube Bogov se uresničujejo;
Cenite jo!
To je tisto, kar ste bili iskali;
Cenite jo!
Fa je tik pred vami.
Li Hongdži
10. julija 1999
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Dodatni komentarji o vraževerju
“Vraževerje” (mi šin) je bil precej navaden izraz preden so ga
nekateri ljudje na Kitajskem, ki politično nastopajo, lažno
povzeli v termin s smrtonosno močjo. Pravzaprav
"vraževerje", ki ga širijo ti politikov ni vraževerje, ampak je
politična etiketa, politični slogan; to je politični izraz, ki se ga
zlasti uporablja takrat, ko se napada druge. Ko je nekaj prejelo
udarec, kot je ta velika oznaka, postane nasprotujoča znanosti
in je zatorej lahko nesramno napadena.
Dejstvo je, da tisti, ki so šli skozi razne vrste političnih
kampanj, so zelo zahtevni. Včasih so verjeli v nekaj in so
doživeli razočaranje, so slepo občudovali nekaj ali nekoga in
se tako iz lastnih izkušenj naučili svoje lekcije. Predvsem med
kulturno revolucijo so doživeli nepozaben udarec v njihovo
dušo. Ali se lahko prepriča ljudi, da tako naglo verjamejo v
karkoli? Današnji ljudje so bolj sposobni kot kdajkoli prej
prepoznavati ali je nekaj resnica ali pa je nekaj tako
imenovano “vraževerje”, ki so ga pripravili ljudje, ki
nastopajo politično.
Če je nekaj znanost ali vraževerje ni potrebno odločati
politikom. Namesto tega mora biti to presojeno s strani
znanstvenikov. Še ti tako imenovani "znanstveniki", ki so
uporabljeni v politične namene, so pravzaprav tudi politične
osebnosti. Nemogoče je, da takšni ljudje presojajo pravično in
znanstveno zaključujejo z resnično znanstvenega in
nevtralnega stališča. Torej jih v osnovi ni mogoče šteti za
znanstvenike. Kvečjemu lahko delujejo zgolj kot le neko
združenje, ki pripada politikom in se uporablja za napade na
ljudi.
Razumevanje Resnice vesolja učencev Dafa kultivacije je
napredovanje, ki je posledica racionalnega razumevanja in
izkušenj. To je nesmiselno za človeška bitja, da bi ovrgli, ne
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glede na njihovo stališče, Fa-načelo vesolja, ki presega vse
teorije v človeški družbi. V času, ko je moralnost človeške
družbe na robu zadnjega propada, pa je veliko vesolje
ponovno pokazalo usmiljenje do človeških bitij in jim dalo to
zadnjo priložnost. To je upanje človeštva, ki bi ga morali
čuvati kot zaklad in neznansko ceniti. Stran od sebičnega želi,
a vendar, ljudje ogrožajo to zadnje upanje, ki ga je vesolje
dalo človeštvu, razburja Nebesa in Zemljo. Nevedni ljudje so
celo poklicali številne nesreče “naravne pojave”. Vesolje ne
obstaja za človeštvo. Ljudje so komaj le manifestacija obstoja
bitij na najnižji ravni. Če človeštvo ne bo več izpolnjevalo
standarda obstoja na tej ravni vesolja, potem se ga lahko samo
opléve z zgodovino vesolja.
Človeštvo! Prebudite se! Zaobljube Bogov v zgodovini
so izpolnjene. Dafa sodi vsem bitjem. Katero pot oseba izbira
v življenju, je to njegova lastna izbira. Ena misel, ki jo oseba
nosi, lahko vpliva na lastno prihodnost.
Čuvajete jo kot zaklad in neznansko jo cenite: Fa načela
vesolja so tik pred vami.
Li Hongdži
13. julija 1999
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Fotografija Učitelja: Tiho opazuje svet
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Učitelj Li tiho opazuje svet iz sredine gora po odhodu iz New Yorka
20. julija 1999. (Slika objavljena 19. januarja 2000)

Zavedajoče srce
Potovanje z Učiteljevim vodenjem, Fa rešuje vsa bitja,
Eno jadro je dvignjeno, sto milijonov jader sledi.
Opuščene navezanosti, osvetljene ladje plujejo hitro,
Z zaskrbljenim človeškim srcem, prečkanje oceana izkaže
napore.
Veter in oblaki se nenadoma spremenijo in zdi se, da nebesa
propadajo,
Gore se tresejo, morja se burkajo in divji valovi valovijo.
Tesno sledi Učitelju, neomajno kultiviraj Dafo,
S premočnimi navezanostmi, se izgubi smer.
Nekateri bežijo za svoja življenja, zapuščajo prevrnjene čolne
in raztrgana jadra,
Ko se blato in pesek popolnoma preseje, zlato sije dalje.
Velike besede ne štejejo nič, ko gre za življenje in smrt,
Dejanja odkrivajo resnico.
Ko pride dan Izpolnitve,
Veliko razkritje resnice bo zapustilo svet v začudenju.
Li Hongdži
12. oktobra 1999
(objavljeno 22. maja 2000)
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Naproti Izpolnitvi
Učenje Fa z navezanostmi ni kultiviranje. Šele tekom
kultivacije se lahko oseba postopoma začne zavedati svojih
temeljnih navezanosti, se jih znebi in tako lahko izpolni nivo
za kultivatorja. Kaj je potem temeljna navezanost? Človeška
bitja pridobijo številne predstave v tem svetu in zato gnani od
njih stremijo k hrepenenju po nečem. Vendar, ko je oseba
prišla na ta svet, je karmična ureditev tista, ki določa njegov
potek življenja in kaj bo pridobljeno in izgubljeno v njem.
Kako bi lahko razne predstave osebi določale posamezno fazo
njegovega življenja? Torej tako imenovane “lepe sanje in
želje” postanejo težnje, ki nikoli ne morejo biti uresničene,
kljub bolečim navezanostim.
Dafa ima brezmejne notranje pomene in je ustvarila vse
na vsaki ravni vesolja, seveda vključno z vsem človeštvom.
Torej, z izjemo tistih pokvarjenih ljudi, ki so jih zlorabile
zlovešče in stare sile zla, ki se same izkoreninijo, za
preganjaje Fa, so ljudje sposobni videti v Fa stvari kot dobre.
Nekateri resnično vidijo Fa kot načelo Dafe, medtem ko so
številni drugi učenci pridobili s svojimi človeškimi
predstavami različna hrepenenja in želje v Dafi in so se
obvezani s to človeško navezanostjo prišli kultivirati v Dafo.
Nekateri ljudje mislijo, da je Dafa v skladu z njihovim
lastnim razumevanjem znanosti; nekateri ljudje mislijo, da se
ujema z njihovim lastnim pravilom ravnanja; nekateri ljudje
mislijo, da govori o njihovem lastnem nezadovoljstvu nad
politiko; nekateri ljudje mislijo, da lahko Dafa rešuje
degenerirane morale človeštva; nekateri ljudje mislijo, da
lahko Dafa pozdravi njihove bolezni; nekateri ljudje mislijo,
da sta Dafa in Učitelj pravična; in tako naprej in tako naprej.
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Za človeška bitja ni narobe, da v tem svetu hrepenijo s
tovrstnimi navezanostmi po lepih sanjah in željah. Toda pri
kultivatorju vsekakor ne bi smelo biti tako. Lahko pričnete
postopati po poti Dafe s temi mislimi, a še tekom kultivacije
morate samega sebe dojemati kot kultivatorja. Vendar tekom
kultivacije z branjem knjig, učenjem Fa in marljivim
napredovanjem morate jasno prepoznati kakšne so bile vaše
misli, ko ste prvič prišli do Dafe. Po določenem času
kultiviranja, so vaše misli še vedno enake? Ali nadaljujete po
poti zaradi teh človeških navezanosti? Če je tako, vas ni
mogoče šteti kot mojega učenca. To bi pomenilo, da se niste
znebili vaših temeljnih navezanosti in da ne morete razumeti
Fa od Fa. Tiste, ki so bili izruvani med preskusi zla, ki jih je
Dafa doživela na Kitajskem, so vsi ljudje, ki se niso znebili teh
navezanosti. Istočasno pa so imeli negativen vpliv na Dafo.
Kljub temu, in v razmerah v katerih je veliko število
učencev, ki so pravi kultivatorji, se trpi hude stiske, čas
zaključka pa je bil večkrat preložen, tako kot čakanje na tiste
ljudi, da prepoznajo svoje temeljne navezanosti. To pa zato,
ker so mnogi med njimi že vnaprej določeni in imajo
potencial, da dosežejo Izpolnitev.
Ali veste, da je eden izmed največjih izgovorov starih sil
zla, za trenutno spodkopavanje Dafe to, da vaše temeljne
navezanosti ostanejo prikrite? Torej, da se lahko prepozna te
ljudi, je trpljenje pripravljeno bolj izrazito. Če ste navezani na
obstoj Dafe z ljudsko znanostjo, ki manipulira hudobne ljudi,
da širijo laži, da je Dafa “vraževernost”; če ste navezani na
Dafa moč zdravljenja bolezni, oni manipulirajo hudobne ljudi,
da širijo laži, da Dafa prepoveduje ljudem vzeti zdravilo in da
je to že privedlo do 1400 smrtnih žrtev; tudi če poveste, da se
Dafa ne ukvarja s politiko, imajo oni hudobne ljudi, ki širijo
laži, da za Dafo in Li Hongdžijem stoje tuje politične sile in
tako naprej; Poleg tega manipulirajo hudobne ljudi, da
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preverjajo Dafo in njene učence in jih postavijo v izčrpen
položaj in uničevalen preskus, ki cilja na vse človekove misli
in navezanosti.
Celo sedaj se nekateri ljudje še vedno ne morejo zbrati,
ko gre za branje knjig. Tisti med vami, ki ne delate za Dafa, še
posebej ne smete uporabljati nobene pretveze, da bi prikrilo
vaše nebranje knjig ali neučenja Fa. Tudi če ne delate zame,
vašega Učitelja, se morate še vedno učiti Fa vsak dan z
mirnim umom in se neprekinjeno kultivirati. Ko vaš um tava
vsepovsod, medtem ko berete, neštete Bude, Daoi in Bogovi v
knjigi vidijo vaš smešen in pomilovanja vreden um in vidijo
karmo v vaših mislih, ki vas nadzora, kar je grozno. In vendar
se oklepate zablod in tako se ne uspete prebuditi. Nekateri
prostovoljci gredo skozi dolgo časovno obdobje brez branja ali
učenja Fa. Kako bi lahko dobro izvajali Dafo? Imate
nenamerno izzvedene številne izgube, ki jih bo težko pridobiti
nazaj. Pretekle izkušnje, bi vas lahko naredile bolj zrelega.
Edini način, da se prepreči starim silam zla, da ne izkoriščajo
napak v vašem umu, je to, da dobro izkoristite vaš prosti čas
za učenje Fa.
Kaj se odvija v tem trenutku, je bilo že urejeno davno
pred časom. Tisti učenci, ki so naredili korak naprej, da
potrdijo Fa pod težo pritiska, so veličastni. Ko sem spraševal
zadnjo skupino bitij na visoki ravni, ki so na tem, da se jih
izruva, zakaj so bili izkovali laži o meni in Dafi, so odgovorili:
“Ni druge poti. Pot, ki ste jo obrali, je tako pravična. Kako
drugače bi se lahko Dafo in tvoje učence testiralo?” Tisti, ki
škodujejo Dafi so le peščica zlo sil. Vse kar počnejo, je
izkoriščanje teh zlo bitij, ki tudi mislijo, da jih je potrebno
odpraviti. Tisti učenci, ki so prestali obsežne in najbolj
pravične teste so postavili temelje trdne kot kamen, za Dafo v
tem svetu, so prikazali človeškemu svetu resnično
manifestacijo Dafe in obenem so izpolnili svoje veličastne
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položaje. Zlo bo kmalu popolnoma odpravljeno, tisti podli v
človeškem svetu bodo prejeli primerno kazen in grehi se ne
bodo več dovolili. Učenci čakajo na dosežek Izpolnitve in jaz
ne morem nič več čakati. Vedenje vsakogar, dobro ali slabo,
se v celoti odraža kot rezultat, ki se obdrži. Čuteča bitja, vaši
prihodnji položaji so izbrani od vas samih.
Li Hongdži
16. junija 2000
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Fa konferenci v Tajvanu
Najprej bi zaželel izrazit svoje pozdrave vsem Dafa učencem v
Tajvanu-Pozdravljeni vsi!
Rad bi tudi zaželel vaši Fa konferenci popolen uspeh!
Upam, da boste tekom te Fa konference lahko našli vaše
napake in se bolj prizadevali in da boste izvedli to Fa
konferenco sveto, v kateri boste primerjali, kako se učite in
kultivirate in pokažite pravični Fa ljudjem na svetu.
Li Hongdži
25 junija 2000
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Pregled prerokbe
Učenci: Kar se trenutno odvija na Kitajskem, je bilo že davno
v preteklosti urejeno in mnogi ljudje skozi zgodovino so to
napovedali. Odločili so se, da ne izražajo zadeve neposredno,
tako da je v skladu z zaslepljenim načinom tega sveta in
opozarjanjem svojih ljudi. Zaradi tega so navadni ljudje le
zmožni zavedanja pomena napovedanega, šele za tem, ko
preteklost pride mimo.
Na primer, glede na to kar se dogaja na Kitajskem,
Nostradamus, Francoz, je navedel naslednje v svoji knjigi
prerokbe Stoletja, več sto let nazaj:
V letu 1999, sedmi mesec,
Z neba prišel bo velik Kralj Terorja,
Da bi se priklicalo nazaj v življenje velikega kralja
Angolmoisa,
Pred in po vladavini Marsa v imenu osrečevanja ljudi. 2
Kaj je povedal o “V letu 1999, sedmi mesec, Z neba prišel
bo... Terorja, Da bi se priklicalo nazaj v življenje... kralja ...”
se natančno nanaša na nekatere ljudi s skritimi motivi v
Centralnem odboru KPK, ki uporabljajo svoje moči, da
sprožijo obširno zlonamerno prikrivanje Dafe in Dafa
učencev. Oni so aretirali ljudi, pretepli ljudji, jih poslali v
delovna taborišča, jih obsodili na pripor in uničili knjige;
uporabili so vojsko, policijo, tajne agente in diplomatska
sredstva; uporabili so tudi vse radijske postaje, televizijske
postaje in časopise, da širijo laži in izvajajo pregon na zelo
nizkoten način. Njena velikanska razsežnost se zdi, da ogroža
propad nebes medtem, ko se njihova zloba širi po vsem svetu.
2

Zapis iz stoletja X, štirivrstična kitica 72 v Nostradamusovih zapisih.
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Z degeneriranimi predstavami so stare sile priredile to z
namenom “preizkuševanja” Dafe na uničevalen način.
Postopek Učiteljevega Fa-popravljanja med ljudmi je, kot to
Bogovi vidijo, tako kot proces vstajenja.
Kot je v stavku “Pred in po vladavini Marsa” in kar vam
želi povedati je, da Karl Marx vlada svetu pred in po letu
1999. Pravzaprav ne izvajajo marksizem samo te družbe,
katere so poveljevane od te nizkotne komunistične stranke.
Sistem socialne blaginje in podobni, ki so povzeti v razvitih
državah sveta, so tudi zlobne komunistične stvari v
kapitalizmu. To kar se pojavlja kot svobodna družba, a vendar
izgleda, da ves svet v resnici prakticira komunizem. Ljudje, ki
so prišli v razvite države na zahod iz vladajočih zlo
komunističnih držav, imajo enak vtis: “Tudi tukaj je občutek
komunizma, samo da ne zagovarjajo nasilne revolucije.”
V zvezi z zadnjim delom “v imenu osrečevanja ljudi”, se
to nanaša na idejo zlonamerne komunistične stranke o
osvobajanju vsega od človeštva, kot tudi na ohranjanje
socialnega varstva zahodni družbi skozi velike obdavčitve.
Ker je ta zadeva še v procesu zaključevanja, sem
razvozlal le teh nekaj stavkov. Kot dejstvo, da so se prerokbe
v zvezi z današnjim časovnim obdobjem razširile v mnogih
državah. Nekaj zgornjih opazk je le za referenco.
Li Hongdži
28. junija 2000
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Uporaba po lastni volji
Nikoli nisem maral slovnice in besed prilagojenih s sodobnim
kitajskim jezikom, ki so zelo plitkega pomena. To je razlog,
zakaj jaz pogosto ne uporabljam prilagojene slovnice in besed,
ko učim Fa! Nekateri ljudje tega ne razumejo. Resnica je, da
besede, katerih pomen je bil spremenjen s sodobnimi ljudmi,
ima že pojem sodobnih ljudskih predstav v njih. Besede, ki
vsebujejo elemente ateizma in politike, jih je še zlasti
nemogoče uporabiti pri poučevanju Fa. Da omogočim
študentom razumevanje, počnem to kar lahko, da uporabim
slovnico in besede sodobnega kitajskega jezika.
Kako bi se lahko Fa od vesolja prilagajal človeški
kulturi? Dokler bom lahko jasno pojasnjeval načela Fa, bom
popravljal nadloge človeške kulture, prekinil ta pravila in
omejitve in uporabljal jezik po svoji volji. Da bi se jasno
izrazilo Dafo, uporabljam jezik kot ga želim. Na primer,
včasih so moji stavki zelo dolgi in ponavljam besede, da
poudarim in poglobim pomen stavkov. Celo tako, da je zelo
težko uporabljati človeški jezik za izražanje visokega nivoja,
kot so velika načela Fa. Kolikor besede premorejo, jih v bistvu
uporabljam po lastni volji. Na primer, pogosto pišem
“stopnja” (程度) kot “stopnja doseganja” (成度), saj menim,
da je treba ta izraz uporabljati za izražanje v kolikšni meri je
nekaj opravljeno. Všeč mi je, da napišem “resnica o tej
zadevi” (真相) kot “dejansko stanje” (真象), saj menim, da je
treba ta izraz uporabljati za izražanje kakršne v resnici so
stvari; Všeč mi je, da napišem “absolutno” (绝) kot “odločno”
(决), saj menim, da ima ta beseda večjo težo; Uporabljam
“ogromno” (洪) namesto “veliko” (弘), saj je bolj primeren za
opisovanje Velikega Fa vesolja in tako naprej in tako naprej.
Tudi jaz ne maram prilagajati stavkov z uporabo preprostih
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ločil. Ko pišem, pogosto uporabljam vejice vse do konca. Jaz
samo skrbim za notranji smisel Fa in ko gre za ljudsko
prilagajanje, nimam občutka dolžnosti. Človeška kultura je od
Bogov posvečena ljudem, ampak je bil sodobni kitajski jezik
spremenjen z izprijenim razmišljanjem sodobnega človeka,
obsojen teizma in lastnih političnih konceptov. Fa bo
človeštvu pripeljalo vse novo in pravično in na to ne bo
vplivalo tisto kar je staro, nepošteno ali izprijeno. Diplomiral
sem na srednji šoli in namen mojega neodhoda na univerzo je
bil, da se prepreči vse vrste konceptov, izrekov, opredelitev,
znanstvenih zakonov, človeških teorij in različnih
standardiziranih stvari, da bi preoblikovale moje misli. Te
človeške stvari se absolutno ne morejo vmešati v Veliki Fa
vesolja, ko je poučevan, saj bi moji tovrstni človeški pojmi
povzročili motnje v Fa.
Dafa je Fa vesolja in Dafa je ustvarila vsa bitja v vesolju.
Dafa je ustvarila življenjska okolja in standarde za bitija na
različnih ravneh vesolja in je ustvaril različne oblike modrosti
za bitja na različnih ravneh, vključno s kulturo človeštva.
Namen širjenja Dafe, daleč naokoli, je Fa popravljanje v
vesolju in hkrati, da bi Dafa učenci v človeškem svetu
dosegali Izpolnitev. Dafa prav tako ustvarja novo človeštvo in
bo prav tako prinesla človeštvu novo kulturo.
Li Hongdži
28. junija 2000
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Izpodriniti motnje
Učenci: Dafo katero sem vas učil, je edina stvar, ki lahko
zagotovi vaš dosežek Izpolnitve skozi izboljšanje samega sebe
v kultivaciji. Če je nekdo nezmožen prekiniti lastne
navezanosti navadnih ljudi, pripelje k sebi hudobna bitja, ki
prevzamejo mojo podobo in mu ukazujejo po njegovih lastnih
navezanostih, tako da povzročajo škodo na Fa, ta oseba pa je v
veliki nevarnosti. Če se oseba ne prebudi, bo postal fanatik, ki
škoduje Fa.
Moja Zakonska telesa (fašeni) so utelešenje modrosti
mojih mislih in moje energije in njihovo razmišljanje ni
popolnoma nič drugačno od mojega. Nisem rekel besede o
tem, kdaj Dafa in njeni učenci doživijo preganjavice, hudoben
test. To je tako, kot da opravljate univerzitetni sprejemni izpit:
Ali vam učitelj lahko ponovno govori odgovore na vprašanja,
ravno v času trajanja izpita? Potem, če nisem govoril sredi
tega preizkusa, zakaj bi potem uporabil obliko mojih
Zakonskih teles, da vam direktno govorijo, kaj morate
narediti?
Nedavno je bila nesrečnica v Hong Kongu, ki je izgubila
lastne čute, ko se je močno vmešavala v Dafo z govorjenjem
absurdnih stvari, ko je gojila demone v glavi, o tem, kako ji
moje Zakonsko telo pripoveduje kaj mora storiti. Ona je celo
povzročila škodo s pomočjo telefonskega klica, ko sem jo
poklical in je tako ves čas počela slabe stvari. Ni važno kakšne
absurdne stvari je ona govorila v imenu domnevnega
Zakonskega telesa, jaz nimam takšnih učencev. Če obstajajo
ljudje, ki so pripravljeni da ji sledijo, da bi prinašali motnje v
Fa, lahko gredo z njo—kar jaz hočem, so to učenci, ki izvajajo
kultivacijo v pokončnem in plemenitem načinu obnašanja,
veličastni Bogovi, ki so neomajni in trdni kot diamant.
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Učenci: Morate biti bistrega uma v tem svečanem
trenutku. Jaz sem bil tisti, ki je poučeval Fa za vas. Moja
Zakonska telesa so samo podoba mojih misli, medtem ko sem
jaz glavno bitje. Ali je lahko nekdo, ko me [kot Učitelja] sploh
ne prepozna, še vedno Dafa učenec? Poleg tega so učenci, ki
ne bi smeli razviti samozadovoljstva samo zato, ker mislijo, da
so naredili stvari Fa-popravljanja za Dafo. Trenutno so vsi
tisti, ki so nerazumni in govorijo brezumno, v nevarnosti – to
je usodno za njih. Še bolj pomembno je, da vsi prezrete, kar je
ta saboterka v Hong Kongu sprožila in ji ne dajete pozornosti.
Saj ni to, da Učitelj ni usmiljen: v nekaj letih vaše kultivacije
nisem le doprinesel nekaj neverjetno, velikega za vas, ampak
tudi skupaj s tem, vam nenehno dajem namige za izboljšavo,
pazim na vas in vam poravnam dolgove, ki jih dolgujete na
različnih nivojih, tako da lahko dosežete Izpolnitev – to niso
stvari, ki jih zmore kar vsakdo storiti in niti se jih ne more
izvesti za navadne ljudi. Ti ljudje so le preveč nespametni in
ne zanjo ceniti Dafo in priložnosti za kultivacijo.
Ko sem vas učil Fa, sem vam že povedal o vseh
problemih, ki se lahko pojavijo med zlobnim in uničujočim
opravljanjem preizkusa. To je res težko za vse tiste, ki še niso
zares izvedli kultivacije, da prestanejo to. Sedaj lahko vidite,
zakaj sem vam večkrat rekel, da prebirajte knjigo večkrat,
kajne?! Fa lahko prekine vse navezanosti, Fa lahko uniči vso
zlo, Fa lahko razbije vse laži in Fa lahko okrepi pravične misli.
Ti nespametni nesrečniki so zdaj pod manipulacijo tajnih
agentov. Kar se tiče tistih, katerih navezanosti so jih vodile da
sledijo tem ljudem, četudi so se sposobni prebuditi, bo zelo
težko, da bi imeli kakršnekoli nadaljnje možnosti za izvajanje
kultivacije. Dafa je svečana in izvajanje kultivacije je resna
zadeva. Oseba, ne glede na to, kdo to je, mora sama plačati za
vse slabe stvari, ki jih je naredila na svetu. Nočem videti niti
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enega učenca, da ne opravi izpita, ampak jaz tudi zagotovo ne
želim nekvalificiranih učencev.
Li Hongdži
5. julija 2000
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Naznanilo
Vsem Dafa Združenjem:
Definitivno ni narobe razložiti dejstva naše situacije kitajski
vladi na miren način. Vendar pa kot kultivatorji absolutno nebi
smeli sprejemati nobenih pristopov ali govora preko vneme. V
zadnjem letu ste pojasnjevali resnico in pozivali ljudi po svetu
in vladam z dobro voljo in ste to storili na pravičen način.
Vesel sem za učence (veličastna bitja), ki so se kovali na
podlagi Dafa kultivacije. Upam tudi, da bodo v prihodnosti
obenem pojasnjevali resnico in izvajali pritožbe na vladi in da
ne bodo na noben način zanemarjali pomena učenja Fa, saj vsi
potrebujejo napredovati proti Izpolnitvi. Posvečam tesno
pozornost na vse kar učenci delajo in na stanje njihove
kultivacije. Upam, da boste vsi vi obvladovali stvari še boljše.
Li Hongdži
20. julija 2000

26

Racionalnost
Sredi trpljenja je zelo težko za učenca, da vidi vzrok zadeve;
vendar pa to ni nemogoče. Ko umiri svoj um in presoja stvari
z Dafo, bo sposoben videti naravo zadeve. Nekateri učenci
predlagajo, da je najboljša praksa kultivacije to, da se umesti v
center za pridržanje ali delovno taborišče, ali da se obsodi na
zapor, da se potrjuje Fa. Učenci, ni tako. Naredimo korak
naprej s potrjevanjem Fa z uporabo številno različnih
pristopov, saj to je veličastno dejanje, vendar pa to nikakor ne
pomeni, da morate biti pridržani od zla. Če bi bilo to res, zakaj
bi ti učenci, ki so naredili korak naprej in s pritožbo zahtevali
izpustitev vseh tistih nedolžnih učencev, bili aretirani,
zadržani, poslani v delovna taborišča ali obsojeni na zapor?
Aretiranje ni namen. Potrjevanje Dafe je tisto, kar je resnično
veličastno, in to je, da potrjujemo Dafo za napredovanje. Ker
ste naredili korak naprej, morate poskušati uspeti pri
potrjevanju Fa, to je pravi namen napredovanja. Ko hudobni
vprašajo, ali ste vadili Falun Gong, jih lahko prezrete ali
uporabite druge načine preusmerjanja njihovih vprašanj.
Prostovoljno ne pustite zlu, da vas odvede.
Trenutno je še vedno nekaj učencev, ki trdijo, da so jim
moja Zakonska telesa govorila kaj morajo storiti in gredo na ta
način v skrajnosti. Večkrat sem že povedal, da le lažna
Zakonska telesa neposredno govorijo učencem, kaj morajo
storiti. Poleg tega se lažna Zakonska telesa pojavijo samo
takrat, ko je učenec na nekaj močno vezan. To pa zato, ker je
namen starih sil, da povzročajo škodo. Ko ima učenec močno
navezanost, je njegovo ravnanje, strogo rečeno, bistvena
manifestacija njegove narave-demona in nekaj kar je
prinešeno od čustev; to ni razumno. Zlo se potem lahko
pojavi. Od zdaj naprej, pazite se, tisti, ki trdijo, da so jim moja
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Zakonska telesa neposredno govorila, kaj morajo storiti, so v
resnici vse, ki se nanaša na lažna Zakonska telesa.
Vaš trenuten dosežek, kot Dafa učenci, je veličasten. Vse
to je tvoja očitna dobrota (Šan) in to je tisto, kar se zlo najbolj
boji, kajti tiste, ki napadajo dobroto zavezuje, da so zlo.
Ukrepi, ki se zdaj sprejemajo v pregonu Dafe in njenih
učencev so zelo hudobni in sramotni, in ti se bojijo, da bodo
izpostavljeni. Morate pustiti, da ljudi v svetu izvedo o njihovi
zlonameri, to je tudi reševanje ljudi. Medtem, ko se odpravlja
zlo, izpolnjujete samega sebe in krepite Fa manifestacijo v
svetu. Ali ste vedeli, da je vse, kar trenutno počnete, že
uspostavilo najbolj veličastno in večno mogočno krepost za
Dafo in Dafa kultivatorje? Ko se novi list zgodovine obrne,
bodo ljudje, ki ostajajo, videli vašo veličastnost in bodoči
Bogovi si bodo za vedno zapomnili ta čudoviti čas v
zgodovini. Potrjujte Fa z razumnostjo, pojasnjujte resnico3 z
modrostjo, širite Fa in rešujte ljudi z usmiljenjem, to je
vzpostavljanje mogočne kreposti Razsvetljenega Bitja.
Li Hongdži
9. augusta 2000

Pojasnjevanje resnice — Kitajski izraz preveden kot “resnica”, Džen
Šiang (Zhen Xiang), se nanaša na “resnica o tej zadevi” ali “resnica ali dejstvo
situacije”, v nasprotju z “resnico” v abstraktnem ali filozofskem smislu.
3
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Odpravite vašo zadnjo navezanost
Dafa in Dafa učenci so doživeli največje zlo, najbolj zlobne,
uničojoče preiskuse, nekaj kar še nikoli ni bilo videno v
zgodovini. Dafa in njeni učenci, ki so bili resnično opravljali,
kot najbolj veličastni kultivatorji, pravično pot kultivacije, so
prestali vzpenjanje. V človeškem svetu vsi posamezniki,
organizacije in skupine delajo stvari v človeški družbi, da bi
dosegli nekaj v tem svetu. Dafa učenci, pa vendar opuščajo
vse navadne človeške navezanosti, vključno z navezanostjo do
človeškega življenja, da bi dosegli kraljestva višjih bitij. To je
razlog, zakaj smo bili sposobni prestati najbolj zloben, najbolj
zlonameren in najbolj neprimeren pregon v zgodovini človeka.
To je tisto, kar ti zlonamerni nesrečniki nebi mogli
pričakovati.
Odkar ste usposobljeni, resnični kultivatorji, ki ste
dosegli nivo, ne morate biti prikrajšani z izgubo denarja ali
materialnih interesov; in to so stvari, ki jih kultivator
potrebuje, da opusti karkoli. Še več, ti kultivatorji lahko celo
opustijo življenje in smrt: kako bi se lahko bali grožnje smrti?
Čeprav je še kar nekaj nesrečnih ljudi, ki še vedno povzročajo
zlo, so tista najbolj zlobna bitja, ki so na visokih ravneh
kozmičnega telesa, že povsem izločena v procesu popravljanja
Fa od vesolja. Zlonamerni, ki so najbolj na površini, tisti od
človeštva, bodo kmalu morali plačati za vse njihove grehe,
takoj, ko bodo popolnoma izločeni v Fa popravljanju
človeškega sveta.
V teh dneh je na Kitajskem nekaj tajnih agentov, ki
trdijo, da so Dafa učenci in na ta način pridobivajo mesto v
delovnih taboriščih in drugih krajih, kjer so učenci pridržani z
namenom povzročanja škode. Oni zavajajo učence z
zatrjevanjem, da so [tajni agenti] že dosegli Izpolnitev in to s
pomočjo drugih načinov. Oni govorijo učencem, da so ti že
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dosegli Izpolnitev in da ne potrebujejo več izvajanja prakse,
da bi se učenci morali kar se le da prilagajati navadnim
ljudem, da bi učenci morali obrniti nov list v knjigi in tako
naprej. S to neumnostjo so oguljufali nekoliko študentov, ki
sredi stiske niso želeli ostati v človeškem svetu in so želeli
čimprej doseči Izpolnitev. V Fa, sem vam povedal, da se
prilagajajte navadnim ljudem, kolikor je le mogoče, medtem,
ko se kultivirate. Nikoli nisem rekel, da se prilagajajte
navadnim ljudem [zase in samo po sebi]. Če se ne razlikujete
od navadnih oseb, ali ste še vedno kultivator? Dafa učenci bodoče Bude, Daoi in Bogovi, kako lahko dovolite tem zlo
nesmiselnim burkežem, da izkoriščajo kakršnekoli vrzeli?
V bistvu je to čas, da se opusti zadnje navezanosti. Kot
kultivatorji že veste, da bi to morali in v svojih dejanjih ste jih,
opustite vse materialne navezanosti (vključno z navezanostjo
na človeško telo) in tako preidete preko procesa opuščanja
življenja in smrti. Ali je potem biti navezan k doseganju
Izpolnitve navezanost? Ali ni tudi navezanost rojena iz
človeške želje? Ali bi bil Buda navezan k doseganju
Izpolnitve? Pravzaprav, ti kultivatorji, ki se resnično
približujejo Izpolnitvi, nimajo te navezanosti. V poučevanju
Fa sem govoril o načelu s čimer bo osnovnošolec, ki dobro
opravlja šolske naloge, seveda sprejet na srednjo šolo, medtem
ko osnovnošolec, ki je navezan na sprejem srednje šole ampak
ne opravi svoje šolske naloge, ne bo sprejet. Ni napačno, da si
kultivator želi doseči Izpolnitev, vendar mora biti vaš um
osredotočen na Fa. Med nenehno kultivacijo boste nevede
izpolnjevati standard za Izpolnitev. Tisti Dafa učenci, ki se ne
morejo vzdržati trpljenja, imajo po vsej verjetnosti misli o
zapuščanju človeškega sveta in po doseganju Izpolnitve. To
omogoča zlu, da izkorišča te vrzeli. Saj ste že preko najtežjega
časa. Prav tako velja za vašo zadnjo navezanost, za katero
morate biti prepričani, da jo opustite. Vem za vse trpljenje
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mojih učencev. Resnica je ta, da vas cenim več kot se vi sami!
Vso zlo v vesolju bo odpravljeno z nezaslišano hitrostjo.
V preteklih letih, lastna karma študentov, neustrezno
razumevanje Fa, nezmožnost opuščanja navezanosti med
trpljenjem, nezmožnost spopadanja s stvarmi z uporabo
pravičnih misli med bolečo preizkušnjo in tako naprej, so
glavni razlogi za stopnjevanje zlonamernega pregona in so
resnični temeljni izgovori, ki ga zlo uporablja, da škoduje Fa.
Kljub temu, toliko kolikor kultivator vloži v kultivacijo, prav
toliko bo pridobil, ko doseže Izpolnitev. Se še spomnite, kako
se je nekoč učenec spraševal, ko sem poučeval Fa, ali se
kultivator lahko kultivira do višjega Pridobitvenega Statusa4,
od tistega, kjer je njegovo prvobitno življenje začelo veljati?
Če kultivator lahko opusti misli življenja in smrti pod vsemi
pogoji, je zagotovljeno, da se ga bo zlo balo. Če bi bil vsak
učenec sposoben tega, zlonamerna volja sama po sebi ne bi
več obstajala. Vsi ste že seznanjeni z načelom vzajemnegapridobivanja in vzajemnega-preprečevanja. Če se ne bojite, bo
dejavnik, ki omogoča da se bojiš, prenehal obstajati. To ne bo
zadano samo po sebi, ampak se doseže z resničnim in mirnim
opuščanjem tega. Kadarkoli te vidim trpeti, Učitelj čuti še
večjo muko od tebe; vsakič, ko ne naredite koraka dobro,
resnično trpi moje srce. Vse kar je bilo zlo storjenega, je
pravzaprav usmerjano od navezanosti in strahov, ki se jih še
niste razpustili. Vi ste bodoča Razsvetljena Bitja, ki postajajo
Bude, Daoi in Bogovi in ti nisi nič zaskrbljen z izgubami in
dobički tega sveta. Torej, bi morali biti sposobni opustiti vse.
Če do sedaj niste bili navezani k doseganju Izpolnitve, zlo ne
bi moglo izkoristiti te zadnje vrzeli.
Ko se ti nesrečniki pretvarjajo za Dafa učence in te
vlečejo v skušnjavo opotekanja, vam oni ponavadi govorijo,
4

Pridobitveni Status
Obroditve".

—

ta izraz se včasih prevaja tudi kot "Status
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da so oni sami učenci, ki so dosegli Izpolnitev in druge
neumnosti. To je izjemno, da ste sposobni opustiti življenje in
smrt, vendar vam ni potrebno razviti navezanosti k doseganju
Izpolnitve. To bi bila opustitev! To je pravzaprav enaka vrzel,
katero zlo izkorišča. Ker že pravijo, da so že dosegli
Izpolnitev, jih prosi, naj odletijo v nebo in tako pokažejo vsem
ali pa od njih zahtevaj, da recitirajo odstavek Zhuan Faluna,
kot test. Tisti, ki je dosegel Izpolnitev je Buda, Dao ali Bog z
brezmejnim sijajem in ta bo imel veličastno podobo Boga,
imel bo vse Buda Fa božanske sposobnosti in ta več ne bo
imel človeške podobe. Kako so lahko ti nepomembni burkeži,
ki se odpravijo v delovna taborišča in delujejo na skrivaj
zavajujoče, Dafa učenci? Čeprav so našli več ducat sleparjev –
izmečkov človeštva, da znašajo ta sramotna dejanja, samo z
neprizadetim srcem ste zmožni obvladovati vse situacije.
Trenutno je zlo v kozmičnem telesu že popolnoma
odpravljeno in Fa je končal usmerjati Tri Domene. Prebit je
samo še najbolj na površju nivoja stvari. To se dogaja z veliko
hitrostijo in se približuje nesrečnikom v človeškem svetu in
tistim zlobnim morilcem, ki so pretepali do smrti ali ranili
Dafa učence (bodoče Bude, Daoe in Bogove).
Odpravite vašo zadnjo navezanost. Vse, kar ste dosegli
skozi izvajanje kultivacije je že ustvarilo vašo neskončno,
čudovito in sveto, bodočo Doseganje Statusa. Opravite vsak
korak dobro in ne izgubljajte kar ste že dosegli. Naj tisti del
vas, ki je bil v celoti kultiviran, sveti s še bolj čistim sijajem.
Li Hongdži
12. augusta 2000
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1. komentar
“Razumevanje je zelo dobro. V zvezi z manifestacijo mislne
karme, škoda, ki so jo ustvarile zlo sile za nas in naše
pojasnjevanje resnice ljudem, mi aktivno odpravljamo demone
namesto, da dopuščamo ali pasivno dopuščamo; vendar
morajo biti naše misli in dejanja dobrohotne.”
Li Hongdži
5. oktobra 2000
Opomba: To je komentar na članek “Odstranite demonsko naravo”,
ki je bila napisana od Dafa učenca in objavljena 30. septembra 2000
na angleški spletni strani Clearwisdom.
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Zadušiti zlo
Poboljševalni delovni tabori na Kitajskem so temni brlogi zla
sil. Večina disciplinskih straž tam so reinkarnirani manjši
duhovi iz pekla. Kar se zadeva ljudi, ki so bili “poboljšani”, je
bilo v zgodovini prirejeno, da bodo preganjali Fa na ta način.
Ne glede na to, kako dobro so igrali med aretacijo ali
pretepanjem, vse to je bilo uprizorjeno za njihov preboj v
javnost, da preganjajo Fa in zmedejo učence. Upam, da jim
učenci ne prisluhnejo ali da ne verjamejo njihovim zlo lažem.
To se je zgodilo zato, ker sem jim namenoma omogočil, da se
izpostavljajo tako, da jih vsi jasno prepoznate in da se te skrite
škodljive tumorje odstraniti izmed učenci. Vsi učenci, ki danes
pojasnujejo resnico, da bi potrjevali Dafo, so opravili zelo
dobro. Jaz sem to temeljito potrdil. Kar so naredili, je
popolnoma pravilno, o tem ni nobenega dvoma. Upam, da vsi
ostanete bistrega uma.
Li Hongdži
22. oktobra 2000, San Francisco
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Onstran meja Tolerantnosti
Toleranca (Ren) ni strahopetnost, še manj pa sprijaznjenje s
stisko. Dafa učenčeva Tolerantnost je plemenita; je
manifestacija obstoja veličastnosti, neuničljivosti in trdnosti,
kot diamant; je toleranca za namen spoštovanju resnice; in je
usmiljenje pred in odrešenje tistih bitij, ki še vedno imajo
človeško naravo in pravične misli. Tolerantnost absolutno ni
brezmejno dajanje prostih rok, ki omogoča tem zlo bitjem, ki
nimajo več nobene človeške narave ali pravičnih misli, da
zganjajo zlonamero brez omejitev. S Tolerantnostjo se
posameznik lahko odpove vsemu za Resnico. Vendar
Toleranca ne pomeni toleriranje zlo bitij, ki nimajo več
človeške narave ali pravičnih misli, izzivati oboje, človeške in
božanske zakone, ko pokvarjajo čuteča bitja in obstoj Dafe na
različnih ravneh, še manj pa je ignoriranje strašnih zločinov.
Džen, Šan, Ren je Fa! In To je manifestacija Velikega Fa
vesolja na različnih ravneh. To absolutno ni neka človeška
teorija ali vodilno načelo običajnega človeškega življenja, kot
si človeška bitja jemljejo da je. Če je zlo že doseglo točko,
kjer ga ni moč rešiti in ni moč obdržati, potem se lahko
uporabijo različni ukrepi na različnih ravneh, da bi ga ustavili
in ga izkoreninili.
Preseganje meja Tolerance je vključeno v načelih Fa. To
pa je samo zato, ker je potrebno v kultivaciji Dafa učencem
opraviti teste, da izboljšajo njihov šinšing in potrebujejo
opustiti vse njihove navezanosti med navadnimi ljudmi,
Učitelj ni govoril o preseganju meja Tolerantnosti. Kot že
povedano, to lahko ustvari ovire za učence, ki so v procesu
kultiviranja. Še zlasti, bi zaradi tega postali nezmožni
obvladovanja samega sebe, sredi zlobnega testa Dafe. Vendar
je to način, kako zlo bitja trenutno izvajajo predstave, da so
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sedaj popolnoma brez človeške narave in brez pravičnih misli.
Takšen zloben pregon Fa se zato ne more več dopuščati.
Popolnoma odpraviti zlo je za Fa-popravljanje in to ne
zadeva osebne kultivacije. Osebna kultivacija se ponavadi ne
“dogaja izven meja Toletance.”
Li Hongdži
1. januara 2001
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Čestitke
Osebam odgovornim za Falun Dafa Hong Kong konferenco:
Učitelj želi Fa konferenci popoln uspeh! Hkrati, pa bi se rad
zahvalil vladi in prebivalcem Hong Konga, ki so izkazali
podporo in zagotavili pogoje, ki nam omogočajo uspešno
prirejanje te Fa konference.
Poplačilo, vladnim uradnikom Hong Konga in ljudem za
njihovo podporo, bomo zagotovo prenesli na čudovitost Falun
Dafe ljudem v Hong Kongu.
Upam, da bodo naše Fa konference prirejane vedno bolje. Pod
pregonom moramo pomagati ljudem sveta, da spoznajo
resnico o položaju in pripomoremo večjem številu ljudi
pridobiti Fa, rešujmo ljudi po svetu.
Li Hongdži
14. januara 2001
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Fa konferenci na Floridi
Osebam, ki vodijo Fa konferenco na Floridi:
Lep pozdrav! Fa konferenca Floride je prva tako obsežna Fa
konferenca, ki poteka v angleškem jeziku. To je odlično.
Upam, da bo ta Fa konferenca uspešno potekala. Upam, da bo
deljenje o tem, kar ste se naučili, resnično omogočilo vsem k
izboljševanju in hkrati pokažite pravi obraz Dafe in dovolite
večjem številu ljudi, da se naučijo resnico o Dafi in tako
dopustite že vnaprej določenim ljudem, da pridobijo Fa.
Ponovno bi rad zaželel tej Dafa konferenci popoln uspeh!
Li Hongdži
27. januarja 2001
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Popravljanje Velikanskega nebesnega svoda
Koliko časa lahko zlo teče podivjano?
Svobodna volja vseh bitij se je v celoti razkrila.
Kdo bi bil lahko izvzet tej katastrofi?
Videti z nasmehom, pri čemer so Bogovi nespametni. 5
Li Hongdži
18. prvi mesec, leto Šin Si po luninem koledarju
(10. februarja 2001)

Bogovi nespametni – Kitajski izraz tukaj prevedemo kot “nespameten”
Či in se lahko uporablja za opis nekoga čigar sodba je zamegljena, zaradi
preobremenjenosti z nečim.
5
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Prisila ne spremeni ljudskih src
Neomajenost, pravične misli kultivatorja presegajo vsa
človeška razumevanja, presegajo vso človeško razmišljanje in
nikoli ne more biti spoznano pri vsakdanjih ljudeh. Hkrati pa
jih ni mogoče spremeniti od vsakdanjih ljudi zato, ker ljudje
niso sposobni spremeniti Razsvetljenih Bitij.
Zlo je izkoriščalo moč v rokah slabih ljudi, da bi ustvarilo
nemir. Slabi ljudje, že skoraj dve leti, z uporabo najbolj
osnovnih delovanj, kadarkoli v zgodovini človeštva, bodisi
starodavnih ali sodobnih, kitajskih ali tujih, uporablja vsa
najbolj zlobna sredstva za pregon Dafe in njenih kultivatorjev.
Njihov cilj je, da uporabijo prisilne ukrepe za spremembo srca
Dafa kultivatorjev in da se odpovejo tej praksi kultivacije. To
je nesmiselno. Nikoli v zgodovini ni nikomur uspelo, ki je
preganjal tiste s pošteno vero. Vse to je zgolj za uporabo zlo
zmogljivosti, da se utrjuje Dafo in odstranjuje temeljne
navezanosti kultivatorja, tako da se osvobodi kultivatorje od
človeških ovir in karme. Vsi tisti, ki so bili izruvani, niso pravi
kultivatorji. Čeprav se lahko zlo hitro širi, samo začasno v tem
obdobju, ko se ga uporablja, bo ta prej ali slej končal v
popolni sramoti, saj so bitja v procesu Fa popravljanja
obsojena na izruvanje. Za več kot eno leto je zlo izkoriščalo
slabe ljudi, ki so bili uporabljeni kot njihova orodja in ki
uporabljajo vse vrste instrumentov mučenja in metod, da kruto
pretepajo in mučijo Dafa kultivatorje. Čeprav so bili mnogi
ljudje pretepeni do smrti, pretepeni do invalidnosti ali poslani
v psihiatrične klinike, to še vedno ni spremenilo trdnosti
pravega kultivatorja in pravičnih misli. [Slabi ljudje]
ustvarjajo lažne svete spise, ne omogočajo učencem spati,
izmišljujejo si stroške, podtikajo učencem, širijo laži in tako
naprej. Biti pod resnimi grožnjami, pretentani in bdeti pod
množico takih pritiskov, so nekateri učenci napisali stvari, kot
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so tako imenovane “jamstva za prenehanje prakse” ali “izjave
kesanja”, ko niso bili pri svojemu pravemu umu in prisiljeni.
Noben od teh ni bil pristen izraz od srca učencev, to so storili
proti njihovi volji. Čeprav so imeli navezanosti, jih je za
trenutek zlo izkoristilo in so naredili nekaj česar kultivator ne
bi smel, kultivator bi moral gledati znotraj njegove celote. Jaz
ne poznam nobene od teh stvari. Ko se zatečejo v svoje čute,
bodo takoj ponovno začeli početi, kar mora Dafa učenec storiti
skozi ta čas, in medtem se bo vse razglasilo za nično, vse kar
so rekli in zapisali, ko niso bili naravnani v pravičnem umu,
zaradi izrazitega pregona in si napovedali, da so določeni v
kultivaciji. Veliko število prijav učencev, se dnevno pojavlja
po vsej državi. Zadnje upanje poskusa spremembe pravičnih
misli Dafa učencev s silo in prevaro, se je bilo popolnoma
razletelo. Zlo nima več nobene poti, da spremeni odločenost,
da so se Dafa učenci razvili iz njihovega pravega razumevanja
Fa s kultivacijo in iz njihove Buda-narave po dvigovanju
njihovega bentija6 v dejanski kultivaciji. V tem primeru, se je
uspešnost zla popolnoma obrnila v izbruhe osebnih zamer, s
strani zlonamernih ljudi, z uporabo moči v njihovih rokah in z
uporabo najbolj osnovnih sredstev.
Odkar je ostalo še edino zlo v trenutnem Fa-popravljanju,
izgleda učenčeva Dafa neomajna, trdna vera, ki je ponorela in
povsem izgubila svoj razum. Čeprav se Dafa učenci ne
vpletajo v politiko in ne vrednotijo navadnih človeških moči,
zlovešč pregon na Kitajskem, ki ne upošteva vseh njenih
posledic, bo vodil ljudi do popolnega nezaupanja vladajoče
stranke in njenega vodenja in do neuboganja vlade.
Propagandni stroji, ki trosijo laži, ne bodo več zmogli
zaposlovati demagogije. To je zato, ker hkrati, ko zlo preganja
Dafo, se je tudi uredilo tako, da se med kampanjo sam sedanji
vodja stranke uporabi za uničenje partije in njenega vodenja
6

Benti – “lastno-telo”, “izvirno-telo” ali “pravi jaz”.
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znotraj same stranke — to je tisto, kar tisti manipulirani in
svetovni ljudje ne morejo jasno videti. Potem posledice
njihovih osebnih zamer postanejo neizogibne in se jim ne da
izogniti. In v tem pregonu, bodo ljudje na svetu videli bolj
jasno vse kar je zlo storilo; Dafa učenci bodo postali bolj
razumni in bolj bistrega uma, ter se bodo z odločnostjo in
dozorevanjem v kultivaciji pomikali k veličastni Izpolnitvi.
Li Hongdži
4. marca 2001
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Sporočilo
Osebju zadolženo za evropsko Fa konferenco in vsem
udeležencem:
Lepo pozdravljeni!
Ni važno kako zlobne so stare sile, ki so izkoriščale zlo in so
urejale te zlonamerne tako imenovane preizkuse, na koncu
bodo očiščeni v Fa-popravljanju. Vse, kar trenutno Dafa
učenci počnejo, je upiranje preganjanju Dafe in njenih
učencev. Pojasnjevanje resnice, obenem, ko se razkriva zlo,
obvladuje zlo in zmanjšuje pregon, in izpostavljanje zla je
hkrati očiščevanje ljudskega uma zlonamernih laži in prevar –
to je reševanje ljudi. To je veličastno usmiljenje, zato ker bo v
prihodnje nekaj milijard ljudi pridobilo Fa in če v glavah ljudi
obstajajo misli, ki se upirajo Dafi, se bodo nekoč začeli
izkoreninjati, ko bo ta grozna drama presegla veliko število
ljudi, in ljudje, ki imajo vnaprej določeno povezavo
pridobivanja Fa ali pa celo večje število nedolžnih ljudi, bo
mogoče izkoreniniti. Torej je vse kar trenutno počnemo
veličastno, prizanesljivo in zaključuje konec naše poti.
Potrjevanje Dafe in odkrivanje zla v običajni človeški družbi,
se zdi, da spominja na delo v običajni človeški družbi. Ampak
to ni tako. Običajni ljudje naredijo vse kar iz lastnega interesa,
medtem ko naše početje varuje Dafo. To je tisto kar morajo
Dafa učenci početi in to brez kakršnihkoli sebičnih prvin. To
je sveto, je veličastno in je vzpostavljanje veličastne mogočne
kreposti Razsvetljenega Bitja v pričo pravega zla – starih sil.
Kot Dafa učenci, z namenom da bi dobro opravljali stvari Fapopravljanja in izpolnjevali dobro vse kar je vašega, se morate
učiti Fa veliko. Ni pomembno koliko prezaposleni ste, zato ne
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morete preskočiti Fa-učenja. To je tisto, kar lahko najbolj
zagotovi vaše doseganje Izpolnitve. Kljub temu, da imate
malo časa in ste med mnogimi težavami, morate še vedno
delati tisto kar bi morali storiti. To je izjemno in vzpostavlja
vašo lastno mogočno krepost, ko se za vas pojavijo iz nadlog,
preobremenjenosti in težav.
Ponovno zaželim Fa konferenci popoln uspeh!
Li Hongdži
19. marca 2001
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Predlog
Nekateri ljudje, ki so pridobili Fa in so na tej človeški površini
spoznali pomen Fa, so imeli svoje življenje podaljšano preko
Fa in nekateri izmed njih so prejeli razne vrste prednosti, kot
so dobro zdravje, harmonija v družini, posredne koristi za
svoje sorodnike in prijatelje, zmanjšanje njihove karme in
celo, da Učitelj nosi breme za njih. V drugih dimenzijah se
njihova fizična telesa preoblikujejo v telo Boga. Kljub temu,
preden vas Dafa izpolni, ste nezmožni narediti korak naprej od
človeškosti in ko zlo preganja Dafo, boste nezmožni
uveljavljati Dafo. Ti ljudje, ki le želijo jemati Dafi in ne
vračajo nič Dafi, so v očeh Bogov najhujša bitja. Poleg tega, je
ta Fa tisto kar je bistvenega pomena v vesolju, tako bodo tisti
ljudje, ki danes še vedno ne zmorejo narediti korak naprej,
izkoreninjeni za tem, ko bo trpljenje končano. Mnogo od njih
je ljudji, ki imajo močne vnaprej določene odnose. Prav zato
je Učitelj čakal in čakal. Vključeni so tudi tisti, ki so v tem
obdobju prostovoljno pomagali zlu v pregonu Fa, potem ko so
se tako imenovano “poboljšali”. Ti ljudje imajo razmeroma
veliko količine karme in imajo temeljne navezanosti k
[stvarem] ljudi, tako sredi nesmiselnih laži med tako
imenovano “reformo”, so šli, v interesu njihovih navezanosti
in da upravičujejo svoje vedenje, skupaj z lažmi in z veseljem
sprejetim zlo “razsvetljenjem”, medtem ko se pretvarjajo, da
niso želeli. Če gre potem taka oseba zavajati druge učence, bo
ta storila greh s škodovanjem Fa. Vsi, ki so bili domnevno
“reformirani”, so ljudje, ki niso bili zmožni opustiti njihovih
navezanosti k [stvarem] ljudi in kdor je stopil naprej z idejo,
da bi moral biti srečen.
Ali ste vedeli, da jaz sploh ne prepoznavam vseh teh zlo
testov, ki so jih uredile stare sile? Razlog, da si zlo bitja v
dimenzijah nizke ravni drznejo biti tako okrutna, je, da so bitja
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v zadnjem najvišjem nivoju vesolja, ki jih je še treba
obravnavati, ustvarila vrsto pregleda. Vse dokler ta zaslon ne
bo popolnoma uničen v Fa-popravljanju, bitja v dimenzijah
nizke ravni in zlo bitja po svetu, ne bodo mogla videti
resničnega stanja in si zato upajo zagrešiti grozljiva dejanja iz
nevednosti. Sredi Fa-popravljanja so ta bitja iz visoke ravni v
zadnji fazi, ko se jih očisti. Ko se prebije skozi, bodo vsa zlo
bitja na svetu potisnjena v pekel, ko Fa popravi človeški svet
in za vse večne čase bodo plačali za svoje grehe zagrešene v
pregonu Dafe. Obstaja tudi nekaj ljudi, ki trdijo da so dosegli
Izpolnitev in govorijo nesmiselnosti, kot so; "Ni več nobene
potrebe po izvajanju prakse" ali "Ni več potrebe po učenju".
Če ste dosegli Izpolnitev, potem se odleti v nebo in se nam
pokaže slovesno podobo Bude. Če ne potrebujete več
izvajanja prakse, ali ste še vedno moji učenci? Kultivator ne
sme prenehati kultivacije, celo v zadnjem trenutku, preden se
dopolni Izpolnitev ne. Ti ljudje niso demoni, ampak počnejo
tisto kar počnejo demoni. Saj ni to, da Učitelj ni usmiljen, v Fa
popravljanju vsa bitja izberejo svojo lastno pot. Tisti od vas, ki
trdite, da ste dosegli Izponitev, ali imate vi vse veličastne Famoči od Boga ali Bude?
Obstajajo tudi nekateri ljudi, ki zlonamerno pravijo;
“Pravi Učitelj je v nebesih", "Moramo se odtrgati od Učitelja v
človeškem svetu” in “Pomagaj Učitelja odstraniti” tako
imenovane “vozle, ki so vezani na njegovo telo”. Obstaja
samo eden Li Hongdži. Jaz nimam nobenega Pomožno
Izvornega Duha in tudi ne nobene od teh treh duš in sedem
duhov kot jih imajo vsakdanji ljudje. Jaz sem glavno bitje.
Telesa znotraj mojega benti, od večjih do manjših, ki so
sestavljena iz delcev različnih nivojev in ki so v različnih
dimenzijah, so vsi usmerjani od mojega glavnega bitja v
človeškem svetu in sledijo mislim mojega glavnega bitja v
človeškem svetu. Moja Zakonska Telesa so specifične
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manifestacije moje modrosti. Moja Energijska Telesa so zmesi
moje brezmejno-velikanske energije gong. Nepriznavanje
Učitelja v človeškem svetu ni nepriznavanje samega sebe kot
Dafa učenca. Potem taka oseba niti ni kultivator, še manj pa
ima karkoli razpravljati o Izpolnitvi. V prihodnjosti morajo
ljudje še vedno pridobivati Fa; na tem svetu obstaja več
milijard ljudi, ki čakajo, da dobijo Fa, ko bo ta zlo drama
popolnoma izničena v Fa popravljanju človeškega sveta in to
kar se bodo učili in uporabljali bo to Zhuan Falun. Grehi, ki so
bili zagrešeni od zla in slabih ljudi, ki so uničevali knjige, so
tako veliki, da jih nikoli ne bodo morali poplačati v celoti.
Tisti, ki na različnih nivojih manipulirajo zlo in slabe ljudji v
pregonu Dafe in njihovi učenci, imajo vsi na zalogi neskončen
dolg za vse kar so storili, trpeli bodo plast za plastjo, medtem
ko bodo dokončno uničeni. Tisti, ki so prostovoljno podpisati
“izjave reform” ali, ki so pisno obljubili, da ne bodo vadili pod
pretvezo tako imenovanega "odpovedujem se navezanosti
Izpolnitve” ali “odpovedujem se človeškim pojmom”
prikrivajo svoje prave navezanosti. Oni so celo obrekovali in
napadali Clearwisdom spletno stran, ki pozitivno poroča o
Dafi. Stare sile mislijo, da Dafa učenec, tisti, ki brez
navezanosti, v tem obdobju daje pisno obljubo, da ne bo več
kultiviral Dafe, si je s tem določil svojo lastno prihodnost. Če
to ni resnično prišlo od srca in je to bila le posledica prisile in
če se ponovno pridruži Fa-popravljanju, potem bo prišlo do
večjih trpljenj, kot testi, da se jih opravi. Čeprav Učitelj ne
prepozna ureditve starih sil, so posledice strašne, ko se enkrat
prestopi na nasprotno stran in čakanje vaših deset tisoče let bo
uničenih v trenutku. Tisti, ki širijo zlo “razsvetljenje” pod
krinko Dafa učencev so, ne glede na to ali so bili v preteklosti
učenci, delajo tisto kar počnejo demoni, ki škodijo Dafi.
V resnici nihče ne more škodovati Dafi. Tisti, ki niso
prešli skozi trpljenje so ljudje. Ko človeška bitja niso več
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dovolj dobra, bodo potem ponovno ustvarjena in to je
neizprosna poguba ljudi. Želim narediti vse, kar je v moji
moči, da rešim vse ljudi na svetu in vsa bitja. [A vendar ti]
ljudje niso zmožni tega dosegati in po lastni izbiri
"razsvetljujejo" skupaj z zlo potjo, da bi prikrili svoje
navezanosti. Če si ne želite prihodnosti, bom obupal nad vami.
Jaz nisem vezan na nič.
Kot Dafa učenci, morate v sedanjih razmerah storiti to, da
pojasnjujete resnico svetovnemu prebivalstvu in izpostavljajte
zlo, in s tem ščitite Dafa. Vaše lastno izboljšanje in Izpolnitev
so del tega procesa. Tudi tisti, ki opravljajo tako imenovano
delo “reforme”, so ljudje, ki so bili zavedeni. Zakaj ne 'obrnite
plošče' in jim tako izpostavite zlo in pojasnite resnico?
Predlagam, da vsi učenci, ki vas poskušajo na silo prevzgojiti
(to izključuje tiste, ki niso bili odpeljani v prevzgojo)
izpostavite zlo in pojasnite resnico tistim ljudem, ki opravljajo
delo prevzgoje, in jim povejte o vzroku in posledici
medsebojnih odnosov “da ima dobro in zlo vedno posledice.”
Zlo je tisto, ki se boji, da bi ljudje izvedeli resnico situacije in
ne Dafa učenci.
Li Hongdži
10. aprila 2001
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Dafa učenčeve Pravične misli so močne
Zlo bitja so v velikem številu uničena v Treh Domenah in
človeškem svetu. Oni so že videli, da bodo na koncu uničeni,
tako še bolj noro izvajajo zadnje iz obupa. Najbolj resno
preganjanji so ravno tisti učenci, ki gojijo navezanosti. Bolj
kot so prestrašeni navznoter, bolj zlo posebej sledi tem
učencem. In celotne razmere, ki so se pojavile, v katerih se
preganja Dafo v človeškem svetu, so posledica obsežnosti
težkih primeriov teh učencev, preganjanih zato, ker imajo
navezanosti. Ker niso mogli opustiti svojih navezanosti, so bili
tako imenovano “reformirani” in to jih je pripeljalo do početja
stvari, ki pomagajo zlu ustvariti situacijo težko.
Zakaj bi se Dafa učenec bal hudobnih v trajnem pregonu?
Bistvo zadeve je, da se ima navezanosti. Če ne, ne prenašajte
tega pasivno in se soočajte z zlobnežem ves čas s pravičnimi
mislimi. Ni važno kakšna je situacija, ne sodelujte z zlobnimi
zahtevami, ukazi ali kar se vam narekuje. Če bi vsakdo počel
to, okolje ne bi bilo tako.
Dejstvo je, da nekateri učenci in bitja v različnih
svetovih, ki so sposobni uporabljati svoje nadnaravne
sposobnosti v različnih dimenzijah, so bili uporabljali svoje
nadnaravne sposobnosti in gong moč (gongli), da sodelujejo
pri odpravljanju zla bitij, ki škodujejo Dafi. Ko nekateri Dafa
učenci vidijo zla bitja, pošljejo Falun in Dafa božanske moči,
da odstranijo zlo. Obstajajo tudi učenci, ki so namestili
določene trenutke, kdaj bodo svetovni morilci in napadalci, ki
napadajo ljudi, prejeli povračilo. Oni so učinkovito odpravili
zlo dejavnike in obvladovali slabe ljudi. Pravzaprav ima vsak
Dafa učenec sposobnosti. Samo, da se sposobnosti ne
manifestirajo na površini dimenzije, tako mislijo, da oni
nimajo nadnaravnih sposobnosti. Ampak, ne glede na to ali se
te lahko manifestirajo na površini dimenzije ali ne, ko
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Resnične Misli osebe pridejo na dan, so le-te zelo močne. Ker
kultiviramo v pravičnem Fa, moramo biti skrbni in reševati
bitja in ljudi sveta, ki so dobri. Zato moramo ukrepati z
dobroto v vsem kar počnemo. Že odstranitev zlo bitij, ki
manipulirajo z ljudmi v škodo človeštva, je tudi varovanje
človeštva in čutečih bitij. Dafa se občutno širi, rešuje vsa
čuteča bitja. Čeprav zlo bitja, ki so popolnoma neobvladljiva
in jih ni mogoče rešiti, njim še vedno ni dovoljeno, da
povzročajo zlo brez konca in tako preganjajo Dafo in učence
in ljudi po svetu. Odpravljanje zla je prav tako početje Fapopravljanja in je tudi reševanje ljudi sveta in čutečih bitij.
Li Hongdži
24. aprila 2001
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Sijaj učencev
Dafa učenci so veličastni, ker tisto kar kultivirate je najvišji
Veliki Fa vesolja, zato ker ste potrdili Dafo s pravičnimi misli
in ker niste padli v masivnem trpljenju. Dafa učenčevo početje
Fa-popravljanja nima navade v zgodovini. V sijajnem,
velikem podvigovanju potrjevanja Fa z razumnostjo,
pojasnjevanje resnice z modrostjo in širjenjem Fa in
reševanjem ljudi s sočutjem, se pot k Izpolnitvi vsakega Dafa
učenca izpopolni. V tem velikem trenutku zgodovine je vsak
stabilen korak slavno zgodovinsko pričevanje in je
neprimerljivo-veličastna mogočna vrlina. Vse to se zapiše v
zgodovino vesolja. Veličasten Fa in veličastna doba kujeta
najbolj veličastna Razsvetljena Bitija.
Li Hongdži
13. maja 2001
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Zaobljube Bogov se izpopolnjujejo
Človeštvo, ne razmišlja o Falun Gongu kot nepomembno,
samo zato, ker ima čigong7 ime. V starih časih so bile vse
različne intelektualne tradicije in vse stroke in poklici v
človeškem svetu imenovane “Dao”. Lao Tse je povedal
ljudem, kakorkoli, da je Dao, ki ga je poučeval drugačen,
rekoč da; “Lahko pravite Dao [ki ga poučujem] Dao, vendar to
ni običajen Dao; lahko daš običajno ime konceptu, ki ga jaz
poučujem, vendar to ni običajen koncept.” Ko je Buda
Šakjamuni učil njegov Fa pred 2.500 leti, je obstajalo 8 religij,
ki so se širile ob istem času. Buda Fa in pravi Dao sta bila v
sami sredini tega.
Človek vedno misli, da ko se pojavi Bog ali Buda, se bo
tresla zemlja, da ko bo reševal ljudi, se bo njegova Buda
podoba veličasntno manifestirala in da bo z zamahom rok
uničil tisto zlo, ki spodkopava odrešitev ljudi. Če bi bilo to res,
ali nebi bilo bolje, če bi Buda kar direktno odvedel ljudi v
nebesa? Morate vedeti, da so ljudje, ki bodo rešeni, potrebni
odplačati svoj dolg preko naporne kultivacije, vseh grehov in
karme, ki so jo ustvarili v preteklosti s početjem slabih stvari.
Oni so potrebni, da se znebijo svojih človeških navezanosti in
vseh drugih slabih stvari, ki jih nosijo s seboj in ob istem času
morajo usmerjati svoje vedenje in razmišljanje. Šele nato so
lahko rešeni. Če bi bil Buda preveč veličastno menifestiran, bi
celo najbolj zlobne osebe sledile temu kar bi Buda govoril. Bi
potem še vedno obstajala priložnost za kultivacijo? Tudi če bi
oseba izvajala kultivacijo, se to nebi štelo, saj mora kultivator
Čigong — Kitajski iznak za “gong” se uporablja kot dvo-zlogoven
izraz “či-gong” je enakega pomena kot "Gong" v imenu "Falun Gong". Či-gong
se uporablja, po mnenju mnogih ljudi na Kitajskem, za telesno gibanje in tako se
ne šteje kot nekaj zelo resnega ali pomembnega.
7
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odpraviti svoje grehe in karmo med naporno kultivacijo in
potem, ko je bil očiščen, se premakne proti Izpolnitvi.
V bistvu, ko vsi navadni ljudje vidijo veličastno
menifestacijo podobe Bogov ali Bud, se bo prav zagotovo
nekaj izjemnega odvijalo v človeškem svetu in da je zelo
verjetno čas, ko se bodo grehi človeštva srečali z neubežnim
povračilom. Pa naj bo to Buda, Dao ali Bog. Ko bo odrešil
svet ljudi, se mora vsekakor spustiti na svet in hoditi po zemlji
s človeško podobo in uporabljati človeški jezik za
prepoznavanje Fa-načel. Poleg tega, ko se Razsvetljeno Bitje
spusti na svet, je to običajno v času, ko človeška morala upada
iz dneva v dan, ko so grehi in karma ljudi ogromni ali ko so
moralna načela ljudstva izrojena. Ko odrešeni dosežejo Fa in
odidejo, bodo izmečki človeštva in izrojen svet, ki so ga
pustili za seboj, izruvani.
Li Hongdži
13. maja 2001
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Brez politike
“Politika” je izraz sodobne izprijene družbe. Prave človeške
družbe v zgodovini niso imele tega izraza ali tega kar politika
zaobsega. Ko se je politika pojavila v človeški družbi, se je
družba že začela zvijati in moralne vrednote so bile prav tako
napadane s strani politike. Poleg tega je bil razlog, da se ljudje
vključijo v politiko, njihova želja, da si ustvarijo lastno ime in
za njihove osebne koristi. Samo takrat so bile moralne
vrednote človeške družbe še vedno precej močne in vsi ljudje,
ki so živeli v tistem obdobju, so bili v takem okolju in ljudje,
ki so bili v politiki, preprosto niso bili videti brezobzirni, tako
kot so današnji ljudje v politiki. Tako so bili politiki umazani
že od samega nastanka. Ampak je tudi res, da je v političnih
krogih nekaj poštenih oseb, ki so zaskrbljeni za državo in
ljudi, čeprav so le kaplja v morje.
Toda od ljudi velja tudi za tiste pravične upornike, ki so
proti zlo režimom, kateri uničujejo državo in ljudi, da so ti
ljudje tudi politični, ker imajo jasna politična stališča. Čeprav
ljudje mislijo, da so tovrstna osebna stališča pravična,
politična aktivnost je navsezadnje produkt izprijene družbe.
Če se današnja človeška družba nebi izpridila, se politika nebi
pojavila.
Kultivacija Dafa učenca presega tisto kar je človeško. So
kultivatorji, ki so dojeli resnice v višjih kraljestvih in kar
razumejo presega svet navadnih ljudi. Vsako razumevanje pod
kraljestvom višjih Fa-načel ni več Resnica vesolja. Vsakemu
Dafa učencu je to jasno v njegovi kultivaciji, zato bi se moralo
še manj mešati politiko navadnih ljudi v Fa-popravljanje.
Trpljenja, ki jih Dafa učenci prenašajo, so stvari med Fapopravljanjem in v kultivaciji. Izpostavljanje zla in
pojasnjenvanje resnice ljudem tega sveta je le, njim pokazati
pregon, ki so jih Dafa in njeni učenci prenašali in njen
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dokončen cilj je, da se odreši ljudi tega sveta, da se znebi
strupa v mislih svetih bitij, s katerim jih je zlo zasipalo in da
se jih odreši nevarnosti pred tem, da bi bili izruvani v
prihodnosti zaradi njihovega sovraštva proti Dafa. To je odraz
velikega usmiljenja Dafa učencev pri reševanju svetih bitij,
tudi ko prenašajo pregon. Iz drugega zornega kota, kako bi se
lahko Bogovi in Bude vključile v politiko ljudi? Še manj bi
Bogovi in Bude potrjevale politiko, ki se pojavlja v zviti
človeški družbi.
Človeška družba je dober kraj za kultivacijo, saj lahko
vse, kar je tukaj, vodi do navezanosti. Ravno zaradi tega je
oseba, ki je sposobna stopiti ven iz tega in se znebiti vseh
lastnih navezanosti človeške družbe, veličastna in je sposobna
doseči Izpolnitev.
Li Hongdži
4. junija 2001
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2. komentar
Ta članek je zelo dobro napisan. Obravnava specifična
vprašanja, zlasti tiste v sedanjih okoliščinah. Upam, da je
vsakdo sposoben pravilnega ravnanja, o tem kar se je
razpravljalo.
Li Hongdži
5. junija 2001
Opomba: To je komentar na članek “Ne pozabite na kultivacijo sredi
Fa-popravljanja medtem izkoreninjanjem zla”, ki je bil napisan od
Dafa učenca in objavljen 6. junija 2001 na Clearwisdom spletni
strani.
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Položaj dveh rok za Pošiljanje Pravičnih
Misli

Držanje pokončne dlani

Lotusov položaj rok

法正乾坤

法正天地

邪恶全灭
(Pinyin)
Fă zhèng qián kūn
xié è quán miè

现世现报
(Pinyin)
Fă zhèng tiān dì
xiàn shì xiàn bào

(fonetična izgovorjava)
Fa džung čjien kuən
sijeh ə! čuen mie

(fonetična izgovorjava)
Fa džung tjen di
sijen šə sijen bao
12. junija 2001

Prevajalčeve opombe:
1) V bistvu se mora formulo vedno recitirati v njeni izvirni
besedi/zvoku, da se doseže ustrezen učinek.
2) Splošni pomen prve formule je “Fa (Fa) usmerja (Džung) Vesolje
(Čjien Kuən); Zlo (Šije e!) je popolnoma (Čuen) odpravljeno (Mie)”.
Drugi del se lahko prevede tudi kot “uničevanje vsega Zla”.
3) Splošni pomen druge formule je “Fa (Fa) usmerja (Džung) Nebesa
(Tian) in Zemljo (Di); takojšnje (Sijen ... Sijen) povračilo (Bao) v tem
življenju (Š)”.
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Kaj so nadnaravne sposobnosti
Nadnaravne sposobnosti se imenujejo tudi božanske moči.
Sodobni ljudje jim pravijo nenavadne sposobnosti.
Nadnaravne sposobnosti so v bistvu prirojene sposobnosti
bitja. Višja kot je raven bitja, bolje in celoviteje učinkujejo
njegove prirojene sposobnosti; obratno pa, nižja kot je stopnja
bitja, njegove prirojene sposobnosti težje učinkujejo ali pa
imajo težji celovit učinek. Temeljni razlog je ta, da v tem
vesolju, od najvišje do najnižje ravni, nižje kot gre, višji je
delež pomembnih bitij in vse kar imajo v njihovih določenih
svetovih, večja so delca zrnov in večjo težo nosijo bitja in
nižje kot gre, bolj so prirojene sposobnosti (nadnaravne
sposobnosti) bitja omejene od pomembnosti same in bolj težje
kot se to obvladuje, manj učinkovite so sposobnosti. To je
razlog zakaj, bolj kot so nižje ravni, manjše so sposobnosti.
Ko pride do človeške razsežnosti, so vse prirojene sposobnosti
bitija že prekrite in njihove prirojene sposobnosti (nadnaravne
sposobnosti) ne morejo delovati. Torej, če ljudje nekaj počno
ali si želijo nekaj pridobiti, se morajo zanašati le na lastno delo
zadeve-sestavljanje teles, da bi dobili, kar želijo. Človek ne
more videti resničnega stanja vesolja, ker je bil popolnoma
zakopan v zadevo. Zato je rečeno, da je človeška dimenzija
ena izmed zablod.
Kar se zadeva kultivatorja, proti višjem nivoju ko se
kultivira, večje so njegove sposobnosti. To je zato, ker preko
več ravni vesolja ko preide, manjša in lažja je teža zadeve na
njegovem obstoju, močnejše so njegove prirojene sposobnosti
(nadnaravne sposobnosti) in večje je število in bolj celovite so
njegove sposobnosti, ki so se osvobodile. Učil sem v Fa, da so
v Dafa kultivaciji posameznika nadnaravne sposobnosti
razvite najbolj celovito zato, ker se Dafa učenci kultivirajo
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proti višjim ravnem, ko posameznik preseže višjo raven, bolj
se je osvobodil iz zadev in bo tako v celoti pokazal njegove
prirojene sposobnosti (nadnaravne sposobnosti). Dafa učenci
so že bili prinašali svoje nadnaravne sposobnosti v polnem
zagonu v Fa-popravljanju. Na primer, medtem ko se izvaja Fapopravljanje, če so pravične misli zelo čiste, so njihove
nadnaravne sposobnosti celovito izkoriščene. Poleg tega, s
pravičnimi mislimi so jih mnogi učenci sposobni uporabljati
po lastni volji in tudi skoraj vedno so jih. Na primer, da se
ustavi tiste zvite zlobneže, ki preganjajo Dafa učence, morajo
samo reči, “stoj” ali “ostani tam in se ne premikaj” ali
pokažite na skupino zlobnežev in se nato zagotovo ne bodo
mogli premakniti; potem pa je samo potrebno pomisliti
“izpustitev” in bo odpravljeno. Pravzaprav, lahko uporabite
svojo voljo, da ukazujete tistim zlobnežem, ki nimajo človeške
narave – kot tisti zlobneži, ki so slabši od zveri, ki pretepajo
ljudi do smrti ali posiljujejo Dafa učenke – kot tudi tiste
glavne hudobneže. Zviti zlobneži bodo naredil vse kar boste
ukazali.
Nivo bitja določa njegov šinšing. To je, ko uporabljate
nadnaravne sposobnosti, morajo biti vaše pravični misli
močne. Nezadostno stanje uma kot je, bati se zla, neodločen v
mislih, ko uporabite svoje nadnaravne sposobnosti ali dvom v
njih, da bodo delovale, lahko vpliva ali moti na izid
nadnaravnih sposobnosti.
Izpolnitev je zaključek kultivacije Dafa učencev, medtem
ko je Fa-popravljanje poslanstvo Dafa učencev. Za Dafa
učence je Izpolnitev le vprašanje časa vrnitve, medtem ko bo
Fa-popravljanje ostalo za prihodnost. Prihodnost vesolja, ki so
jo videli ljudje na različnih nivojih, dejansko ne obstajajo in je
iluzija. V tem trenutku, človeška vsakdanjost je urejena v
skladu s potrebami Dafe; Učinkovitost Dafa učencev v
človeškem svetu je puščena za prihodnjost. V različnih
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zgodovinskih obdobjih prihodnosti, če se v vesolju pojavi
škoda Dafi ali ko bitja delujejo drugače, kako bo Dafa
popravila Fa in ustvarila vse popolno in neuničljivo je izjemno
pomembno. Vse kar trenutno Dafa učenci počno, je
ustvarjanje prihodnosti in ravno zdaj vse v Treh Kraljestvih
obstaja za Dafo. Ko je Dafa izpolnila vse med trpljenjem, se
bo končalo vse zlo, ki preganja Dafo.
Li Hongdži
14. junija 2001
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Vsem učencem na nordijski Fa konferenci
Vsi učenci nordijske Fa konference:
Za Dafa učence je Izpolnitev zaključek kultivacije in Fapopravljanje je velika odgovornost, ki vam jo zgodovina
podarja v obdobju Fa-popravljanja. Torej, v trenutnem procesu
pojasnjevanja resnice in izpostavljanje zla, vse kar počnemo
uteleša Dafo. Pa če razjasnjujemo resnico, izpostavljamo zlo
ali sodelujejo v drugih dejavnostih Dafe, vključno z našimi Fa
konferencami, moramo predstavljati Dafa učenčevo
usmiljenje, kakor tudi dobroto, ki nam jo kultivacija Fapopravljanja prinaša. Rad bi zaželel Fa konferenci popoln
uspeh.
Medtem, upam da bodo lahko učenci v Evropi bolj podobni
učencem v Severni Ameriki, vsak učenec bi moral poleg
udeleževanja skupnih aktivnosti v svojem vsakdanjem
življenju v celoti prevzeti pobudo Dafa učenca, vzpostaviti
svojo mogočno vrlino v proces pojasnjevanja resnice in delati
dobro na svoji lastni poti Dafa učenca. Torej, ne čakajte pri
pojasnjevanju resnice, ne zanašajte se na druge in ne le upati
na spremembe v zunanjih dejavnikih. Vsak od nas ustvarja
zgodovino za prihodnost, zato vsi, ne samo da sodelujejo v
skupnih dejavnostih, ampak tudi prevzemajo pobudo in iščejo
stvari za početje. Dokler je nekaj dobro za Dafo, bi morali
prevzeti pobudo za to početje in prevzamite pobudo za delo na
tej zadevi. Vsaka oseba s katero ste prišli v stik v družbi, je
nekdo, ki mu je potrebno pojasniti resnico in tisto, kar je
prepoznavno v pojasnjevanju resnice je usmiljenje Dafa
učenca in odrešenje ljudi na svetu. Upam, da boste vsi Dafa
učenci popolnoma prevzeli pobudo in v celoti odigrali svojo
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vlogo kot Dafa učenec. Še enkrat bi rad zaželel Fa konferenci
popoln uspeh.
Bodite pozorni: Ne glede na to kako ste zaposleni, ne
zanemarjajte Fa-učenja. To je tisto, kar v bistvu zagotavlja, da
se premikate proti Izpolnitvi in dobro izvajajte Dafo.
Li Hongdži
17. junija 2001
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Dafa je neuničljiva
Zakaj so Dafa učenci neusmiljeno mučeni od zla? Ker
vztrajajo pri svoji pravični veri v Dafo in ker so delci od Dafe.
Zakaj je bilo potrebno Fa-popravljanje ustvariti? Ker bitja v
vesolju ne izpolnjujejo več standarda. Kot Dafa učenci, vaša
vdanost, pravične misli so popolnoma neomajne, ker je vaše
obnovljeno bitje nastala ravno med Fa-popravljanjem. Ampak,
da bi dosegli vse kar so si želeli, so stare, zle sile v vesolju
neposredno uplivale pri pregonu Dafe, Dafa učenci in čuteča
bitja, ki nenehno uporabljajo zlobne ureditve, ki so urejene in
ne ustrezajo s pravimi Fa-načeli vesolja in so izkoristili
neodstranjene predstave, ki so na človeški površini Dafa
učencev in karme Dafa učencev, da bi njihove pravične misli
omahovale. Zaradi tega nekateri učenci niso zmogli prenašati
sredi agonije pregona in so naredili nekaj kar Dafa učenci
absolutno nebi smeli in ne morejo storiti. To je sramota za
Dafo.
Učitelj želi rešiti vsa čuteča bitja. Toda, zle sile resnično
zagrešujejo grehe proti Dafi z uporabo vseh čutečih bitij, z
dokončnim namenom, da jih uničujejo. Ko Dafa učenec naredi
nekaj česar ne bi smel storiti, če ni zmožen zares resnično
spoznati svoje resnosti in popraviti izgube, ki jih je prinesel
Dafi, vse, in milijone na milijone let čakanja bo izpopolnjeno
glede na zaobljube narejene pred zgodovino. Kot Dafa učenci,
vse kar je vašega, je nastalo od Dafe in je najbolj pravično in
ste lahko samo [vi] tisti, ki usmerjate vse tisto kar ni pravično.
Kako bi se lahko kar uklonili zlu? Kako lahko nekaj obljubite
zlu? Tudi če resnično ne prihaja iz vašega srca, je še vedno
vdajanje se zlu. Tudi to je slabo izvajanje za ljudi in Bogovi
nikakor ne bi naredil kaj takega. Tudi če Dafa kultivator
resnično odvrže svojo človeško kožo med pregonom, kar ga
čaka, je še vedno Izpolnitev. Istočasno, nobena navezanost ali
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strah vam ne more omogočiti, da dosežete Izpolnitev. In
katerakoli navezanost ali strah sta samo po sebi ovira, ki vam
preprečujeta dosežek Izpolnitve in sta prav tako dejavnik v
vašem “popravljanju” proti zlobni strani in v vašem izdajstvu.
Lahko vam povem, da vse od naravnih in umetnih nesreč,
ki so se dogajale na celinski Kitajski, so že opozorila za grehe
tamkajšnjim bitjem, ki so jih storili proti Dafi. Če ne pridejo
do tega spoznanja, potem se bodo pričele resnične katastrofe.
Vsi hudobni ljudje, ki so grešili proti Dafi, še posebej tisti, ki
niso več uporabni v tako imenovanih zlo “testih” Dafa
učencev, so se že začeli srečavati s povračilom za njihovo zlo.
Od sedaj naprej se bo to dogajalo v velikem obsegu. Tisti
najbolj hudobni, četudi bodo uporabljeni vse do konca, ker še
vedno obstajajo Dafa učenci, ki korakajo naprej in zlo stare
sile jih morajo še naprej uporabljati za testiranje Dafa
učencev. To je razlog, zakaj najbolj zviti zlobneži še vedno
podivjano izvajajo zlo.
Dafa učenec v celoti zavrača vse kar je urejeno od zlo
starih sil. Temeljito pojasnite resnico, odpravite zlo s
pravičnimi mislimi, rešite vsa bitja in varujte Fa z odločnostjo,
ker ste del Dafe, neuničljivo; usmerjaj vse kar ni pravično.
Tisti, ki so “poboljšani” in tisti, ki so bili rešeni, so lahko le
bitja, ki so bili zavedeni od zla. Tisti, ki so bili uničeni, so zlo
bitja in zlobne stare sile. Tisti, ki posegajo po Izpolnitvi skozi
vse to, so Dafa učenci; in skozi vse to se vzpostavi Dafa
mogočna vrlina.
Li Hongdži
23. junija 2001
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Razvozljati zadnje tri kitice pesnitve
Slivovega Cvetja8
Posvetne zadeve so kot igra šaha, katerih končna
faza je vidna že zgodaj
Skupno delo s skupnimi cilji, še vedno se veliko
katastrof spušča
Leopard je umrl, vendar njegova koža še vedno
ostaja
Najboljša jesenska pokrajina je v Čang'anu
Deveta Ogenjeni zmaj se dviga od mirovanja in žalost Yan
Gate se postavlja
Izviren dragocen kamen se sreča s trpljenjem in
Zhao se umakne
Z dvorišča prekrasnih cvetov, pomlad ima svojega
učitelja
Vihar se nadaljuje preko noči, a vendar si lahko
brez skbi
Deseta Popki slivovih cvetov napovedujejo prihod pomladi
v Nebesih in na Zemlji
Če želite vedeti kaj se bo zgodilo, po vzrokih
povprašajte Bo in Fu
Mirni dnevi bodo naravno prišli na ta svet
Gradnja svojega doma, kjerkoli že je, kdo je
gostitelj in kdo je gost
Osma

“Posvetne zadeve so kot igra šaha, katerih končna faza je
vidna že zgodaj ”
Razlaga: Stvari na tem svetu so že od nekdaj kot igra šaha, z
zvito mednarodno zvezo komunističnih držav na eni strani in
Pesnitev Slivovega Cvetja — Starodavna dobro znana kitajska pesem,
pogosto mišljena kot prerokba.
8
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svobodne družbe na drugi strani. Pred desetimi leti, je igra že
prišla do točke poraza za stran hudobnih komunističnih
režimov.
“ Skupno delo s skupnimi cilji, še vedno se veliko katastrof
spušča ”
Razlaga: Zvita mednarodna zveza komunističnih režimov je
popolnoma razpadla. Devetdeset odstotkov njenih držav je
opustilo zlo komunizem in to je resnično uročilo neizogibno
katastrofo za zlo Komunistično partijo.
“ Leopard je umrl, vendar njegova koža še vedno ostaja”
Razlaga: Sovjetska zveza je kot leopard. Zlonameren
komunistični sistem je razpadel, vendar na površju ostaja
njena koža in kitajska vlada ga je podedovala. [To lahko
rečete], ker današnji kitajci, tudi ne verjamejo več v
komunizem in to je zgolj zato, ker tisti na oblasti na Kitajskem
želijo uporabljati obliko zlonamerne komunistične partije za
ohranjanje svojega režima.
“Najboljša jesenska pokrajina je v Čang'anu”
Razlaga: Kitajski sedanji voditelji sami ne verjamejo v
komunistično partijo kitajske (KPK). Njihov določen namen
je, da uporabijo površinske oblike zlonamerne KPK, da
obdržijo moč. Zato počnejo vse, kar je le mogoče, da bi
prikrili napačen tako imenovan “velik problem”. Ne glede na
to, koliko lepa je “najlepša jesenska pokrajina” (kar je tudi
zadnji trenutek partije), jesenska pokrajina seveda ne traja
dolgo. Chang'an9 se nanaša tudi na kapital Kitajske in tu se
nanaša na Kitajsko v splošnem smislu.
9

Čang'an (Chang-an) — Nekdanja prestolnica Kitajske.
66

“ Ogenjeni zmaj se dviga od mirovanja in žalost Jan Gate se
postavlja”
Razlaga: V najnižji dimenziji nebes10, se zlonamerna KPK
manifestira kot zlobni rdeči zmaj. Ta vrstica namiguje na
incident11 “4. Junij”, v katerem so bili učenci in številni drugi
pobiti na Trgu nebeškega miru, ko so se pritožili vladi.
“Izviren dragocen kamen se sreča s trpljenjem in Džao se
umakne ”
Razlaga: “Izviren dragocen kamen” se splošno nanaša na
Kitajsko, ki ima pettisočletno zgodovino. Srečala se je s tem
trpljenjem. Džao Zijang12 je bil napaden in razlašen kot
rezultat.
“Z dvorišča prekrasnih cvetov, pomlad ima svojega učitelja”
Razlaga: Pred 20. julijem 1999 so bili Falun Dafa učenci
vsepovsod po Kitajskem in nosili so Falun Gong priponke in
Falun Dafa plakati so bili videti vsepovsod, videti so bili kot
prekrasne rože. “Pomlad ima svojega učitelja” pomeni, da
bodo spomladi v določenem letu preganjani Dafa učenci
srečali svojega Učitelja na odprt in dostojanstven način.
“ Vihar se nadaljuje preko noči, a vendar si lahko brez skbi”
Razlaga: V luči zgodovine, pregon Dafa učencev, je ne glede
na to kako podivjano postane zlo, nič ni potrebno skrbeti, tako
kot celovečerni vihar, ga bo dan prekinil takoj, ko se vihar
konča.

V kitajski misli, se “nebesa” nanašajo na katerokoli dimenzijo ali raven,
ki je nad ljudmi.
11
Se nanaša na študentsko demokracijo v Pekingu leta 1989.
12
Džao Zijang (Zhao Ziyang) — Premier in generalni sekretar KPK,
odstarnjen po poboju na Trgu nebeškega miru.
10
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“Popki slivovih cvetov napovedujejo prihod pomladi v Nebesih
in na Zemlji”
Razlaga: Dafa učenci, ki so prestali preskus ostre zime, so po
vsem svetu in po vsej Kitajski, kot slivovi cvetovi, ki
kljubujejo mrazu in snegu, ki napovedujejo prihod pomladi.
To je trenutek, ko Fa usmerja človeški svet.
“Če želite vedeti kaj se bo zgodilo, po vzrokih povprašajte Bo
in Fu”
Razlaga: “Bo” in “Fu” sta dva božanstvena izraza. Ko “Bo”
doseže skrajnost je “Fu” vezan, da se zgodi; pomeni tudi, da se
stvari obrnejo, ko dosežejo skrajnost. Zgodovina je kot vrtljiv
(Džuan) kolo (lun) in posledice so zagotovljene za pretekle
pripetljaje. Vsa človeška zgodovina je bila prirejena za to Fapopravljanje.
“Mirni dnevi bodo naravno prišli na ta svet”
Razlaga: Ko se gre skozi vse vrste testov zla, se Dafa učenci
približajo čudoviti prihodnosti, ko zlo odmira.
“Gradnja svojega doma, kjerkoli že je, kdo je gostitelj in kdo
je gost”
Razlaga: Odkar je Učitelj prišel v javnost leta 1992, da
posreduje Fa, je preživel velik del svojega časa potujoč v
oddaljene kraje, da posreduje Fa in si je ustvaril svoj dom
kjerkoli že je. V drugi polovici te vrstice, “kdo je gostitelj in
kdo je gost” namiguje na vprašanje, kdo je [resnično] gostitelj
in kdo je [resnično] gost, v obdobju zgodovine, kdo igra
stransko vloga in kdo igra glavno vlogo? Tudi ta človeška
civilizacija je narejena za Dafo, ustvarjena za Dafo.
- Ustno posredovano od Učitelja spontano 3. julija 2001,
posnetek učencev in objava z odobritvijo Učitelja.
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Fa-popravljanje in kultivacija
Članek obravnava z veliko jasnostjo vprašanje, kako
obvladovati Fa-popravljanje in kultivacijo. Med Fapopravljanjem imajo Dafa učenci različne situacije, od tam
naprej kjer je bila osebna kultivacija storjena v preteklosti. V
pričo neutemeljenega škodovanja, v pričo pregona Dafe in v
pričo vsiljene krivice na nas, ne moremo obvladovati stvari ali
kategorično sprejemati stvari, tako kot v prejšnji osebni
kultivaciji, saj so Dafa učenci sedaj v obdobju Fapopravljanja. Če problem ni povzročen od naših lastnih
navezanosti ali napak, potem bo verjetno to, da se zlo vmešava
ali povzroča slabe stvari.
A vendar se še vedno kultivira in se še vedno ima nekaj
zadnjih navadnih človeških navezanosti. Ko se pojavi
problem, se moramo najprej preveriti, da se ugotovi ali so
stvari prav ali narobe z naše strani. Če bomo ugotovili, da gre
za vmešavanje ali povzročanje škode, ko imamo opravka z
določeno težavo, moramo poskusiti narediti vse najboljše, da
ohranimo mir in prijaznost do ljudi, ki so na površini, ker ko
zlo uporablja ljudi, se običajno oni tega ne zavedajo (čeprav
ljudje, ki so izkoriščeni, so ponavadi ljudje, katerih misli so
slabe ali pa so ljudje, katerim slabe misli nastajajo). Kar se
zadeva vmešavanja zla v drugih dimenzijah, moramo to resno
izkoreniniti s pravičnimi mislimi.
Li Hongdži
8. julija 2001
Opomba: Ta članek je Fa misel v blišču Učiteljevega članka
“Kaj je resnična Prijaznost?”, Ki je bil objavljen 8. Julija
2001 na PureInsight spletni strani.
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Učinek Pravičnih misli
Novo vesolje je neprimerljivo čudovito in neskončno veliko
sredi Fa-popravljanja, saj je celoten ogromen nebesni svod
sestavljen iz več desetmilijonov neprimerno ogromnih
kozmičnih sistemov in velika večina ogromnih kozmičnih
sistemov, ki so bili usmerjeni od Fa, so že vstopila v novo
zgodovino. Trenutno, mesta kjer je zlo sposobno povzročati
slabe stvari, čeprav, so mesta, ki jih Fa-popravljanje ogromne
sile sprememb še ni doseglo. To so točno ta mesta, kjer imajo
pravične misli Dafa učencev učinek, četudi se misli, da je v
teh krajih stanje stvari zelo zapleteno in degenerira.
Pred Fa-popravljanjem, stare sile gnetejo prostore
najnižje ravni od vseh teh desetine milijonov oddaljenih
kozmičnih sistemov v Treh Kraljestvih centralnega
kozmičnega sistema, kjer se nahajamo. Navidezno je bilo to,
da se jim prepreči izpuščenost iz Fa-popravljanja in da se jim
pokaže, da so sodelovali v Fa-popravljanju, ko so v resnici
uporabljali Fa-popravljanje za dosego lastnih sebičnih ciljev.
Ker se kraji na višjih ravneh ogromnega kozmičnega neba
očiščujejo, uničujejo ali vsrkavajo zelo hitro ogromno silo Fapopravljanja, vsako minuto obstajajo nešteta ogromna vesolja,
ki jih očiščuje sila Fa-popravljanja in obenem se ta hitro
usmerijo s Fa. Vendar pa ta nešteta vesolja sestavljajo
kozmična telesa in nešteta orjaška kozmična telesa sestavljajo
kozmične sisteme, zato, ker so najnižje ravni, ki so povezane s
temi kozmičnimi sistemi, stisnjene v naše Tri Kraljestva,
čeprav se njihove dimenzije krčijo, potem ko so bile natlačene,
se čas in struktura znotraj nista spremenila. Zato, ko je bil
celoten ogromen sistem, ki je sestavljen iz številnih vesolij in
neštetih kozmičnih teles popolnoma usmerjen tam gor od Fa,
samo eden od členov ustvarjen od prostora, ki je bil stisnjen v
naše Tri Kraljestva je lahko odpravljen. Toda hitrost Fa70

popravljanja je izjemno hitra, hitro se prebija preko plasti za
plastjo. Odkar je ogromen kozmični nebesni svod tako
velikanski, ne glede na to kako hitro se to ustvarja in koliko to
presega vse čase in razsežnosti, še vedno potrebuje proces. To
gre že z največjo hitrostijo, varno pred podiranjem stvari in jih
prenavlja, v katerem primeru ne bo nobene potrebe po Fapopravljanju. Zatorej so ti nešteti tuji sistemi oblikovali
desetine milijonov razsežnostnih segmentov v Tri Kraljestva,
ki je postalo različno področje moči in s tem skrivalo številna
zlo bitja. Nekatera bitja in predmeti so bila celo razdeljena na
več plasti, skoraj z delci vsake plasti razdeljeno v ločeno plast.
Tri Kraljestva imajo številne razsežnosti, s katerimi se
začenjajo. Sedaj so bile dodane na desetine milijonov neštetih
dimenzij, kot je ta. To je otežilo Fa-popravljanje in ustvarilo
bolj zapleteno situacijo. Včasih so bila zlo bitja jasno
odpravljena, ko Dafa učenci dalje pošiljajo pravične misli,
vendar so bila nato najdena, da še obstajajo v nekaterih
segmentih, ki še naprej delajo slabe stvari. To je torej razlog
zakaj je nekatera zlo bitja mogoče odpraviti v eni potezi, ko
Dafa učenci pošiljajo naprej pravične misli, medtem ko se
druge ne more zlahka odpraviti v eni potezi in je celo potrebno
več časa, da se jih odpravi. To velja za tiste vodilne zlo
posameznike na Kitajskem. Ampak ne glede na to kako težko
je, morate neomajno odpravljati zlo s pravičnimi mislimi, zato
ker medtem odpravljanjem zla si Dafa učenci uspostavljajo
njihovo veličastno mogočno vrlino v Fa-popravljanju. Učinek,
da ste odpravili zlo s pravičnimi mislimi je resnično
pomemben. Veliko število zlo bitij je bilo odpravljenih in
nekateri so bili delno odpravljeni. To je sunilo življenje iz
njih, je izkoreninilo zlo v številnih razsežnostih, ki jih Fapopravljanje še ni doseglo in je imelo za posledico
izključevanje in je prestrašilo zlo osebe. Ne glede na to kako
zapletene so dimenzije ali kako neobvljadljivo je zlo, so to le
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pojavi pred prihodom neprimerljivo ogromno silo Fapopravljanja. Ko sila Fa-popravljanja prispe, bo vse končano v
trenutku.
Prosil sem učence, naj še naprej pošiljajo pravične misli,
ker tista tako imenovana zla bitja so v resnici nič. Vendar, ker
so stare sile izkoristile usmiljenje Dafa učencev, zla bitja, ki so
zaščitena s starimi silami, so namenoma preganjala učence in
tisto kar Dafa učenci prestjajo ni več samo njihova karma,
ampak je nekaj kar ne bi smeli prenašati na podlagi pregona
od zla bitij. Vendar so ta zla bitja izjemno osnovna in umazana
in niso vredna nobene vloge pri Fa-popravljanju. Da bi
zmanjšali pregon Dafe in Dafa učencev, sem prosil učence naj
pošiljajo tja pravične misli, da se odstrani škoda, ki so jo ta
bitja namenoma storila Fa-popravljanju in tako zmanjšuje tisto
kar Dafa učenci ne smejo prenašati med pregonom in obenem
se rešuje vsa čuteča bitja in izpolnjuje Dafa učenčeve raje.
Li Hongdži
16 julija 2001
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O ''dostojanstvu Dafe''
Ideje v tem članku učenca so odlične. Na ta način se Fapopravljanje razlikuje od osebne kultivacije, medtem ko
prikazuje trdno zgrajene temelje v osebni kultivaciji učenca.
Če ste brez Sočutja (Šan), ki ga ima Dafa učenec, potem niste
kultivator. Če Dafa učenec ne more potrjevati Fa, potem ta ni
Dafa učenec. Medtem ko izpostavljate zlo, s tem tudi rešujete
vsa čuteča bitja in izpolnjujete svoje raje.
Li Hongdži
17. julija 2001
Opomba: To je komentar na članek O ''dostojanstvu Dafe'', ki je bil
napisana od Dafa učeneca in objavljen 25. julija 2001 na spletni
strani Clearwisdom.
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Dafa je vseobsegajoča
Človeška družba je tudi nivo, ki je bilo ustvarjeno od Dafe in
znotraj te ravni obstajajo omejitve standardov obstoja, ki ga
ima Fa na tej ravni za čuteča bitja, kot tudi načela človekovega
ravnanja na tej ravni. Vendar so Tri Kraljestva obratno od
vsega v vesolju, tako da so Fa načela tudi omogočila bitjem na
tej ravni obraten princip primeren za obstoj navadnih ljudi, kot
je; osvajanje sveta z vojaško silo, zmagovalec vlada državi,
pridobivanje hrane z ubijanjem, močnejši postanejo heroji in
tako naprej. Skupaj s koncepti dobre osebe, slabe osebe,
vojno, in tako naprej, so vse te stvari omogočile dviganje
principov in človekovega razumevanja navadnih ljudi. Vse to
je narobe, če presodimo s pravičnimi Fa-načeli na visoki ravni
v vesolju. Torej mora kultivator opustiti vse ideje in načela
običajnih ljudi in šele nato se lahko kultivira visokim ravnem
in se reši iz Treh Kraljestev, obratno vesolju. Ampak, če
navadni ljudje tudi obračajo vsa ta razumevanja in uporabijo
pravična Fa-načela visoke ravni v vesolju, da si določijo
zahteve in ovrednotijo človeštvo ali vse kar je v Treh
Kraljestvih, potem bi Trem Kraljestvom vladala pravična Fanačela, človeška družba bi prenehala obstajati in človeško
stanje ne bi bilo več tam, bodisi; bi bil to svet Bogov in skupaj
s tem človeške iluzije in priložnost za kultivacijo ljudi bi
izginile. To ni dovoljeno, da se zgodi, ker smeti bitij visokih
ravni morajo pasti in človeška družba je smetišče vesolja. Za
obstajajoča se bitja tu, mora obstajati način obstoja na tej
ravni, kar so tudi zahteve in pogoji za obstoj, ki jih je Dafa
ustvarila tukaj za čuteča bitja.
V kozmičnih telesih visokih nivojev so raji in življenja
Velikih Razsvetljenih Bitij rojena iz pravičnih Fa-načel
oziroma so izpolnjena skozi kultivacijo s pravičnimi Fa-načeli.
Vse od njih je v skladu s pravičnimi Fa-načeli. Razsvetljeno
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Bitje je tudi Kralj svojega raja, a ta ne vlada na način katerega
imajo ljudje v mislih, ta blagohotno skrbi za vsa čuteča bitja v
svojem raju z Resničnostjo-Sočutjem-Toleranco pravičnih Fanačel; medtem, ko ljudsko osvajanje sveta z vojaško silo in ko
močnejši postane junak, so načela, ki jih ima vesoljna Dafa za
to človeško raven. Odkar so Tri Kraljestva obrnjena, so prav
tako tudi razumevanja človeških načel obrnajena v primerjavi
s pravičnimi Fa-načeli vesolja. Tako je ta vrsta nasilnega
vedenja – “osvajanje sveta z vojaško silo; močnejši je junak” –
postalo pravična človeška načela. Ker Bogovi nadzirajo vse
človeštvo, in vojne, močnejše, in zmaga in poraz so cilji, ki jih
Bogovi želijo doseči, močnejši in junaki so izvoljeni od Bogov
kot “junaki” in “močnejši” in tako uživajo človeško čast, ki so
tudi priznanja za ljudi. Samo kultivatorjem, ki kultivirajo
pravičen Fa, se je portebno osvoboditi teh načel. Kako naj
torej Dafa kultivator, ki se kultivira v običajni človeški družbi,
obravnava vse določene stvari s katerimi se srečuje? Če je
Dafa kultivirana v običajni človeški družbi in je število
kultivatorjev veliko, morajo maksimalno ustrezati načinom
običajne človeške družbe, medtem ko se kultivirajo; če se tega
ne počne, bo to spremenilo običajno človeško družbo. Čeprav
menite, da ste razumeli iz Fa-načel, ki sem vam jih predstavil,
da bi morali kultivirati, medtem ko maksimalno ustrezate
načinom običajne človeške družbe, ko ste naleteli na nekatere
določene zadeve, še vedno nimate jasnega razumevanja
mnogih stvari, kot je vprašanje vojaka. Vojaki gredo v boj in
to zahteva usposabljanje. Za kar so usposobljeni so načini
ubijanja ljudi in v resničnih bitkah oni ubijajo ljudi. Morate
razumeti, da je to napačno od pravičnih Fa-načel, vendar pa to
ni narobe od načel vsakdanjih ljudi ali pa bi človeška načela
bila pravična Fa-načela. Brez trpljenja ljudje ne bi zmogli
odpravljati karme, ki so jo pridobili med ljudmi. Če ljudje ne
bi ubijali, ti nebi imeli mesa za jesti, in ljudje morajo jesti
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meso. Tako si ljudje ustvarjajo karmo v procesu pridobivanja
hrane, vendar uživanje mesa je samo eden način ustvarjanja
karme. Že samo s tem, da živijo na tem svetu, si ljudje
ustvarjajo karmo, to je samo vprašanje količine. Toda v
človeškem svetu obstajajo tudi dejavniki, ki omogočajo karmi,
da se poplača, kot so bolezni, naravne katastrofe in vojne.
Boleča smrt človeka v vojni lahko odpravi karmo temu bitju,
lahko odpravi grehe in v njegovi naslednji inkarnaciji ne bo
imel karme in bo užival dobro življenje. Prijaznost navadne
osebe ni odraz v njegovem neustvarjaju karme, ko pridobiva
hrano za preživetje, temveč se to kaže z neoziranjem po
krivicah drugih, da se ne drži zamere, da ni ljubosumja, da ni
namernega iskanja maščevanja, da ni ubijanja ljudi, da se ne
jemlje nedolžnim življenje neracionalno in da se ne škoduje
življenju namerno. Če je navada na hrano zgolj za preživetje,
si oseba ustvarja karmo, vendar si ta ni kriva. Tudi vojne so
prirejene od Bogov. Ampak, če nekdo vzame nedolžno
življenje iz kakršnegakoli drugega razloga, potem niti vesoljna
pravična Fa-načela niti človeška načela tega ne bodo dovolila;
s tovrstnimi kršitvami, Bogovi bodo uporabili ljudi, da bodo
kaznovali tiste, ki so nespametno vzeli življenje. Če je veliko
bitje ubito od nekoga, bodo nato osebni grehi in karma postali
velikanski, še posebej, če je to človek, ki je bil ubit. Ko je
nekdo ustvaril tako karmo, mora to odplačati. Kar se zadeva
kultivatorjev, ko boleče jačajo sebe v naporni kultivaciji, tudi
oni odplačujejo karmo, ki so jo ustvarili v preteklosti. Grehe in
karmo osebe se lahko odplača z duševno bolečino preko
težavnosti in boleče kultivacije. Toda, kot v zelo resnični
grozni situaciji, da so bitja v njihovi boleči vzdržnosti in
materialni izgubi, potem ko so ubijali, kultivator pa bo moral v
procesu izpolnjevanja vsega njegovega rešiti vsa ta bitja ali pa
jim poplačati z blagoslovljenim sadom lastne kultivacije.
Potemtakem je iz tega vidika nadomestilo, ki ga prejmejo
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osebe, ki so bile ubite, daleč preseglo tisto, kar bi prejeli med
ljudmi. In na ta način je poravnalo že vnaprej zlonamerne
odnose z dobrohotno rešitvijo. Po drugi strani pa, če kultivator
ne uspe doseči Pravične Uresničitve in ne uspe v kultivaciji,
bo v prihodnje moral odplačati s svojim življenjem, preko
grozne kazni, za vsa bitja, ki jih je ubil. Tako je prvi pogoj, da
mora biti kultivator sposoben doseči Izpolnitev. Za tiste, ki pa
ne morejo doseči Izpolnitve, če so vzeli življenje, medtem pa
so trdili, “odpuščam jih pekla”, bodo v resnici dvakrat krivi.
Trenutno so tudi Dafa praktikanti, ki so vojaki. Biti vojak je
tudi človekov poklic; vlade nekaterih držav še posebej
zahtevajo ljudi ustrezne starosti, da služijo v vojski. Ker se
kultivirajo med vsakdanjimi ljudmi, lahko, če le nimajo
posebnega razloga, v največji možni meri soupadajo s tem, kar
običajna človeška družba zahteva od njih. Ni nujno, da bodo
vojne, medtem ko boste vojak. V bitki ni prijaznosti (Šan), ko
se sliši krike vojakov med njihovim usposabljanjem, tako da
se lahko kot Dafa učenec misli na to, kot nameni zla, ki
preganjo Dafa učence. Če vojna res izbruhne, ni nujno da
bodo šli na fronto Dafa učenci, saj imajo Učitelja, ki skrbi za
njih. Če pa se res gre na fronto, potem je morda karmični
odnos tisti v katerem je učitelj Milarepi13 naročil, da povzroča
slaba dejanja za pridobitev blagodejnih posledic. Seveda tukaj
razpravljam Fa-načela; običajno se to ne zgodi. Toda Fa je
vsemogočno in z vsem je povsem vseobsegajoče. In
navsezadnje imajo kultivatorji Učitelja, ki skrbi za njih. Vse, s
čemer se ti kultivator srečuješ, je povezano z vašo kultivacijo
in Izpolnitvijo, drugače te stvari absolutno ne bi obstajale.
Opravljati dobro vaše delo v običajni človeški družbi ni samo
zaradi kultivacije ali da se prikaže dobroto Dafa učencev med
običajnimi ljudimi, ampak tudi za varovanje Fa načel, ki jih je
Dafa ustvarilo za običajno človeško družbo.
13

Milerepa — ustanovitelj Bele sekte tibetanskega Budizma.
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Stabilno delo tudi preprečuje kultivatorja, da bi se
zadržal, zaradi težav povezanih s hrano in zatočiščem ali
preživetjem v njegovi kultivaciji, v njegovem širjenju Fa brez
skrbi ali v njegovem pojasnjevanju resnice in reševanju ljudi
na svetu. V vsakem od poklicev naše družbe, lahko oseba
kultivira in v vsakem obstajajo tudi ljudje z že vnaprej
določenimi razmerji, ki čakajo, da dobijo Fa.
Li Hongdži
30. julija 2001
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Obdobje Fa popravljanja Dafa učencev
Dafa učenec, ki ne dosega učinek varovanja in ohranjanja
Dafa nima nobene možnosti doseganja Izpolnitve, ker se vaša
kultivacija razlikuje od tiste iz preteklosti in prihodnosti. V
tem je veličastnost Dafa učenca. Ker je Učitelj prenašal skoraj
vse za vas v preteklosti v obdobju Fa-popravljanja, učenci ne
smejo opuščati vse dokler ni konec Fa-popravljanja. Tako vaše
dosegaje nivoja za vašo lastno Izpolnitev tekom vaše
kultivacije postane pomemben proces. Če vse v zgodovini ne
bi bilo prenašano za vas, bi bilo bistveno nemogoče za vas
izvajati kultivacijsko prakso; če vse ne bi bilo prenašano za
čuteča bitja v vesolju, bi se ta razpadla s sprejetjem zgodovine,
če vse ne bi bilo prenašano za ljudi sveta, ti ne bi imeli
priložnosti, da še vedno živijo v tem svetu danes. Tekom
prazgodovine je bilo ustvarjeno vse kar je vašega, vseskozi,
glede na veličastnost učencev v obdobju Fa-popravljanja.
Tako je bilo urejeno da, ko dosežete nivo za navadno
Izpolnitev, imate še vedno v človeškem svetu vse vrste
navadnih človeških misli in karmo. Namen je da, medtem ko
se izvaja stvari Fa-popravljanja, skozi vaše pojasnjevanje
resnice in za izpolnjevanje vaših rajev, se prikliče bitja, ki so
lahko rešena. Ko dokončate svoje raje ste, istočasno odpravili
vašo zadnjo karmo, se postopoma znebili svojih človeških
misli in resnično stopili naprej od človečnosti. Najbolj
bistveno je, vsi morate še vedno vzpostavljati svojo veliko
mogočno krepost v procesu uničevanja pregona starih sil in se
vračati na vaš najvišji položaj. Torej to ni stvar doseganja
Izpolnitve v običajnih kraljestvih, niti ni dosegljiva v običajni
Izpolnitvi. Morda se zdi, da ste naredili, kar bi morali storiti za
Dafo, ko pa v resnici to počnete za svojo celovito Izpolnitev in
vrnitev. Če v tem času ne opravljate dobro to kar bi morali, je
ta faza Izopolnitve le proces kultivacije in bistveno ne more
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biti učenčevo Fa-popravljanje resnična in končna Izpolnitev.
Če med zlo pregonom Dafe učenec ne deluje dobro ali
popušča, je zelo možno, da je ves njegov predhoden trud bil za
prazen nič.
Pravzaprav, obstaja nekaj učencev, ki so bili od nekdaj
naklonjeni izvajati stvari za uničevanje zla in pojasnjevanje
resnice, kot da se počne nekaj za Učitelja ali pa, kot da se
počne nekaj dodatnega za Dafo. Takoj, ko me slišite govoriti,
da ste dosegli nivo za Izpolnitev, občutite kako odvržete
veliko breme, popuščate in nočete več početi ničesar drugega,
namesto da bi zaužili tisto kar vam je Učitelj povedal, nekaj
tako svetega, biti motivacija za večjo marljivost. Če vam še
vedno ni jasno kaj je to učenec Fa-popravljanja, ne boste
mogli narediti koraka naprej v sedanjem trpljenju in vodeni
boste od teženj udobja človeškega sveta “razsvetljeni” po
zlobni poti. Učiteljevo srce je bilo vedno zaskrbljeno za tiste,
ki so odpadli in večina je bilo uničenih prav s to težnjo. Ali ste
vedeli, da Fa-popravljanje učencev tistih, ki ne uspejo priti
skozi obdobje Fa-popravljanja, ne bodo imel še ene priložnosti
za kultivacijo, zato ker ste skozi zgodovino že prejeli vse
najboljše stvari? Danes ste komaj imeli kaj težav pri vaši
osebni kultivaciji in niste bili pozvani, da nosite velike grehe
vas samih, ki ste jih zagrešili tekom številnih vaših življenj.
Medtem sem vam omogočil, da se povzpnete višje na
najhitrejši možen način, obdržite vse dobro iz vaše preteklosti,
z dobrim obnavljate stvari na vseh ravneh za vas, so vam v
kultivaciji vedno dane vse najbolj veličastne stvari v vseh
plasteh in za vas se je omogočilo, da se po Izpolnitvi vrnete na
vaš najvišji položaj kraljestva. To so stvari, ki so vam lahko
ustvarjene in znane. Na voljo je več, kar ti tega ne moreš
vedeti v tem trenutku. Dafa učenci so veličastni zato, ker so
tukaj ob istem času kot je obdobje Učiteljevega Fapopravljanja in so sposobni varovati in ohranjati Dafo. Če
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storite kaj kar ni več vredeno Dafa učenca, pomislite, če v
skladu z največjo milostjo, od začetka Nebes in Zemlje in pod
neskončno milostjo Bude, še vedno ne morete opravjati
dobrega, kako bi lahko obstajala še ena priložnost? Kultivacija
in Fa-popravljanje sta resna. Ali ste sposobni ceniti to obdobje
časa, v resnici je to vprašanje ali ste lahko odgovorni do
samega sebe. Ta obdobje časa ne bo trajal dolgo, vendar pa
lahko napreduje mogočno krepost veličastnih Razsvetljenih
Bitij, Bud, Daov in Bogov različnih ravni in celo Plemenitih
mož različnih ravni. Prav tako lahko čez noč uniči kultivatorja,
ki je dosegel res visoko raven, pa je postal manj dosleden sam
do sebe. Učenci, bodite marljivi! Vse kar je najbolj veličastno
in najlepše je razvito v procesu vašega potrjevanja Dafe. Vaše
zaobljube bodo postale dokazi vaše prihodnosti.
Li Hongdži
15. augusta 2001

81

Tudi v nekaj besedah
Članek “Dobri ljudje” ne uporablja veliko besed, vendar pa
ponazarja osnovno načelo. Neuničljiva pravična vera v
vesoljni Resničnosti sestavlja dobronamerno Dafo učenčeve
Trdnosti, kot Diamantna Telesa, da prestraši vse zlo in luč
Resnice izžarevajoče naredi krivične elemente v vseh mislih
bitij razpadajoče. Kolikor so močne pravične misli, prav toliko
velika je moč. Dafa učenci resnično izstopajo ven od običajne
človeškosti.
Li Hongdži
8. septembra 2001
Opomba: To je komentar na članek “V nekaj besedah: Dobri ljudje”,
ki je bil napisan od Dafa učenca in objavljen 8. septembra 2001 na
PureInsight spletni strani.
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Pot
Učenje Fa in izvajanje kultivacije sta osebni zadevi. Vendar se
pogosto dogaja pri kar nekaj učencih, da stalno jemljejo druge
ljudi za njihove vzornike, gledajo kako drugi ljudje počnejo
stvari, nato pa jim sledijo. To je razvilo neke vrste slabega
vedenja med vsakdanjimi ljudi. Kultivator nima vzornikov.
Pot vsake osebe je drugačna, saj je temelj vsake osebe
drugačen, velikosti njihovih številnih navezanosti so različne,
značilnosti njihovih bitij so različne, njihova delovna mesta
med vsakdanjimi ljudmi so različna, njihova družinska okolja
so različna in tako naprej. Ti dejavniki določajo, da je
kultivacijska pot vsake osebe drugačna, tako različno se
znebijo svojih navezanosti in da so velikosti njihovih
preizkusov različne. Zato je med manifestacijami stvari zelo
težko najti pot, ki so jo prehodili drugi in še manj verjetno je
za osebo, da bi se povzpela po bljižnici. Če so bile res vnaprej
določene poti in preprosta potovanja, to vsekakor ne bi bila
kultivacija.
Že od predstavitve Dafe so bili ljudje, ki so opazovali
druge – “kar počnejo drugi, to bom počel jaz” – namesto, da bi
uporabili Fa za ocenjevanje nečesa kar je prav ali narobe. Ko
vidijo, da je bolezen nekaterih ljudji pozdravljena s kultivacijo
Dafe, se tudi oni navdušijo; ko vidijo, da nekateri ljudje več ne
prakticirajo, tudi sami popustijo; ko vidijo, da po vsej državi
obstaja stotine milijonov ljudi, ki kultivira Dafo, mislijo, da
mora biti nekaj dobrega in sledijo drugim, da se naučijo; ko so
videli, da je zlo začelo napadati, zatirati in preganjati Dafo in
da sta televizija in radio izoblikovali laži podtaknjeno Dafi,
začnejo popuščati in postanejo zaskrbljeni. Kultivacija je
naporna. Težko je, ko udari strašna katastrofa, četudi zlo divje
preganja in četudi je vaše življenje ogroženo, morate še vedno
biti sposobni neomajno nadeljevati vašo pot kultivacije, brez
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da bi karkoli od človeške družbe motilo vaše korake na vaši
poti kultivacije.
Dafa učenci so prav zdaj v sredini obdobja Fapopravljanja in učinkovitost starih sil je oblikovalo najbolj
temeljno in najbolj težko preizkušnjo Dafa učencem. Ali se
test lahko opravi, je to uresničevanje od Dafe in ali je lahko
vsak Dafa učenec odgovoren do sebe. In ali lahko oseba,
medtem ko lomi in odpravlja zlo, koraka naprej, da potrjuje
Dafo, postajajoč dokaz o [opuščanju] življenja in smrti,
postajajoča potrditev, ali lahko Fa-usmerjajoč učenec doseže
Izpolnitev in prav tako postane tisto kar razlikuje Boga od
človeka. Za Dafa učenca je varovanje in ohranjanje Fa povsem
naravno. Tako v tem trenutku zgodovine, ko resnično imamo
situacijo v kateri zlo preganja Dafo, bo Dafa učenec zagotovo
korakal naprej, da potrjuje Fa v odzivu na pregon. V tem
primeru, ko nekateri učenci gledajo druge napredovati v
potrjevanju Fa, jim sledijo; ko vidijo, da drugi ne napredujejo
naprej, tudi sami ne napredujejo; ko so pretepeni ali so
“prevzgojeni” in vidijo druge popuščati pritisku zla in napišejo
nekaj tako imenovanega “obljuba za prenehanje prakticiranja
kultivacije”, pa so tudi napisali, kar je posledica, da niso
zmožni razumeti stvari po zakonu Fa. Ali si lahko
predstavljate kaj pomeni to za kultivatorja, če se ta madež ne
očisti? Sedanji zlo pregon je bil odrejen Dafi in učencem od
starih sil. Ali ni vse, kar je narejeno da se upira pregonu,
najbolj veličasten prikaz Dafa učencev, da so odgovorni do
Dafe in do sebe? To ni prvič v teku izrojevanja zgodovine, da
so zlo sile preganjale kultivatorje. Ali ni to ponavljanje, česar
je Jezus doživel v svojem času? Ali ni Buda Šakjamuni tudi to
doživel? Če dejansko so poti, ki nam lahko služijo kot
priporočila, potem ali ni to kar so prejšnja Razsvetljena Bitja
doživela v zvezi s tem in današnje zlo prišlo na enak način?
Čeprav se razlikujejo v njihovih značilnih pojavnih oblikah, so
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vsi usmerjeni v prekinitev volje tistih, ki kultivirajo v pravični
Fa. V običajnih kultivacijah zgodovine, so tista negativna bitja
res delovala kot kriterij, da se ugotovi ali lahko posamezni
kultivatorji dosežejo Izpolnitev. Če se nekdo izkaže, da je
pesek namesto zlata, bi bil zagotovo izločen s sejanjem.
Ampak danes je s tem drugače, da Fa-popravljanje poteka v
vesoljnih telesih in ogromen nebesni svod se prenavlja. Vsi
tako imenovani “testi” od Dafe se vmešavajo v Fapopravljanje. Poleg tega je cilj vseh tistih, ki sodelujejo pri
pregonu to, da škodujejo Dafi. Čeprav vse kar so stare sile
naredile osebni kultivaciji ljudem, so dosegle določen vpliv v
preteklosti, če je ta pristop uporabljen med Fa popravljanjem,
ne samo da ne izpolnjuje standarda Dafe, ampak tudi resno
ovira in moti Fa-popravljanje. Trenutno bodo stare sile
popolnoma izkoreninjene, ne glede na to ali so prizadevanja
bitij pozitivna ali negativna. Vsa zlo bitja, ki sodelujejo pri
tem, se izloči v Fa-popravljanju, ne glede na to kako visoki so
njihovi nivoji. S Fa-popravljanjem je popolnoma drugačno od
običajne kultivacije. Danes, ko Dafa učenci pojasnjujejo
resnico v odzivu na zloben pregon, obstojajo nekateri učenci,
ki gledajo, kaj počnejo drugi. Toda človek se mora vedno
razsvetliti sam, kar bi moral storiti v pričo trpljenja. Vsakič, ko
se oseba izboljša, se dviga potrjen in prosvetljen Pridobitveni
Status.
Pot katero Dafa učenec sprejme je veličastna zgodovina
in to zgodovino je potrebno ustvariti s svojim lastnim
razsvetljenjem.
Li Hongdži
Napisano 9. julija 2001
(Objavljeno 23. septembra 2001)
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Spletni strani Clear Harmony Evrope
Evropska Clear Harmony spletna stran:
Lep pozdrav vsem Dafa učencem, ki sodelujejo na tej spletni
strani! Rad bi vam povedal nekaj besed na temo dobrega
vodenja spletne strani Clear Harmony.
Mislim, da bi se najprej morali zavedati pomembnosti učinka
Dafa spletne strani. Ta stran je ustvarjena, da se pojasni
resnico, izpostavi zloben pregon in reši ljudi sveta. Prav tako
se morate zavedati vpliva medijev na splošno javnost. To je
zelo pomembno z vidika, da se ljudje učijo resnice o Dafi,
resnice reševanja ljudi sveta in resnice izpostavljanja zla in
njegov vpliv je ogromen. Zato morajo posamezne vsebine
poročil imeti svoje značilnosti spletne strani, morali bi več
poročati o razmerah v Evropi in skupaj s tem bi morali
vsakodnevno izvesti nekaj poročil in pomembnih novic iz
spletne strani Clearwisdom, ker je to informacija iz prve roke
o Dafa učencih na Kitajskem.
Glavni del Dafa učencev je na Kitajskem. Vse kar Dafa učenci
drugod po svetu počnejo je, razen izpolnjevanje vsega kar je
lastnega, izpostavljajo pregon Dafe in Dafa učencev na
Kitajskem. Torej, s tega vidika položaj Dafe na Kitajskem ne
sme ostati neobjavljen. Še zlasti morate osrednje poročati o
smrtnih primerih, ki izhajajo iz pregona, skupaj s poročili o
zlo nameri uporabljeni v pregonu in to ne bo vplivalo na vašo
edinstveno značilnost o osnovnih novicah o Dafi v Evropi.
Pametna količina večine vaših člankov bi morala biti o Evropi
in nato lahko izpostavite stvari s pomembnostjo informacij iz
Clearwisdom spletne strani o Dafa učencih na Kitajskem. S
tem evropska spletna stran Clear Harmony ne bodo imela
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samo svoje značilnosti, vendar tudi pomembne novice o
pregonu Dafe in vaše lokalno občinstvo in bralci bodo pozorni
nato in se bodo vsakodnevno sposobni seznaniti o pregonu
Dafa učencev na Kitajskem.
Zgoraj je le nekaj mojih idej. Če menite, da imate lastne ideje
ali boljše načrte, jaz ne bom nasprotoval; moje edino upanje
je, da lahko še bolje vodite spletno stran, tako da bi lahko
imelo učinek pojasnjevanja resnice.
Li Hongdži
25. septembra 2001
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Drugi Dafa konferenci v Rusiji
Drugi Dafa konferenci v Rusiji:
V obdobju Fa-popravljanja so naši učenci naredili vse zelo
dobro. Ruski učenci imajo predvsem na podlagi okoliščin, v
katerih so bili ljudje Rusije močno pod vplivom propagande
od zlo politične skupine na Kitajskem, prestali vse vrste
pritiska in vzpostavili Dafa Združenje in so odigrali veliko
vlogo pri pojasnjevanju resnice. Vse to je izjemno. Upam, da
boste s to Fa konferenco bolje opravljali delo pojasnjevanja
resnice, izpostavljali zlo in reševali čuteča bitja. Bolj pogosto
bi morali komunicirati z učenci drugih držav, spodbujati drug
drugega in skupaj s skrbnostjo napredovati. Učitelj pričakuje
še boljše novice od vas.
Li Hongdži
29 septembra 2001
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Hlad jesenskih vetrov
Hudobni bi morali dvakrat premisliti o svoji hudi okrutosti,
Ko so Nebesa in Zemlja spet svetla, navzdol v vreli pekel
gredo;
Udarci in brce naredijo malo za spremembo ljudskih src,
Vratar močnega vetra na jesen s še bolj ostrim hladom.
Li Hongdži
25. oktobra 2001
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Napoved Fa popravljanja človeškega sveta
Fa-popravljanje se premika skozi svet, velika manifestacija
Bogov in Bud se odvija in vse svetovno kaotično nepravične
krivice in karmični odnosi se poravnajo z dobronamernimi
rešitvami. Tisti, ki storijo zlo proti Dafi, gredo navzdol v vrata
brez življenja. Kar zadeva vseh drugih, ljudska srca se vračajo
v pravičnost in ta cenijo krepost in delajo dobro, vse
neskončne stvari so prenovljene in vsako čuteče bitje ceni
Dafa rešitev. Vse od nebes in zemlje praznuje skupaj, si čestita
med seboj in se povzdiguje skupaj. Najbolj veličastno obdobje
Dafe v človeškem svetu se prične ta trenutek.
Li Hongdži
9. decembra 2001
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Osnove za nadaljnje napredovanje II
Li Hongdži
Ta slovenska verzija je prevod angleške verzije ESSENTIALS
FOR FURTHER ADVANCEMENT II iz leta 2005.
( internetna izdaja)

