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Om Dafa
(Lunyu)
Dafa är Skaparens visdom. Den är grundvalen för skapandet av himlen och jorden, och bildandet
av universum, och omfattar allting från det mest makrokosmiska till det mest mikrokosmiska, med
olika manifestationer på olika nivåer i olika kosmiska kroppar. Från det mest mikrokosmiska i den
kosmiska kroppen, och uppkomsten av de mest mikrokosmiska partiklarna som är oräkneliga och
finns i lager på lager, från små till stora, vidare till ytnivån, som människan känner till, exempel
vis atomer, molekyler, himlakroppar, stjärnsystem och de som är ännu större, har partiklar av olika
storlek format olika liv av olika storlek och världar av olika storlek som finns spridda över hela uni
versum. Liven på de olika partikelnivåerna uppfattar partiklarna på nästa större nivå som planeter i
sina himlar, och så är det på varje nivå. För varelserna på olika nivåer i universum är det gränslöst och
oändligt. Dafa har också skapat tid, rum och mångfalden av livsformer och alla tingen, omfattande
allt, utelämnande inget. Detta är de konkreta manifestationerna av Dafas egenskap – Zhen, Shan,
Ren (
), på olika nivåer.
Hur avancerade människors metoder för att utforska universum och undersöka livet än må vara,
så är de begränsade till vissa dimensioner på en låg nivå i det universum där människorna existerar.
Även under många förhistoriska civilisationer har människan utforskat andra planeter, men oavsett
hur högt eller långt de flög så kom de aldrig bortom den här dimensionen där människorna existerar.
Människorna kommer aldrig att förstå universums sanna manifestationer. Om människorna ska
kunna förstå universums, rumtidernas och människokroppens mysterier, så måste de kultivera en
upprätt Fa och uppnå sann upplysning, och höja livets nivå. Genom kultivering kommer även ens
moral och karaktär att höjas. Endast när man kan skilja på verkligt gott och ont, bra och dåligt, och
går bortom den mänskliga nivån, kan man se och ha kontakt med det verkliga universumet, samt
liven på olika nivåer i olika dimensioner.
Syftet med mänsklighetens forskning är teknisk tävlan, med förevändningen att förbättra livskval
iteten, men i de flesta fallen har utgångspunkten varit att förneka det gudomliga och överge moralen,
vilken har till syfte att få människor att utöva självbehärskning. Detta är orsaken till att civilisationer
har ödelagts många gånger i det förflutna. Människornas utforskande är endast begränsat till den här
materiella världen, och tillvägagångssättet är sådant att först när något har blivit erkänt så studerar
man det. Men sådant som man inte kan ta på eller se i den mänskliga dimensionen, men som objektivt
existerar och konkret uppenbarar sig i den här mänskliga verkligheten – såsom andlighet, tro, gudars
ord och gudars underverk – vågar man aldrig beröra, till följd av förnekandet av det gudomliga.
Om mänskligheten kan förbättra sin karaktär, sitt uppförande och sina föreställningar med moralen
som grund, så kommer den mänskliga civilisationen att kunna bestå, och gudars underverk kan åter
igen uppenbara sig i människovärlden. Det har många gånger förut uppstått halvt gudomliga, halvt
mänskliga kulturer i människovärlden, vilka har hjälpt människor att uppnå en sann förståelse beträf
fande livet och universum. När människor visar tillbörlig fromhet och respekt gentemot Dafa och
dess manifestationer i den här världen, så kommer den att ge dem, deras etnicitet eller nation lycka
och ära. Den kosmiska kroppen, universum, livet och alla tingen har skapats av universums Dafa.
De liv som vänder Dafa ryggen är verkligt fördärvade. De som kan vara i samklang med den är verk
ligt goda människor som kommer att välsignas med lycka och ett långt liv. Som kultiverare, om du
assimilerar dig till Dafa blir du en som erhåller Dao – en gudomlig varelse.
Li Hongzhi
24 maj 2015

Rik men med dygd
De forntida sade: Pengar är någonting utanför kroppen. Alla vet det, alla eftersträvar. De
starka för att tillfredsställa sina begär; de unga kvinnorna för glamour; de äldre för att
stilla sin oro för framtiden; de lärde för att överglänsa; tjänstemännen uppfyller sin plikt
för detta och så vidare, så alla strävar efter dem.
En del till och med slåss om dem, de starka tar risker för dem; de hetlevrade tar till
våld för dem; de avundsjuka kan dö för dem av ilska. Att bringa välstånd till folket är
regentens och ämbetsmännens plikt, men penningdyrkan är lägsta handlande. Rika men
utan dygd skadar alla varelser, rika men med dygd är vad folket önskar, därför måste
rika befrämja dygd.
Dygd har samlats under tidigare liv, att bli regent, ämbetsman, rik eller adlig, härrör
helt och hållet från dygden, ingen dygd, ingen vinst, förlusten av dygd, förlusten av allt.
Så de som söker makt och rikedom måste först samla sin dygd, att utså lidanden och att
göra goda gärningar kan samla mycket dygd. Därför måste man förstå principen med
orsak och verkan, vetskapen om detta gör att administrationen och folket själva behärskar sina hjärtan, rikedom och fred under Himlen.
Li Hongzhi
27 januari 1995

Omfattande och djupgående
Fa och Falun Dafas principer kan vägleda vem som helst i deras kultivering, inklusive
dem som har en religiös tro. Det här är universums princip, den sanna Fa som aldrig har
avslöjats. Människan hade i det förgångna inte tillåtelse att få veta universums principer
(Buddha-Fa); den överträffar all vetenskap och alla moralprinciper i det vanliga mänskliga samhället, från forntiden fram till idag. Det religionerna har lärt ut och det människorna har erfarit är endast ytlighet och fenomen, medan dess omfattande och djupgående inre betydelse endast kan visa sig, kännas och förstås, av kultiverare som är på
olika kultiveringsnivåer av sin genuina kultivering, och de kan verkligen se vad Fa är.
Li Hongzhi
6 februari 1995

Genuin kultivering
Mina genuint kultiverande lärjungar, vad jag har lärt er är Fa för kultivering av Buddha
eller kultivering av Dao. Men ni häller ut era bedrövelser över mig enbart på grund av
att ni lidit förluster i era världsliga intressen, istället för att plåga er själva med de fasthållanden ni inte kan släppa bland vanliga människor. Kan det kallas kultivering? Huruvida du kan släppa den vanliga människans hjärta är en ödesdiger passage för dig för att
bli en sann övermänniska. Alla lärjungar av genuin kultivering måste gå igenom det, för
det är skiljelinjen mellan en utövare och en vanlig person.
I själva verket, när du känner att ditt anseende, girighet och dina känslor har sårats
bland vanliga människor och blir bedrövad, så betyder det att du inte har släppt den vanliga människans fasthållande. Ni måste komma ihåg: kultiveringen i sig är inte smärt5

sam; det svåraste är att ge upp den vanliga människans fasthållanden. När ni börjar ge
upp anseende, girighet och känslor kommer det att kännas smärtsamt.
Ni föll ner från den heliga, rena och ojämförligt praktfulla världen på grund av att ni
hade ett hjärta av fasthållande på den nivån. När ni nu fallit ner i den ojämförligt smutsigaste världen kultiverar ni er inte snabbt tillbaka, istället håller ni hårt fast vid den
smutsiga världens smutsiga saker och känner till och med stor vånda vid en mindre förlust av dem. Vet du att Buddha en gång tiggde mat bland vanliga människor för att
rädda dig? Idag har jag öppnat en mäktig port och sprider Dafa för att rädda er igen. Jag
känner mig aldrig sorgsen över de oräkneliga lidanden jag har uthärdat, vad är det du
inte kan släppa? Kan du ta med dig till himmelriket det du i ditt hjärta inte kan släppa?
Li Hongzhi
22 maj 1995

Ming Zhi (klar visdom)
Jag har talat om för några utövare att fanatiska tankar är resultatet av tankekarma och nu
kallar många utövare alla de dåliga tankarna de har i normala fall för tankekarma. Detta
är inte korrekt. Vad finns det för dig att kultivera om du inte har några dåliga tankar?!
Är inte du en Buddha när du är så ren? Detta är en felaktig förståelse. Endast när ditt
sinne ohämmat tänker smutsiga tankar eller förbannar Mästaren, Dafa, andra människor
med mera, och du inte kan bli av med sådana tankar eller hålla dem under kontroll, kan
du säga att du har tankekarma. Emellertid finns det också svag tankekarma. Den är annorlunda än de vanliga normala tankarna och idéerna. Du måste vara klar över det här.
Li Hongzhi
23 maj 1995

Upplysning
Den mänskliga världen grumlig, pärlor och fiskögon blandas. Tathagata ner till världen,
måste ske i det tysta. När Dharma sprids måste heretiska läror finnas som stör. Dao och
demoner spreds samtidigt, existerade i samma värld, sant eller falskt beror på upplysningsförmågan. Hur skiljer man dem åt? Säkert finns ädla människor. Har verkligen
ödesförbindelsen, kan upplysa sig till det, en efter en in i Dao erhåller Fa. Känner igen
upprätt och heretiskt, får de sanna skrifterna, lättar sin kropp, berikar sin visdom, fyller
sitt hjärta, färdas med Fa-båten. Underbart! Ansträng dig för flitiga framsteg, till Fulländning.
Människor i världen som har svårt att upplysa sig till det, lever för pengar, dör för
makt, gläds eller bekymrar sig för så lite vinning, strider bittert med varandra, skapar
karma hela livet, om sådan människa hör Fa, skrattar säkert åt det, ”vidskepelser” ur
munnen, i hjärtat säkert svårt att förstå, svårt att tro, sådan människa är oädel, svår att
rädda. Stor karma har redan avskärmat kroppen och stängt av visdomen, den ursprungliga naturen finns inte kvar.
Li Hongzhi
14 juni 1995
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Varför man inte kan se
Att se är att tro, att inte se är att inte tro. Det är förståelsen hos människor med dålig
medfödd kvalitet. Människan, insvept i illusioner, har skapat mycket karma, hur kan han
se när hans ursprungliga natur är dold av hans illusion? Upplysning föregår seende. Kultivera ditt hjärta och gör dig av med din karma och du kommer att kunna se hur din ursprungliga natur kommer ut. Emellertid, en människa med god medfödd kvalitet uppnår
Fullbordan genom sin egen upplysning och det spelar inte honom någon roll om han
kan se eller inte. Alla andra kanske ser eller kanske inte ser, vilket förutbestäms av deras
nivå eller medfödda kvaliteter. En utövare ser vanligtvis inte på grund av att han har ett
begär efter att se. Ett sådant begär är ett fasthållande och han kommer inte att se om han
inte gör sig av med det. Oftast är det resultatet av blockering från den egna karman, de
olämpliga omständigheterna eller av en särskild kultiveringsmetod och det finns en
mängd anledningar som varierar mellan individer. Den som kan se, ser inte tydligt, vilket gör att han kan upplysas till Dao genom sin egen upplysning. Om man kan se allting
klart som om man personligen var på skådeplatsen, betyder det att man har öppnat sin
Gong och inte längre kan kultivera, därför finns det ingenting för en att upplysas till.
Li Hongzhi
16 juni 1995

Att studera Fa
När man studerar Dafa måste de intellektuella vara försiktiga för att undvika ett väldigt
uppenbart problem, det vill säga, de studerar Dafa på samma sätt som vanliga människor studerar de teoretiska verken, till exempel genom att välja ut några relevanta citat
av berömda människor för att undersöka deras handlingar. Ett sådant sätt att studera
kommer att hindra en utövare i hans utveckling. En del andra människor tror att Dafa
har en djupgående inre betydelse och att det är någonting mycket högt i den för att vägleda kultivering på olika nivåer, så de fördjupar sig i varje enskilt ord men hittar ingenting till slut. Det här är de vanor man har utvecklat efter en lång tids studier av politiska
teorier. Det är också en faktor som påverkar kultiveringen, vilket beror på ens vantolkning av Fa.
När du studerar Fa, försök inte leta efter en speciell del att studera, med avsikten att
finna lösning på problem. Faktum är att det här också är ett fasthållande i förklädd form
(inte medräknat fallet med de konflikter som behöver lösas på en gång). För att få ett
bra grepp om Dafa har du inget annat val än att lära den utan någon avsikt. Varje gång
när du har läst igenom ”Zhuan Falun” och insett någonting så har du gjort framsteg.
Även om du bara har förstått en sak efter att ha läst igenom den så har du verkligen utvecklats.
Faktum är att under kultiveringen gör du omedvetet framsteg bit för bit. Kom ihåg:
kräv ingenting och få naturlig vinning.
Li Hongzhi
9 september 1995
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Hur man ska ge assistans
Många assistenter över hela landet har en mycket hög förståelse av Dafa. De är goda
föredömen genom sitt eget uppförande och organiserar saker på övningsplatserna mycket bra. Det finns emellertid också en del assistenter som inte har gjort det tillräckligt bra,
vilket huvudsakligen syns på deras arbetsmetoder. Till exempel, för att kunna få utövarna att lyda dem så att det ska vara lätt att utföra arbetet, använder en del assistenter en
befallande metod för att göra arbetet. Det här är inte bra. Att lära sig Fa ska vara frivilligt. Om den som ska lära sig inte vill från hjärtat, kommer inget problem att lösas, då
kan också konflikter skapas. Om det inte ställs till rätta förvärras konflikterna, vilket
leder till att studerandet av Fa allvarligt förstörs.
Dessutom, för att få utövare att lita på och lyda dem, använder en del assistenter ofta
en del rykten eller någonting sensationellt för att höja sitt anseende eller också försöker
de visa originalitet. Det här duger inte heller. Våra assistenter är frivilliga som hjälper
andra, men de är inte Mästaren, så de ska aldrig ha ett sådant fasthållande i sitt hjärta.
Hur kan vi då göra assistentarbetet bra? Först och främst ska du betrakta dig själv
som en av utövarna. Ha inte hjärtat av att vara över de andra utövarna. När det är någonting du inte vet i ditt arbete ska du diskutera anspråkslöst med de andra. Om du har gjort
någonting fel ska du ärligt säga till de andra utövarna: ”Jag är också en utövare precis
som ni, så jag kan inte undvika att göra misstag i mitt arbete. Nu när jag har gjort fel, låt
oss göra enligt det rätta.” Om du har en uppriktig önskan att låta alla utövarna göra gemensamma ansträngningar för att utföra ett gott arbete, kommer du att se vilket resultat
du har uppnått. Ingen kommer att säga att du är ingenting. Istället kommer de att känna
att du har en god förståelse av Fa och att du har ett öppet sinne och är ärlig. Faktum är,
Dafa finns och varje utövare studerar den. Utövarna kommer att enligt Dafa bedöma
varje handling och varje rörelse hos assistenten och se om den är bra eller inte och se
det mycket tydligt. Så fort du har avsikten att bygga upp dig själv kommer utövarna att
tro du har problem med ditt Xinxing. Alltså, endast när du är anspråkslös kan du göra
ditt arbete bra. Ditt anseende byggs på din goda förståelse av Fa. Som en utövare, hur
kan du vara felfri?
Li Hongzhi
10 september 1995

Valv
Vidsträcktheten hos universum och storheten hos det himmelska systemet kan människan aldrig förstå genom utforskning.
Det mest mikrokosmiska av materian kan människan aldrig upptäcka genom mätning.
Det obegränsade mysteriet hos människokroppen är inte alls vad människor förstår vara
den ytliga del de lärt sig.
Komplexiteten av liv kommer alltid att förbli ett evigt mysterium för människan.
Li Hongzhi
24 september 1995
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Jing Jie
En ond person domineras av avundsjuka. Med själviskt begär och illvilja,
klagar han alltid över orättvisor.
En dygdig person bär alltid ett barmhärtigt hjärta. Utan klagan och hat, tar
han lidande med glädje.
En Upplyst har inte några fasthållanden alls. Han betraktar tyst vanliga
människor missledas av illusionen.
Li Hongzhi
25 september 1995

Vad är tomhet
Vad är tomhet? När inget fasthållande är kvar finns den sanna tomheten. Det betyder
inte att det inte finns någon materiell existens. Emellertid har zenbuddhismen kommit
till slutet av sin lag och har inte längre någonting att förmedla. Under de sista åren av
slut-Dharma-tiden, finns det en del läror som håller hårt fast vid sin teori om tomhet,
lättsinnigt och galet, som om de hade förstått filosofins essens. Dess grundare, Bodhidarma, sade själv att hans lag endast kunde vara i sex generationer och efter det skulle
det inte finnas någonting att förmedla. Varför kan man inte inse det, om allt är tomt,
ingen Fa, ingen Buddha, ingen avbild, inget själv och ingen existens, vad är då Bodhidarma? Om det inte finns någon Fa, vad är då zenbuddhismens teori om tomhet? Om
ingen Buddha eller avbild existerar, vad är Sakyamuni? Om det inte finns namn, inga
bilder, inget själv, ingen existens och allt är tomt, varför måste du äta och dricka? Varför måste du bära kläder? Är det okej om någon gräver ut dina ögon? Hur är det möjligt
för dig att vara fast i en vanlig människas sju känslor och sex sinnliga önskningar? Faktiskt så betyder tomheten lärd av Tathagata att man inte alls bör ha en vanlig människas
hjärta. W Lou är tomhetens sanning. Universum består ursprungligen av, är format av
och bebott av, materia, hur kan det vara tomt? Den som sprider Fa men inte är Tathagata
kommer säkert att vara kortlivad, hans principer kommer inte att bestå. Arhats lag är
inte Buddha-Fa! Upplys er till detta! Upplys er till detta!
Li Hongzhi
28 september 1995
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Fast beslutsamhet
När Mästaren är här är du entusiastisk. Utan Mästaren har du ingen lust att kultivera.
Det verkar som du kultiverar för Mästaren och kom hit av lust. Detta är det stora problemet med en person med medelmåttig medfödd kvalitet. Sakyamuni, Jesus, Lao Zi
och Konfucius dog för över tvåtusen år sedan. Emellertid känner deras lärjungar aldrig
att de inte har någonting att kultivera på grund av deras mästares frånvaro. Kultivering
är din ensak. Ingen kan göra det åt dig. Mästaren kan endast ytligt säga dig Fa och principerna. Det är ditt eget ansvar att kultivera ditt hjärta, bli av med dina fasthållanden och
vara fast besluten. Om du kommer utav lust så är säkert inte ditt hjärta beslutsamt. När
du kommer till den mänskliga världen kommer du säkert att glömma ditt ursprung. Kan
du inte hålla fast vid din beslutsamhet så kommer du inte att få någonting under hela ditt
liv. Man vet inte när du åter får en chans. Det är svårt!
Li Hongzhi
6 oktober 1995

Buddhismens förklaring är den minsta och ömtåligaste
delen av Buddha-Fa.
Ni kännande varelser! Använd inte buddhismen för att mäta Dafa av Zhen Shan Ren
vilken är bortom mätbarhet. Alla människor har för vana att kalla de buddhistiska skrifterna för Fa. Faktum är att det himmelska systemet är så stort att det är bortom Buddhas
förståelse av universum. Dao-lärans Taiji är också endast en förståelse av universum på
en låg nivå. På vanliga människors nivå finns ingen väsentlig del av Fa, förutom små
företeelser i universums utkant, vilka kan få människan att kultivera. Eftersom vanliga
människor är mänskliga varelser på den lägsta nivån, tillåts de inte att få veta den sanna
Buddha-Fa. Människor hör helgon säga: att visa respekt för Buddha kan leda till chansen att kultivera; utövare som sjunger besvärjelser kan erhålla beskydd från högre väsen, iakttagandet av buden kan få en att nå en utövares standard. I historien har det funnits en del människor som har försökt ta reda på; är det som en Upplyst sagt BuddhaFa? Vad Buddha Tathagata har sagt är manifestationen av Buddha-naturen, det vill säga
manifestationen av Fa, men det är inte den väsentliga universums Fa, eftersom det tidigare inte var tillåtet för människor att veta den sanna manifestationen av Buddha-Fa.
Man kan upplysas till vad Buddha-Fa är endast när man kultiverat till en hög nivå, därför fick människor inte reda på den verkliga innebörden i genuin kultivering. För första
gången på evigheters evighet har Falun Dafa överlämnat universums egenskap
(Buddha-Fa) till mänskligheten. Den har i själva verket lämnat en stege till människorna
med vilken de kan stiga upp till Himlen. Så, hur kan du använda de gamla sakerna inom
buddhismen för att mäta universums Stora Fa?
Li Hongzhi
8 oktober 1995

10

Vad är visdom
Människor tror att kändisar, lärda och alla sorters specialister i det mänskliga samhället
är mycket betydelsefulla. I verkligheten är de mycket obetydliga, eftersom de är vanliga
människor. Deras kunskap är endast den lilla del som är förstådd av den moderna vetenskapen i det vanliga samhället. I det oerhörda universum, från det mest makrokosmiska
till det mest mikrokosmiska, är det mänskliga samhället precis exakt i mitten av det allra
yttersta planet och på det allra ytligaste. Livet där inuti är också den lägsta existerande
formen, så förståelsen av materia och ande är också mycket liten, ytlig och fattig. Även
om man behärskade all mänsklig kunskap så är man fortfarande en vanlig människa.
Li Hongzhi
9 oktober 1995

Det är inte arbete, det är kultivering
Om du kan uppföra dig enligt mina krav som jag har satt för Assistentcentret så är detta
en mycket viktig princip, eftersom det har att göra med formen för framtida spridande
av Fa. Varför kan du inte släppa vanan som har förts vidare under långa tider i officiella
kretsar? Ta inte Assistentcentret som samhällets administrationsenhet hos vanliga människor i arbetssätt och i attityd, såsom att skriva dokument, försöka genomföra och utföra något och uppmana folk att fördjupa sin förståelse. En Dafa-kultiverare kan endast
förbättra sitt Xinxing och höja sin Guowei (fruktstatus) och uppnådda nivå genom kultivering. Ibland när man håller ett möte använder man sig av samma arbetsmetoder som
vanliga människor använder sig av. Till exempel att en viss tjänsteman håller ett tal och
en viss chef gör en sammanfattning. Nu försöker även staten reformera de där korrupta
vanorna och byråkratiska procedurerna i samhället. Som en utövare har du insett att
mänskligheten i slut-Dharma-tiden är dålig i varje aspekt. Varför håller du fortfarande
fast vid den mest olämpliga arbetsmetoden i kultiveringen? Vi kommer aldrig att förvandlas till en administrativ enhet, en institution eller ett företag.
Under de senaste åren fanns det några pensionärer som inte hade något att göra. De
tyckte att Falun Dafa var bra och erbjöd sig att komma och arbeta för att fylla ut sin
fritid och outhärdliga tomhetskänsla. Naturligtvis kan det här inte gå an! Falun Dafa är
kultivering, inte arbete. All vår arbetande personal i vår kultiveringsmetod är i första
hand genuina kultiverare med högt Xinxing och förebilder i kultiveringen av Xinxing.
Vi behöver inte ledare på vanliga människors vis.
Li Hongzhi
12 oktober 1995
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Att kultivera efter pensioneringen
En del utövare som har deltagit på min kurs och har goda medfödda kvaliteter kultiverar
inte längre eftersom de är upptagna av arbetet. Det är jättesynd! Om de var vanliga
människor skulle jag inte säga någonting mer och lämna dem ifred. Men dessa människor är lovande. Den mänskliga moralen halkar ner tusen mil om dagen. Vanliga människor följer med strömmen. Ju längre bort du är från Dao, desto svårare kommer det att
bli för dig att återvända genom kultivering. Faktum är att kultivering betyder att kultivera sitt hjärta. Särskilt i de komplicerade omständigheterna på din arbetsplats kommer
du att upptäcka ett bra tillfälle till att höja ditt Xinxing. Väl pensionerad, har du då inte
förlorat de bästa omständigheterna för din kultivering? Hur kan du kultivera om det inte
finns några konflikter? Hur kan du förbättra dig själv? Människolivet är begränsat. Du
kanske har en bra plan, men vet du om tiden räcker till för dig? Kultivering är ingen
barnlek. Det är mer seriöst än allt annat hos vanliga människor. Det är inte vad du tror
det vara. När du en gång har förlorat chansen, när kommer du åter att få en mänsklig
kropp i genomgången av samsara! Ödeschansen dyker bara upp en gång. Endast när
illusionen du håller fast vid har försvunnit, kommer du att veta vad du har förlorat.
Li Hongzhi
13 oktober 1995

Fa Zheng (när Fa är korrekt)
När människan inte har någon dygd kommer det att finnas naturliga olyckor och av
människan gjorda katastrofer. När Jorden inte har någon dygd kommer myriader av ting
att vissna och förfalla. När Himlen inte följer Dao kommer marken att kollapsa och
Himlen kommer att falla och himlavalvet kommer att bli helt tomt. När Fa är korrekt
kommer universum också att vara korrekt. Full av vitalitet kommer Himlen och Jorden
att bli stabila och Fa kommer att existera i evighet.
Li Hongzhi
12 november 1995

Ett helgon
Ett helgon är en person som fullföljer Himlens påbud i den här världen och Himlen
ovanför, äger massor av dygder och har ett barmhärtigt hjärta, vårdar en hög strävan och
är noga med småsaker, och har en bred kunskap om Fas principer och kan därför bryta
illusioner. Han räddar människor och gagnar mänskligheten, och erhåller därför enorma
meriter naturligt.
Li Hongzhi
17 november 1995
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Formellt bli en lärjunge till Läraren
Dafa håller på att spridas vitt och brett. De som hör talas om den letar efter den. De som
har erhållit den är lyckliga med den. Kultiverarna ökar för var dag i antal och de är för
många för att kunna bli uppräknade. Emellertid har de självlärda en avsikt att formellt
erkänna mig som sin Lärare och är ängsliga över att de inte kommer att få den sanna
undervisningen om de inte ser Läraren personligen, vilket egentligen är ett resultat av ett
ytligt sätt att studera Fa. Mitt omfattande spridande av Fa betyder universell räddning.
Vem som än lär sig den är min lärjunge. Jag följer inga föråldrade ceremonier och sedvänjor. Jag tittar enbart på personens hjärta i stället för på formaliteter. Vad är det för
mening med att formellt erkänna mig som lärare om du inte kultiverar dig genuint? En
genuin kultiverare kommer att vinna naturligt, utan att söka efter det. All Gong och all
Fa är i Boken, och du kommer naturligt att erhålla dem genom att läsa igenom Dafa.
Utövaren kommer att förändras naturligt, och han har redan varit i Dao när han läser
Boken om och om igen. Läraren kommer då att ha Fashen som säkerligen beskyddar
honom i tysthet. Om han kan bibehålla sig i sin kultivering kommer han en dag utan
tvekan att uppnå Zhengguo (den sanna frukten).
Li Hongzhi
8 december 1995

Förtydligande
För närvarande finns det ett mycket iögonfallande problem, det vill säga, en del utövare
såg eller kom i kontakt med en rymd i en viss dimension när deras sanna ande lämnade
kroppen. När de kände att den var så underbar och allt verkligen existerade, var de inte
villiga att återvända. Följden blev att den fysiska kroppen dog, så de stannar bara i det
riket och förmår inte komma tillbaka. Men ingen av dem är ute ur den Trefaldiga världen. Jag har talat om detta problem tidigare. Var inte motvillig att lämna en viss dimension under kultiveringen. Endast när du har fullföljt hela ditt kultiveringsförlopp
kan du uppnå Fullbordan. Så du måste återvända när din sanna ande har gått ut, hur bra
den platsen du har sett än är.
Det finns fortfarande några utövare som förstår det fel. De tror att utövning av Falun
Dafa betyder trygghet i livet och att deras fysiska kropp aldrig kommer att dö. Vår kultiveringsmetod riktar in sig på att kultivera både själ och kropp. En kultiverare kan förlänga sitt liv medan han kultiverar. Emellertid har vissa utövare inte ansträngt sig tillräckligt mycket när de kultiverade inom Världsliga-Fa och dröjer sig alltid kvar på en
nivå. När de har höjt sig en nivå med stor ansträngning, kommer de återigen att dröja sig
kvar på den nivån. Kultivering är seriöst, så det är mycket svårt att garantera att en utövare inte får en naturlig död som det var förutbestämt. Det finns emellertid inte ett sådant problem i kultiveringen Bortom Världsliga-Fa, men situationen är ganska komplicerad inom Världsliga-Fa.
Li Hongzhi
21 december 1995
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För vem kultiverar du
När en del människor utnyttjar propgandaverktyg och kritiserar qigong, blir en del elever vankelmodiga och slutar utöva. Det verkar som om människor som utnyttjar propagandaverktyg är visare än Buddha-Fa, och det verkar som om de utövar åt andra. Vidare
finns det människor som blir rädda inför påtryckningar och slutar utöva, kan den här
sortens människor erhålla Zhengguo? Blir inte Buddha förrådd i det kritiska ögonblicket? Är inte rädsla ett fasthållande? Kultivering är som mäktiga vågor som sköljer bort
sanden och bara det som blir kvar är guld.
Faktum är att från det förgångna fram till idag har en princip existerat i människans
samhälle, vilken kallas för Xiang Sheng Xiang Ke (motsatser), så där det finns bra finns
det dåligt, där det finns det upprätta finns det heretiska, där det finns det goda finns det
onda, där det finns människor finns det spöken, där det finns Buddha finns det demoner.
Det är ännu mer så här i det mänskliga samhället. Där det finns det positiva finns det
negativa, där det finns de som är för finns det de som är emot, där det finns troende
finns det icke troende, där det finns goda människor finns det dåliga människor, där det
finns osjälviska finns det själviska, där det finns någon som kan offra sig själv för andra,
finns det människor som använder vilka metoder som helst för att gagna sig själva, det
här är principerna från förr. Så om en människa, en grupp eller en nation vill lyckas med
att göra en god sak, kommer det att finnas ont motstånd av samma kraft, efter framgång
känner man att det inte var lätt vunnet och sedan kommer man att värdesätta det. Sådan
har mänsklighetens utveckling varit i det förgångna (principen för Xiang Sheng Xiang
Ke kommer att ändras i framtiden).
För att tala om det från en annan synvinkel så överstiger kultivering vanliga människor, det spelar ingen roll vem han är, men är inte hans kritik av qigong den vanliga
människans synsätt? Har han rätt att förneka Buddha-Fa och kultiveringen? Kan någon
mänsklig organisation vara över gudar och Buddha? Har människor som kritiserar qigong förmågan att styra Buddha? Om han säger att Buddha inte är god, är Buddha inte
god? Om han säger att det inte finns någon Buddha, existerar då verkligen inte Buddha?
Fas katastrof under den ”stora kulturrevolutionen” orsakades av förändringen av det
kosmiska klimatet, Buddha, Dao och gudar handlar enligt Himlens vilja. Fas katastrof
var människors katastrof och religionens katastrof, men inte Buddhas katastrof.
Den största anledningen till att religionen saboterades var att det mänskliga hjärtat
inte längre dög, folket tillber Buddha, inte för att kultivera Buddhadom, utan för att be
till Buddha så att de blir välsignade och tjänar en förmögenhet, blir kvitt olyckor, får en
son och lever ett ledigt och behagligt liv. Alla har skapat mycket karma under sina tidigare liv, hur kan det vara ledigt och behagligt? Hur är det möjligt att han inte behöver
betala tillbaka sin karma när han har gjort dåliga saker? När demonerna såg att människans hjärta inte var upprätt, lämnade de sina grottor den ena efter den andra för att
störa den mänskliga världen med katastrofer; när gudomar och Buddhor fann att människans hjärta inte var upprätt, lämnade de sina positioner den ena efter den andra och
övergav templen. Flera rävar, gula vesslor, spöken och ormar bars in i templen av människor som bad om en förmögenhet, bad om vinning, borde inte sådana tempel krossas?
Synden var hos världens människor. Buddha straffade inte människorna på grund av att
alla människor befinner sig i sina dumma idéer, och de hade redan skadat sig själva,
dessutom hade de skapat mycket stor karma åt sig själva och inom kort kan en stor katastrof vänta på honom, behöver han straffas? Faktum är att människorna kommer att utstå vedergällning någon gång senare för de dåliga saker som de har gjort, de kan bara
inte bli upplysta till det och de tror inte på det, när någonting händer tror de att det är
tillfälligheter.
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Oavsett vilken människa eller vilken samhällskraft som säger till dig att inte kultivera, då slutar du att kultivera. Kultiverar du åt dem? Kan de ge dig Zhengguo? Om ditt
hjärta lutar åt deras håll, är det inte blind tro? Detta är verkligen okunnighet. Dessutom
är det vi övar inte qigong utan kultivering av Buddha-Fa! Är inte alla påtryckningar
tester om du i grunden kan vara beslutsam eller ej med Buddha-Fa? Om du inte är i
grunden beslutsam till Fa, är det ingen idé att tala om någonting annat.
Li Hongzhi
21 december 1995

Buddha-Fas terminologi
Eftersom en del utövare en gång var lekmannabuddhister är de djupt präglade av termer
använda i buddhistiska skrifter. När dessa utövare finner att det finns termer inom
buddhismen som är identiska med mina ord, tror de att dessa termer har samma betydelse som de buddhistiska termerna. Egentligen betyder de inte exakt detsamma. Vissa
buddhistiska termer i Han-regionen är kinesiska ord och inte alls nödvändigtvis de specifika buddhistiska termerna.
Kruxet är bara att dessa utövare är ovilliga att ge upp de buddhistiska sakerna, eftersom de inte har insett att buddhistiska intryck fortfarande verkar i deras sinnen och att
de inte har en tillräckligt djup förståelse av att kultivera endast en kultiveringsmetod.
Faktiskt, betyder inte den identiska förståelsen en störning? Om du har feltolkat min
mening, har du inte gått över till att kultivera buddhismen?
Li Hongzhi
21 december 1995

Att kultivera det inre och erhålla yttre stabilitet
Om människan inte fäster uppmärksamhet vid dygd kommer det att bli stor oreda utan
kontroll under Himlen, människorna blir varandras nära fiender och lever utan glädje,
att leva utan glädje, då är de varken rädda för att leva eller för att dö, Lao Zi säger: Om
människor inte fruktar döden, hur kan man hota dem med döden? Det här är det stora
hotet som kommer. Ty fred under Himlen är det som folket önskar, om lagar och förordningar utfärdas vid den här tiden för att åstadkomma stabilitet, så leder det till det
motsatta. För att bli av med bekymret måste dygden kultiveras överallt för att lösa problemet från roten, om ämbetsmännen är osjälviska så kommer inte nationen att bli korrupt, om folket lägger tonvikten vid att kultivera kroppen och nära dygden så skulle
både administrationen och folket självt behärska hjärtat, sålunda skulle hela nationen bli
stabil och trygg, det är det folket hjärtligt önskar, landet skulle bli orubbligt och angriparna utifrån skulle naturligt bli alltför rädda, så det blir fred under Himlen, det här görs
av den vise.
Li Hongzhi
5 januari 1996

Att ytterligare ge upp fasthållanden
Mina lärjungar, det är till ingen nytta för mig att bli ängslig! Varför kan du inte släppa
den vanliga människans hjärta? Varför är du så motvillig mot att ta ett steg framåt? Våra
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kultiverare, inklusive vår arbetande personal, även för arbetet för Dafa är ni avundsjuka
på varandra, kan ni uppnå Buddhadom så här? Jag vill ha en avspänd administration,
helt enkelt därför att ni klamrar er fast vid det vanliga mänskliga och sålunda kommer
att förlora den mentala balansen i ert arbete. Dafa tillhör hela universum, inte en obetydlig person. Vem som än utför arbetet, sprider Dafa. Varför bry sig om ifall det kommer
att göras av mig eller dig? Har ni för avsikt att ta med er detta fasthållande till himmelriket för att strida med Buddha, om ni inte släpper det? Ingen har förmågan att åta sig
Dafa. Gör er av med ert obalanserade hjärta! När ni känner att något är outhärdligt, är
det inte orsakat av ert fasthållande? Våra utövare, tyck inte att det inte angår er! Jag
hoppas att ni alla rannsakar er själva, eftersom alla ni, utom jag, Li Hongzhi, är kultiverare. Tänk igenom varför jag sprider en sådan Dafa i den sista ödeläggelsen. Om jag
avslöjar den verkliga situationen för er lär jag faktiskt ut en ond metod, för i så fall
skulle de som studerar Fa definitivt komma för att lära sig Fa på grund av det. Detta är
att studera Fa med begär. Det enda sättet att rädda människor är att låta dem söka efter
det sanna, för att så släppa deras fasthållanden. Ni vet alla att ni inte kan lyckas med er
kultivering om ni inte gör er av med era fasthållanden. Varför har ni inte modet att ytterligare överge dem och göra vidare framsteg? Faktiskt, det måste finnas ett obeskrivligt
skäl till mitt vidarebefordrande av Dafa. Så fort som sanningen visar sig kommer ni att
finna att det är för sent att ångra sig. Jag har sett en del av era hjärtan, men jag kan inte
säga det rakt till er. Om jag berättar för er skulle ni hålla er Mästares ord i sinnet och
hålla fast vid det hela livet. Jag skulle inte vilja förstöra ens en enda av mina lärjungar.
Det är mycket svårt att rädda människor, men ännu svårare att nå Upplysning. Det är
viktigt att ni alla sätter er in i det och försöker upplysas till någonting. Ni vet alla att
Dafa är bra. Varför kan ni inte släppa era fasthållanden?
Li Hongzhi
6 januari 1996

Bekräftelse
Buddha-Fa kan rädda människor, men det är inte för räddningen av mänskligheten som
Buddha-Fa har skapats. Buddha-Fa kan avslöja mysterier om universum, liv och vetenskap, och göra så att mänskligheten åter tar en korrekt vetenskaplig väg, men det är inte
för att vägleda människans vetenskap som Buddha-Fa har skapats.
Buddha-Fa är universums karaktär. Det är den grundläggande faktorn som har skapat materians källa och likaså är den orsaken till universums utformning.
Således kommer det i framtiden att finnas många specialister och forskare som kommer att ha sin visdom öppen i Buddha-Fa. De kommer att bli pionjärer inom den nya
mänsklighetens olika lärdomsgrenar. Emellertid är det inte för att göra dig till en pionjär
som Buddha-Fa har gett dig den visdomen. Du har fått den helt enkelt för att du är en
kultiverare. Det vill säga, du är först och främst en kultiverare och sedan en specialist.
Som en kultiverare bör du använda alla gynnsamma tillfällen att sprida Dafa och bevisa
att Dafa är den rätta, den verkliga vetenskapen, inte en predikan eller idealism – vilket
är varje kultiverares plikt. Utan den här stora Buddha-Fa skulle ingenting existera i universum, inklusive allting från det mest makrokosmiska till det mest mikrokosmiska, och
all vanlig mänsklig kunskap i samhället.
Li Hongzhi
8 januari 1996
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En kultiverare kan alltid finna sig vara inne i det
För en kultiverare är alla bekymmer som han har bland vanliga människor prövningar
och alla lovord han mottar tester.
Li Hongzhi
14 januari 1996

Vad är Ren
Ren är nyckeln till ens förbättring av Xinxing. Att uthärda med hat, klagomål eller tårar
är Ren hos en vanlig människa som är fäst vid sin ängslan. Att uthärda utan något hat
eller klagomål alls är Ren hos en kultiverare.
Li Hongzhi
21 januari 1996

Vad är Mi Xin
Den moderne kinesen bleknar vid blotta nämnandet av uttrycket Mi Xin (vidskepelse,
blind tro, tilltro, lita på), eftersom många människor kallar det de inte tror på för vidskepelse. Faktum är, de två orden Mi Xin täcktes med extremvänsterns syfte under den
”stora kulturrevolutionen” och var det starkast hotande uttrycket mot den dåvarande
nationella kulturen och den mycket hemska ”stora hatten”. Därför har det blivit det mest
ansvarslösa favorituttrycket om dem som är enfaldiga och envisa. Vad beträffar dem
som påstår sig vara så kallade materialister, så kallas allt vidskepelse som är bortom
deras kunskap eller bortom vetenskapens igenkännande. Om folk skulle förstå saker
enligt den här teorin, skulle mänskligheten inte göra några fler framsteg, inte heller
skulle vetenskapen utvecklas mer, eftersom den nya utvecklingen och vetenskapliga
upptäckter, allt var bortom igenkännande av våra föregångare. Utövar inte de här personerna själva idealism? Så fort man tror på något, hänger man sig inte åt det då? Är inte
människor som tror på den moderna vetenskapen och den moderna medicinen, vidskepliga? Är det inte vidskepelse att dyrka idoler? Egentligen är ordet vidskepelse ett mycket vanligt förekommande uttryck. Direkt när människorna tror blint på något, inklusive
sanningen, så är det vidskepelse som inte bär någon skadlig betydelse. Emellertid har en
bibetydelse som påminner om den så kallade ”feodalismen” lagts till av dem som vill
attackera andra med dolda avsikter. Sålunda har den blivit en demagogisk term med
slagkraft som kan användas ännu mera för att sporra de enfaldiga människorna att slå
följe.
Faktiskt, uttrycket ”vidskepelse” borde inte användas på detta sätt och den påtvingade bibetydelsen existerar inte heller. Vad de två orden Mi Xin antyder är inte en dålig
sak. Om soldaterna inte Mi Xin disciplinen, skulle de inte ha stridskraft; om eleverna
inte Mi Xin på skolan och lärarna, skulle de inte erhålla kunskap; om barnen inte Mi
Xin till sina föräldrar, skulle de inte bli väluppfostrade; om folket inte Mi Xin karriären,
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skulle de inte utföra sina arbeten bra. Om mänskligheten inte har någon tro, kommer
den inte att ha någon moralstandard och då skulle människans sinne förlora det goda
och istället domineras av det onda. Den här tidens mänsklighet kommer att lida av ett
kraftigt moraliskt förfall, och med det onda tänkandet i första led, kommer de att behandla alla som nära fienden. För att tillfredsställa de själviska önskningarna skulle de
inte sky något ont. Emellertid, de dåliga människorna som lagt till en negativ bibetydelse till de två orden Mi Xin har nått sina mål, men det är mycket troligt att de har förstört mänskligheten, vad beträffar människans natur.
Li Hongzhi
22 januari 1996, reviderad 29 augusti 1996

Sjukdomskarma
Varför känner sig en ny utövare som är i begynnelsestadiet av inlärningen av kultiveringsmetoden, och en gammal utövare vars kropp har justerats, inte bra i kultiveringen,
som om de led av en allvarlig sjukdom? Och varför kommer detta fenomen att ske periodiskt? När jag föreläste om Fa sade jag till dig att det tydde på att din karma upphävdes, att din egenskap att vakna upp också förbättrades, samtidigt som din karma, ackumulerad under dina tidigare existenser, upplöstes och att du också blev testad i ditt beslut att kultivera Dafa tills du är bortom kultiveringen av Världsliga-Fa. Denna förklaring gavs i grova drag.
Faktum är, en människa har så många föregående liv att de är oräkneliga, och hon
skapade mycket karma under varje existens. När hon reinkarneras efter döden har en del
av hennes sjukdomskarma pressats in i den mikrokosmiska kompositionen djupt in i
kroppen. När hon reinkarneras har den nya fysiska kroppen av den ytliga materian inte
någon sjukdomskarma (men undantag förekommer också för dem som har enorm
karma). Således kommer det som pressades in i kroppen under den förra existensen att
återvända utåt, och när det kommer till den fysiska kroppens yta, kommer människan att
bli sjuk. Emellertid kommer det ofta att finnas en yttre orsak i den ytliga materiella
världen som utlöser hennes karma. Sålunda rättar den sig efter den objektiva lagen i vår
ytliga materiella värld, med andra ord överensstämmer den med den här världens principer. Som följd hålls vanliga människor i mörker angående den verkliga sjukdomsorsaken och är förlorade i illusioner utan att försöka vakna upp till det. Men när hon är sjuk
kommer hon att ta medicin eller försöka bota sjukdomen med olika medel. När hon
gjort så har hon i själva verket tryckt ner sjukdomen djupt in i kroppen igen. Resultatet
blir att innan hon har betalat tillbaka sin karmaskuld för sin sjukdom, som var ett resultat av felgärningarna som hon utförde i sin förra existens, kommer hon att göra en del
dåliga saker för att skada andra människor i den här existensen och lida av olika sjukdomar med den nya sjukdomskarman som hon har skapat. Emellertid, genom att ta medicin eller använda olika medicinska metoder, har hon återigen tryckt sjukdomen djupt
in i kroppen. Operation kan inte göra något annat än att skära bort lite kött från kroppen
i den yttre materiella dimensionen, medan sjukdomsroten i en annan dimension inte alls
har tagits bort. Den är helt utom räckhåll för den moderna medicinska teknologin. När
hon återigen lider av sjukdomen, kommer hon att gå på en ny behandling. När hon reinkarneras igen efter döden, kommer sjukdomskarman, den du har, att åter pressas djupt
in i kroppen. Med upprepningar av den här processen i ändlösa cykler och efter en lång
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ström av ens tidigare existenser, finns det en oändlig mängd sjukdomskarma kvar i ens
kropp. Därför säger jag att dagens människor alla har kommit med karma samlad på
karma. Förutom sjukdomskarma har de andra sorters karma. Så människorna kommer
att ha svårigheter, lidanden och konflikter i livet. Hur kan det vara möjligt för dem att
söka efter lyckan, utan att betala för sina karmaskulder? Människorna idag har så mycket karma att de genomdränks av den hela tiden och i alla situationer, och hela tiden och i
alla situationer möter de missöden. Så fort de går utanför dörren finns det något dåligt
som väntar på dem där ute. Men människor tolererar inte andra när de är i konflikter.
Utan att veta att de betalar tillbaka sina karmaskulder som de var skyldiga förut är de
ännu grymmare mot dem som är otrevliga, och skapar ny karma innan de har betalat för
den gamla. Det gör att den allmänna etiska linjen sjunker dag för dag och människor ser
varandra som fiender. Det finns också många människor som inte kan förstå fenomenet:
Vad är det för fel på dagens människor? Vad är det för fel på dagens samhälle? Om
mänskligheten fortsätter så här kommer den att vara i förskräcklig fara!
För er kultiverare kommer er Mästare att eliminera en del av er karma. Och du själv
måste också betala för en del. Så du kommer inte att må bra, som om du led av en sjukdom. Kultivering innebär att du kommer att bli rengjord ända från ditt livs ursprung.
Den mänskliga kroppen är som ett träd med årsringar, och i varje lager av kroppen existerar sjukdomskarma. Så din kropp måste rengöras från själva centrum. Men du skulle
inte stå ut med det om all karma knuffades ut på en gång och ditt liv skulle vara i fara.
Därför kan bara en eller två knuffas ut med regelbundna intervaller, så att du kan bli av
med den och betala för din karma i lidandet. Så det är bara det lilla kvar för dig att härda
ut efter att jag har tagit bort karman åt dig. Endast när du når den högsta formen i
Världsliga-Fa och erhåller den Rena Vita Kroppen genom kultivering, kommer all din
karma ha knuffats ut. Men det finns också en del människor som har mycket lite sjukdomskarma och det kan existera andra speciella fall. Kultiveringen Bortom VärldsligaFa betyder kultivering av den renaste Arhat-kroppen utan någon sjukdomskarma. Emellertid, om man inte har uppnått Fullbordan och fortfarande kultiverar till en högre nivå,
när man är i kultiveringen av Bortom Världsliga-Fa, kommer man fortfarande att ha
lidanden, prövningar och en del svårigheter att gå igenom för att höja sin nivå, men man
kommer bara att ha person till person, eller person till Xinxing-angelägenhetskonflikter,
och vidare ge upp sina fasthållanden, utan någon sjukdomskarma i sin kropp.
Vad gäller att eliminera sjukdomskarma så kan ingen fritt göra det åt en vanlig människa. Det finns ingen möjlighet att alls göra detta för en vanlig människa som inte kultiverar. En vanlig människa kan bara lita till medicinsk behandling. Att göra detta fritt
för en vanlig människa betyder egentligen att man går emot de himmelska principerna.
Det vill säga att man kan utföra onda gärningar utan att behöva betala för sin karma, det
går absolut inte om man inte betalar för sina skulder. De himmelska principerna tillåter
inte det! Även med den generella qigong-terapins medel så helar den också den sjuke
genom att trycka karman djupt in i kroppen. När en person har för mycket karma och
fortfarande gör onda gärningar, kommer han att sopas bort och möta den eviga fördömelsen, det fullständiga utrotandet av både kropp och själ vid sin död. De Stora Upplysta kan fullständigt ta bort roten till sjukdomskarman när de helar den sjuke, men de
gör det av en anledning. Det huvudsakliga målet är att rädda människor.
Li Hongzhi
10 mars 1996
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Kultiverarens tabu
De som är fästa vid anseende övar egentligen en ond metod artificiellt. När de försöker
etablera ett anseende i den här världen kommer de säkert att säga gott men mena ont,
och därför vilseleda folket genom att störa Fa.
De som är fästa vid pengar söker egentligen efter välstånd och gör skenkultivering.
Sådana människor kommer att fördärva Buddhas undervisning och Fa. Det är inte att
kultivera Buddhadomen, det är att slösa bort sitt liv.
De som är fästa vid sex är inte annorlunda än de elaka. När de skanderar skrifter,
kastar de förstulna blickar på varandra. Sådana människor är mycket långt ifrån Dao och
är onda vanliga människor.
De som håller fast vid känslorna till de nära och kära kommer definitivt att bli utmattade, plågade med, pinade av en sådan ömhetskänsla. Sådana människor kommer att
gripa tag i känslans tråd och låta den knyta fast dem hela livet. När de blir gamla, kommer de att finna att det är för sent att ångra sig.
Li Hongzhi
15 april 1996

Yuanrong (perfekt harmoni)
(ett)
Människor i olika arbetsmiljöer deltar i olika aspekter av dödande. Balanserandet av liv
manifesterar sig på olika sätt. Som en kultiverare bör du först och främst släppa alla
fasthållanden och anpassa dig till det vanliga mänskliga samhällstillståndet, vilket också
är att skydda manifestationen av Fa på en viss nivå. Om ingen åtar sig människors arbeten kommer inte Fa i den här dimensionen att existera.
(två)
Liven inne i Fa kommer att leva och dö naturligt. Universum går igenom bildande, varande och degenerering, och människan har födelse, åldrande, sjukdom och död. I balanserandet av liv finns det också onaturlig födelse och död. I Ren finns det släppande,
och först i fullständigt släppande når man den ännu högre Fa-principen Wu Lou.
Li Hongzhi
19 april 1996
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Wu Lou (icke-läckage)
Det finns släppande i Ren. Att kunna släppa är resultatet av att man har förbättrats i kultiveringen. Fa har olika nivåer. En kultiverares förståelse av Fa är hans förståelse av Fa
på den nivå som han har uppnått genom kultivering. Att olika kultiverare har olika förståelser av Fa beror på att de är på olika nivåer.
Fa har olika krav på kultiverare på olika nivåer. Att släppa är manifestationen av att
inte vara bunden av vanliga människors fasthållanden. Om någon verkligen lugnt kan
släppa allt och hjärtat förblir oberört så är den personen faktiskt redan på den nivån.
Men att kultivera är för att höjas, om du redan kan släppa fasthållandet, varför inte
också släppa själva rädslan för fasthållandet? Är det inte ett högre släppande att släppa
allt – uppnå Wu Lou? Men om en kultiverare eller en vanlig människa som inte ens kan
släppa det grundläggande också talar om den här principen, så saboterar han Fa genom
att finna en ursäkt för fasthållandet han inte vill släppa.
Li Hongzhi
26 april 1996

Kultivering och arbete
Förutom de professionella i templen, kultiverar de flesta Falun Dafa-lärjungar i vanliga
människors samhälle. Genom att studera och utöva Dafa kan de alla ta lätt på anseende
och vinning. På grund av att de inte har en god förståelse av Fa uppstår det ett problem.
Det finns lärjungar som har gett upp sina arbeten i det mänskliga samhället eller vägrar
ta en ledande position när de blir befordrade, vilket har fört med sig många onödiga
störningar i deras arbeten och i livet och direkt påverkat deras kultivering. Det finns
också några lärjungar som arbetar med att göra affärer, och tycker att de ska ta lätt på
pengar och samtidigt känner att det att göra affärer kommer att skada andra och påverka
deras egen kultivering, så de gav upp sin affärsverksamhet.
Faktum är att Dafas inre betydelse är mycket djupgående. Att ta det lätt inne i hjärtat
betyder inte att man ska ge upp vanliga människors arbeten. Att släppa anseende och
vinning betyder inte att man ska avskärma sig ifrån vanliga människors samhälle. Jag
har upprepade gånger poängterat att de som kultiverar i vanliga människors samhälle
måste anpassa sig till den vanliga människans samhällstillstånd.
Att se det från en annan synvinkel, om alla de ledande positionerna i vanliga människors samhälle togs av människor som vi, som kan släppa personligt anseende och vinning, vilken enorm fördel det skulle föra med sig till folket! Och vad skulle det föra med
sig till samhället om de togs av dem med stor girighet? Om affärsmän var Dafa-kultiverare, hur skulle den allmänna sinnesstämningen i samhället vara?
Universums Dafa (Buddha-Fa) är fullständig och är sammanlänkad från den högsta
till den lägsta nivån. Du bör veta att vanliga människors samhälle också är en nivå som
är formad av Fa. Om alla lärde sig Dafa och gav upp sina samhälleliga arbeten så skulle
vanliga människors samhälle inte existera och den här nivåns Fa skulle inte existera.
Vanliga människors samhälle är också en manifestation av Buddha-Fa på den lägsta
nivån och existensformen för liv och materian som Buddha-Fa har på den här nivån.
Li Hongzhi
26 april 1996
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Korrigering
Nu tar alla områden runt om i landet dessa ord presenterade av Forskningsinstitutet
”Att läsa Dafa koncentrerat,
att kultivera ens Xinxing uppriktigt
och att öva rörelserna noggrant ...”, och så vidare,
som Fa eller mina ord och sprider och lär sig dem. Faktiskt, de är inte mina ord, inte
heller har de någon djupare inre betydelse och är ännu mindre Fa. Vad som menas med
att läsa Fa koncentrerat skiljer sig mycket ifrån fordringarna jag gjorde i ”Att studera
Fa”. Faktiskt var jag ganska tydlig angående att läsa böckerna i ”Att studera Fa”, som
jag skrev 9 september 1995, och innebörden i att läsa koncentrerat har allvarligt stört
”Att studera Fa”. Från och med nu måste man förstå problemets allvar. Jag har talat om
orsaken till att buddhismen förlorades i Indien och läxan den lär oss. Om man inte är
försiktig i framtiden, kommer det att uppstå störningar av Fa. Kom ihåg: försök inte ta
reda på var ansvaret ligger när ett problem dyker upp. Försök se på ditt eget uppförande.
Det är också onödigt att försöka ta reda på vem som skrev dem. Lär dig en läxa från det
och var försiktig i framtiden.
Li Hongzhi
28 april 1996

Jin Gang
Beträffande att behålla Dafa oförändrad i evighet så ser det fortfarande ut som om det
existerade ett problem: det finns alltid sådana utövare som, väckta av sitt skrytsamma
sinne och avsikten att skapa någonting nytt och originellt, kommer att göra något för att
störa Dafa närhelst de får ett tillfälle, vilket ibland kan bli mycket allvarligt. Till exempel, nyligen var det någon som sade att jag enskilt hade undervisat en viss utövare i det
väsentliga hos rörelserna (fast i verkligheten korrigerade jag bara hans rörelser när utövaren frågade mig) och sålunda förkastade han rörelserna som jag har vidarebefordrat
på olika platser under de senaste åren, och ändrade oförbehållsamt på Dafas rörelser när
jag fortfarande är i den här världen och när videobanden som visar rörelserna fortfarande är i cirkulation. Han uppmanade utövarna att inte utföra rörelserna enligt videobandet, utan följa hans övningar, och sade att Läraren hade hög Gong, inte samma som
elevernas, etcetera. Han bad eleverna först göra rörelserna enligt deras eget tillstånd och
sedan gradvis komma till det korrekta utförandet, och så vidare.
Jag lär ut övningarna en gång för alla i syfte att ni utövare inte gör egenmäktiga ändringar i dem. När väl mekanismen är formad kan den aldrig ändras. Saken ser ganska
obetydlig ut, men i verkligheten är det en början till allvarliga störningar av Fa. Några
andra människor tar övergångsrörelserna som självständiga och ber utövarna att utföra
rörelserna som standard. Genom att göra så försöker de bara att vara annorlunda. Nu har
det här allvarligt påverkat olika platser. Mina lärjungar! Varför följer ni dem överilat när
videoinspelningar för utlärandet av rörelserna med min demonstration fortfarande är
tillgängliga?! Dafa är den seriösa stora universums Fa. Även om du bara stör den en
smula, vilken stor synd du har begått! Som en utövare bör du kultivera på ett uppriktigt
och värdigt sätt och koncentrera dig på huvudsakerna. Hur kan det vara möjligt att alla
kan utföra rörelserna på exakt samma sätt utan några skillnader? Koncentrera dig inte på
sådana obetydligheter. Rörelserna är en form av att uppnå Fullbordan, vilket verkligen
är viktigt. Men kryp inte in i kohornets spets. Du bör lägga ner mer tid och energi på att
förbättra ditt Xinxing. Störningarna av Dafa kommer faktiskt för det mesta inifrån oss
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själva. Yttre faktorer kan bara beröra några individer, men de kan omöjligen förändra
Fa. Även om det är nu eller i framtiden, de som kan störa vår Fa är inga andra än utövare från vår kultiveringsmetod. Var försiktig! Vår Fa är oföränderlig som Jin Gang.
Ingen kan med någon ursäkt, anledning eller förutsättning ändra ens en liten bit på rörelserna som vi använder till Fullbordan. Det räknas i så fall som störning av Fa oavsett
om ens motiv är goda eller inte.
Li Hongzhi
11 maj 1996

Prata aldrig ohejdat
Ett uttryck har allmänt förekommit. När ni utövare sprider Dafa och lär en del människor med förutbestämt öde att erhålla Fa och kultiveringsmetoden, säger ni att ni har
räddat människor genom att säga: ”Jag har räddat åtskilliga människor idag, hur många
har du räddat?”, och så vidare. Egentligen är det Fa som räddar människor, och det är
bara Mästaren som kan göra en sådan sak. Ni har bara fört personen med förutbestämt
öde att erhålla Fa. Om de verkligen kan räddas eller inte beror också på deras förmåga
att uppnå Fullbordan genom kultivering. Märk: avsiktligt eller oavsiktligt skryt kommer
även att chocka en Buddha. Skapa inga hinder för er kultivering. Ni måste också kultivera er mun i det här avseendet. Jag hoppas att ni kan förstå det.
Li Hongzhi
21 maj 1996

Uppvaknande
Tiden är begränsad för genuint studerande av Dafa. Många utövare har insett att de
måste använda sin tid på bästa sätt och göra ständiga framsteg. Men en del utövare värdesätter inte sin tid, utan bryr sig om något som inte är nödvändigt för dem att bry sig
om. Sedan Dafa ”Zhuan Falun” trycktes, har många utövare försökt jämföra mina inspelade föreläsningar av Fa med boken. En del säger att Forskningsinstitutet har ändrat
Lärarens ord; andra säger att boken skrevs med hjälp av den och den, sålunda störs Fa.
Nu säger jag till er, Dafa är min, Li Hongzhis Fa. Fa som jag har vidarebefordrat för att
rädda er var yttrad exakt från min mun. Dessutom, när jag föreläste om Fa använde jag
ingen skriven text eller material, utan bara ett papper, på vilket det bara fanns några
frågor som var ganska enkla men obegripliga för andra, för att påminna mig om vad jag
skulle tala om till mina elever varje dag. Så varje gång jag föreläste om Fa, presenterade
jag den från olika vinklar och framförde mitt tal enligt elevernas mottaglighet. Därför,
närhelst jag föreläste om Fa, talade jag om samma ämne från olika vinklar. Dessutom är
Fa i den här boken de kosmiska kvaliteterna, och den sanna manifestationen av den
mäktiga Buddha-Fa. Det är min egen urkunskap som har kommit tillbaka till mitt sinne,
efter det att jag uppnådde Upplysning genom kultivering. Jag har talat om den med användande av vanliga människors språk och överfört den till dig och även till dem i Himlen för att ställa universum till rätta med Fa. För kultiverarens bekvämlighet i dennes
studier, anvisade jag några elever att skriva ner innehållet i min föreläsning från bandin-
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spelningar, utan att förändra något av mina ursprungliga ord, innan de överlämnade dem
till mig för att göra ändringar. Eleverna kopierade bara det jag hade ändrat igen eller
skrev dem på datorn så att jag kunde göra fler ändringar. Vad gäller ”Zhuan Falun”, så
slutförde jag manuskriptet själv och gjorde ändringar tre gånger innan den publicerades.
Ingen annan har ändrat det minsta på innehållet eller betydelsen hos den här Dafaboken. Vem i all världen kan göra det? Det finns tre orsaker till skillnaderna från bandinspelningarna. Den första är att jag gjorde ändringar i en kombination av mina många
föreläsningar om Fa, för att främja kultiverarens kultivering; den andra är att jag föreläste om Fa i enlighet med elevernas skilda mottaglighet och även omständigheterna och
förhållandena. När jag arrangerade om det i boken, fick jag göra språkliga förändringar
och grammatiska strukturer; den tredje är att olika förståelser kommer att uppstå när
kultiveraren läser den skrivna formen av föreläsningen, så språket behövde modifieras,
men den bibehåller fortfarande formen och den talspråksstil som jag föreläser Fa i.
”Zhuan Falun (Volym två)” och ”Falun Dafa förklaringar”, omarbetades också helt av
mig innan de publicerades. Jag skrev ”Zhuan Falun (Volym två)” med olika tänkesätt på
olika nivåer, så en del människor förstår den inte riktigt när de finner olika stiltyper i
den. Det här är verkligen inte saker hos vanliga människor. Faktiskt ska ”Volym två”
lämnas till framtidens generationer, för att se i vilken utsträckning mänskligheten idag
har korrumperats, så en djup lärdom lämnas kvar i historien åt människorna att lära sig
från. Vad gäller ”Kinesisk Falun Gong” inklusive dess omarbetade version, är den bara
tillfälligt i form av qigong för människornas förståelse i början vid överföringen av Fa.
Förstörelsen av Fa tar många former och den oavsiktliga störningen från lärjungarna
inom den är den svåraste att upptäcka. Nedgången av Sakyamunis buddhism började
just på det här sättet och lärdomen är genomgripande.
Kom ihåg lärjungar: alla Falun Dafa-skrifter är Fa förelästa av mig, allt omarbetat
och arrangerat av mig. Från och med nu ska ingen av er göra utdrag från bandinspelningar av mina föreläsningar om Fa eller omarrangera dem till skrivet material. Det är
att störa Fa, det spelar ingen roll vilket svepskäl du använder dig av, inklusive de så
kallade jämförelserna gällande olikheterna mellan talen och deras skrivna former, och så
vidare.
Förändringen av det himmelska systemet och hela den mänskliga utvecklingen är
ingen tillfällighet. Händelserna i det mänskliga samhället är historiskt arrangerade och
de följer de himmelska fenomenen. I framtiden kommer det att finnas fler människor
som studerar Dafa i hela världen. Det här är inte en sak som man gör spontant. Kan det
vara möjligt att det inte finns något arrangemang för en sådan stor händelse under varje
historisk aspekt? I själva verket, vad jag än har gjort var allt väl arrangerat för oräkneliga år sedan, inklusive dem som har erhållit Fa. Inget är tillfälligt, men manifestationerna är desamma som för vanliga människor. Faktiskt, det mina mästare i den här existensen har fört vidare till mig var något som jag avsiktligt hade låtit dem erhålla för ett
antal existenser sedan, så att jag kunde få dem vidarebefordrade tillbaka till mig igen
vid det förutbestämda tillfället för att upplysa mig om min Fas helhet. Därför säger jag
till er, inte enbart mänskligheten på den här nivån, utan också varelserna i de högre dimensionerna studerar den här Fa. Korrigeringen av Fa har börjat, därför att det stora
himmelska systemet har avvikit från kosmos kvaliteter. Mänskligheten är ingenting i det
vida universum. Jorden är inte heller något annat än ett dammkorn från kosmos. Om
människorna vill ha ett värde hos de Upplysta människorna, har de inget annat val än att
kultivera för att också bli Upplysta varelser!
Li Hongzhi
27 maj 1996
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Fa Ding (Fa är bestämd och oförstörbar)
Under de två senaste åren har det uppträtt en del problem bland utövarna i deras kultivering, och jag har också iakttagit utövarnas kultivering. För att omedelbart ta itu med
problem som har framträtt, skriver jag ofta några korta artiklar med särskilt syfte (utövarna kallar dem för Jing Wen) för att vägleda dem i deras kultivering. Avsikten är att
lämna en stabil, sund och korrekt Dafa-kultiveringsväg för framtida generationer; i tusen år och tiotusen generationer, endast när människor följer den väg som jag personligen har lämnat åt dem i deras kultivering, kan de uppnå Fullbordan.
Nyligen såg jag dock en kopia på ett material på ett övningsställe i Hongkong, som
hade kommit dit från en annan del av landet. I materialet fanns det två korta artiklar som
jag inte ville offentliggöra. Det här var en allvarlig och avsiktlig förstörelse av Dafa!
Det är inte heller rätt att anteckna privat från bandinspelningar och omarrangera dem
utan tillåtelse! Jag har klargjort det i artikeln ”Uppvaknande”, att ingen har tillåtelse att
med några svepskäl nedteckna mina ord från bandinspelningar och omarrangera dem till
skrivet material. Att göra det innebär att störa Fa. Dessutom har jag poängterat gång på
gång att ni inte kan ge era egna anteckningar som ni gjorde under föreläsningen till
varandra. Varför fortsätter ni att göra så? Vilket sinne drev er att skriva dem? Jag berättar för er att, förutom mina åtskilliga böcker som officiellt har publicerats och de korta
daterade artiklarna signerade med mitt namn som har spridits till olika delar av landet av
Forskningsinstitutet, så är allt som har omarrangerats utan tillåtelse förstörelse av Fa.
Kultivering är din sak, och det du letar efter är ditt val. En vanlig människa har både
Buddha-natur och demon-natur. Med detsamma när din tanke inte är upprätt kommer
din demon-natur att aktiveras. Jag måste säga återigen till er att utomstående aldrig kan
störa Fa. De som kan störa Fa är inte några andra än utövare inifrån. Det ska ni komma
ihåg!
Varje steg jag, Li Hongzhi, tar är för den oförändrade och okrossbara formen etablerad för att sprida Dafa för framtidens generationer. En sådan Dafa görs inte i ögonblickets ingivelse. Aldrig för eoner kan en smula avvikelse tillåtas ske. Att börja skydda Dafa
från dig själv är likaledes för evigt Dafa-lärjungarnas ansvar, eftersom Dafa tillhör universums kännande varelser bland vilka du är inkluderad.
Li Hongzhi
11 juni 1996
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Kultivering och ansvar
Att kultivera uppriktigt och att göra flitiga framsteg är med avsikten att uppnå Fullbordan så snart som möjligt. En kultiverare är den som försöker släppa vanliga människors
fasthållanden. Lärjungar, ni måste själva förstå vad ni gör!
Det lokala Assistentcentret och huvudcentret på olika områden, och Forskningsinstitutet, som ansvarar för Dafa, har rätt att ersätta vilken assistent och huvudansvarsperson
som helst, så ibland kan ansvarspersonen ersättas under olika omständigheter. Eftersom
en ansvarsperson i första hand är en kultiverare som kultiverar sig själv och inte för att
tjäna som en ledare, måste han kunna ta både en lägre och en högre post. Att vara en
ansvarsperson är till för kultiveringens skull. Att inte vara en ansvarsperson är kultivering likaså. Om den personen som har ersatts tar illa vid sig, är inte hans fasthållande
verksamt då? Är det inte ett ypperligt tillfälle för honom att släppa sitt fasthållande? Att
fortfarande inte kunna släppa fasthållandet bevisar tydligt att det var rätt att ersätta honom. Ett fasthållande att tjäna som en ansvarsperson är i sig just ett orent motiv för kultivering. Därför mina lärjungar: jag måste påminna er om att det är omöjligt för er att
uppnå Fullbordan om ni inte gör er av med detta fasthållande.
Li Hongzhi
12 juni 1996

Användningen av de handskrivna Jing Wen
För närvarande studerar fler och fler människor Dafa, och de fördubblas och fyrdubblas
varje vecka. Eftersom förlagen inte har gett ut tillräckligt många böcker i tryck och tillgången inte täcker efterfrågan, är det omöjligt för människorna att köpa böckerna på
vissa platser eller i landsorten. En del utövare frågar mig vad de ska göra med sina
handskrivna kopior av Dafa. Jag säger till er att för tillfället kan ni ge de handskrivna
kopiorna av ”Zhuan Falun” eller andra skrifter som ni har skrivit av då ni lärde er Dafa,
till folk som tänker åka till landsorten för att sprida kultiveringsmetoden och Dafa och
be dem ta med sig kopiorna till bönderna. Samtidigt kan detta minska deras ekonomiska
börda. Därför krävs det att utövarnas handstil bör vara tydlig på de handskrivna kopiorna, så att bönder med bara lite utbildning kan förstå dem. Eftersom de handskrivna
kopiorna har samma kraft av Fa som de tryckta böckerna.
Li Hongzhi
26 juni 1996
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Fa-konferenser
Det är ganska nödvändigt för lärjungar att ha gemensamma utbyten med varandra om
sina känslor eller det som de har lärt sig och vaknat till i kultiveringen. Det är inget problem för dem att hjälpa varandra framåt och göra gemensamma förbättringar, så länge
som de inte har för avsikt att skryta. I syfte att sätta fart på spridandet av Dafa har man
hållit några konferenser om utbyte av kultiveringserfarenheter på olika ställen. De här
konferenserna är alla innehållsmässigt både sunda och nyttiga. Emellertid måste texten
till utövarnas tal granskas och godkännas av Assistentcentret på förhand, för att det inte
ska framträda några politiska ämnen, som inte har något med kultiveringen att göra,
liksom oriktig vägledning för kultiveringen och samhället. Samtidigt bör utövarna undvika tendenser till ytligt skryt och överdrifter, som vanliga människor har utvecklat i
teoretiska studier. De har inte tillåtelse att överlämna en skriven text som är organiserad
som ett ämne som ska rapporteras högre uppåt i avsikt att skryta.
De stora konferenserna för utbyte av kultiveringserfarenheter organiserade av län eller stad, bör inte göras i en landsomfattande form. Den landsomfattande konferensen
eller världsomfattande konferensen bör organiseras av huvudcentret. Konferensen bör
inte hållas alltför ofta och det är bättre att träffas en gång per år (förutom vid speciella
tillfällen). Fokusera inte på formaliteter och tävla inte med varandra, utan organisera
den till en seriös Fa-konferens som verkligen kan sätta fart på kultiveringen.
Li Hongzhi
26 juni 1996

Brevet till Dafas huvudcenter i Shijiazhuang
Till Dafas huvudcenter i Shijiazhuang:
Angående er utbyteskonferens, om uppnåelser och erfarenheter, som har förhindrats, så
känner jag till fallet. Det finns tre orsaker till det och ni kommer säkerligen att lära er av
det. Faktiskt har den här händelsen direkt påverkat Dafa-kultiveringsaktiviteter i Beijing
och även i några andra delar av landet, vilket har en viss skadlig inverkan på framtida
normala Dafa-aktiviteter. Jag tror att ni säkert kan inse detta och göra det bättre i framtiden.
Jag skulle vilja säga några ord till om Jing Zhanyis offentliga föredrag. Jing Zhanyis
fall är till för att bevisa Dafas vetenskapliga natur från vetenskapens synvinkel så att
vetenskapsmän, teknologins värld och akademiska kretsar kan förstå Dafa. Men vi vill
inte att Jing håller föredrag för utövare, eftersom ett sådant föredrag inte för något gott
med sig. Det kan bara väcka begär hos nya utövare eller en lärjunge som inte studerar
Fa uppriktigt, medan kultiverare som studerar Fa bra, kommer att kultivera Dafa beslutsamt som förut utan att behöva lyssna på ett sådant föredrag.
Dessutom finns det fortfarande en annan viktig punkt. Jag har spridit Fa i två år och
gett lärjungarna två år av genuin kultivering. Under de här två åren av deras genuina
kultivering tillåter jag inte någon verksamhet utan samband med den genuina kultiveringen att störa den vidare utvecklingen av processen, vilken har arrangerats steg för
steg åt utövarna. Om föredraget inte ges till vetenskapens värld och akademiska kretsar
för att bevisa Dafas vetenskapliga natur, utan till kultiverare som har en begränsad kultiveringstid, tänk bara, kan det finnas något mer störande än detta för utövare? För att
inte störa utövarna träffar jag dem inte ens. När de väl ser mig, kommer de inte att få

27

någon sinnesro på flera dagar, vilket därmed kommer att störa ordningen som jag har
bett mina Fashen att arrangera för dem. Jag har talat om detta ämne med Forskningsinstitutet, men det kanske inte har klargjorts för Jing Zhanyi. Ärendet är över nu, men
försök inte ta reda på var skulden ligger. Jag tror att huvudorsaken är den att ni inte förstår det. Men se till att fästa stor uppmärksamhet vid det i framtiden. Allt det vi gör idag
är till för att lägga en grund för framtida spridning av Dafa för generation efter generation genom tiderna, så att en fullständig, korrekt och ofelbar kultiveringsform kan föras
vidare. Idag pekar jag på det här fallet, inte för att kritisera någon, utan för att korrigera
kultiveringsformen som ska efterlämnas till framtidens generationer.
Detta brev ska spridas till Assistentcenter på diverse platser.
Li Hongzhi
26 juni 1996

Zheng Xing
Med fördjupningen av Dafa-kultiveringen på fullt allvar, har många lärjungar nått upplysning successivt eller trätt in i gradvis upplysning och de kan se de verkliga, magnifika och enastående scenerna i andra dimensioner. Lärjungarna som håller på att bli
upplysta är så exalterade att de kallade min Fashen för den andra mästaren eller tar min
Fashen som en verklig fristående mästare. Detta beror på en felaktig förståelse. Fashen
är en presentation av min allestädes närvarande visdomsbild, men inte ett självständigt
levande väsen. En del lärjungar kallar till och med Falun för ”Falun-mästare”. Det här är
totalt fel. Även Falun är en annan manifestationsform av min Fa-kraft och Dafas visdom, vilken är för underbar för att nämnas med ord. Den är manifestationen av Fanaturens alla substanser från det makrokosmiska till det mikrokosmiska, den är inte en
självständig levande varelse.
Kom ihåg, lärjungar: försök inte förstå eller smickra min Fashen eller Falun med ett
vanligt människohjärta när du ser min Fashen och Falun utföra de mäktiga, mirakulösa
och magnifika sakerna åt dig, för ett sådant hjärta är ett tilltrasslat uttryck av en extremt
dålig upplysningsförmåga och Xinxing. Egentligen är alla presentationsformer de specifika manifestationerna av min korrigering av Fa och räddningen av människor med
oändligt mäktig Fa-kraft.
Li Hongzhi
2 juli 1996

Att tala i korta drag om Shan
Shan är manifestationen av kosmos egenskaper på olika nivåer och i olika dimensioner,
liksom de stora Upplysta människornas grundläggande natur. Därför måste en kultiverare kultivera Shan och smälta samman med de kosmiska egenskaperna Zhen Shan Ren.
Det enorma himmelska systemet föddes av de kosmiska egenskaperna, Zhen Shan Ren.
Spridningen av Dafa förser de levande varelserna i universum med åter-manifestationen
av deras ursprungliga historiska natur. Dafa är i Yuanrong (perfekt harmoni), vart och
ett av de tre orden Zhen, Shan, Ren har karaktären av Zhen Shan Ren. Det är för att materian är komponerad av mikrokosmiska substanser och de mikrokosmiska substanserna
i sin tur återigen komponerade av fler mikrokosmiska substanser tills det inte finns nå-
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gon materia. Därför består Zhen av Zhen Shan Ren, Shan består av Zhen Shan Ren, och
även Ren består av Zhen Shan Ren. Kultivering av Zhen i Dao-läran är inte något annat
än kultivering av Zhen Shan Ren, medan kultivering av Shan i Buddha-läran inte heller
är något annat än kultivering av Zhen Shan Ren. Faktum är att de bara är annorlunda i
ytlig form.
Ta Shan som exempel. När Shan reflekteras i samhället hos vanliga människor, kan
en del vanliga människor som är fästa vid och förvirrade av vanliga människors samhälle, föra fram en sådan samhällsfråga utifrån vanliga människor och säga: Om alla
människor lär sig Dafa och alla talar om Shan, hur ska vi göra när en främmande invasion startar ett krig mot oss? Jag har faktiskt förklarat i ”Zhuan Falun” att det mänskliga
samhällets utveckling åstadkoms genom himlafenomenens utvecklingsförlopp. Så, är då
ett mänskligt krig en ren tillfällighet? Ett område med mycket karma och där människans hjärta har blivit dåligt är sannerligen instabilt. Om en nation verkligen är dygdig
kommer den att ha lite karma och ett krig kommer aldrig att inträffa, för Dafas principer
tillåter inte att det händer och de kosmiska egenskaperna begränsar allt. Det finns ingen
anledning för människor att oroa sig för att en god nation ska invaderas. De kosmiska
egenskaperna – Dafa existerar överallt och sprids över hela det himmelska systemet,
från makrokosmos till mikrokosmos. Vad gäller Dafa som jag idag vidarebefordrar, gör
jag inte det bara för det asiatiska folket, utan samtidigt för folket i väst. De goda människorna bland dem ska också räddas. Alla de nationer som ska träda in i den nya historiska eran kommer att få Fa, och förbättras som en helhet. Det är inte en fråga för en
enda nation. Mänsklighetens etiska standard kommer också att återvända till människans ursprungliga natur.
Li Hongzhi
20 juli 1996

Förklaringar på Zheng Xing
Efter det att jag sade att ”Fashen och Falun inte är självständiga varelser”, frågade några
utövare om det motsade uttalandet som gavs i ”Zhuan Falun”: ”… Fashens medvetande
och Fashens tankar kontrolleras av huvudkroppen. Men Fashen är själv också ett fullständigt, självständigt och konkret, individuellt liv …” Jag tror att det är på grund av
den dåliga förståelsen beträffande Fa. Fashen kan inte uppfattas som fullständiga oberoende liv, eftersom de är den längtansfulla manifestationen av Fa-kraften och visdomen
av bilden och tankarna av Mästaren. De har förmågan att göra allt självständigt enligt
Mästarens avsikter. Utövarna noterade bara den andra meningen, utan att lägga märke
till den första”… Fashens medvetande och Fashens tankar kontrolleras av huvudkroppen”. Så Fashen har drag av Mästarens natur, liksom en självständig och integrerad bild
av Mästaren, och de kan också självständigt uträtta allt det som Mästaren vill göra, medan normala liv inte är under någons kontroll. När människor ser Fashen finner de att
han är ett integrerat, självständigt och påtagligt individuellt liv. Med andra ord är min
Fashen helt enkelt jag själv.
Li Hongzhi
21 juli 1996
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Buddha-natur gentemot demon-natur
I de mycket höga och mycket mikrokosmiska universumen existerar det två olika slags
materier. De två slagen av existerande materia är manifestationen av kosmos högsta
egenskap, Zhen Shan Ren, på vissa nivåer i universums dimensioner. Uppifrån och ner,
från det mikrokosmiska till det makrokosmiska, genomsyrar de vissa dimensioner. Eftersom Fa skiljer sig från dimension till dimension, är materian vidare neråt av två egenskaper. Ju mer manifestationerna skiljer sig åt, desto mer olika är de. Så här kommer det
att existera, det som Dao-läran utövar, principen Yin-Yang och Taiji. Ännu längre neråt
blir de två slagen av materia med olika egenskaper alltmer motstridiga sinsemellan. Så
principen för Xiang Sheng Xiang Ke (motsatser) har formats.
Med Xiang Sheng Xiang Ke framträder det goda och det onda, det ortodoxa och det
heretiska, bra och dåligt. På detta sätt reflekteras det i livet; där det finns Buddha, finns
det demon, där det finns människor, finns det spöken. De blir mer utmärkande och
komplexa i vanliga människors samhälle. Där det finns goda människor, finns det dåliga; där det finns osjälviska, finns det själviska; där det finns öppenhjärtiga människor,
finns det trångsynta människor. På tal om kultivering, där det finns människor som tror
på det finns det människor som inte gör det; där det finns människor som kan vakna upp
till det finns det människor som inte kan; där det finns de som är för det finns det de
som är emot det. Sådant är människans samhälle. Om alla människor kunde kultivera
det, vakna upp till det och tro på det, då skulle människans samhälle vändas till ett samhälle för gudar. Det mänskliga samhället är bara människosläktets samhälle. Det går inte
an om det inte existerar. Människans samhälle kommer att existera i evighet. Så därför
är det normalt att vissa människor är emot det. Däremot, om det inte finns någon som
opponerar sig skulle det vara onormalt. Utan spöken, hur kan människor reinkarneras
till människor? Utan existensen av demoner kan man inte kultivera Buddhadom. Utan
det bittra skulle sötma aldrig existera.
På grund av att Xiang Sheng Xiang Ke-principen existerar finns det svårigheter när
människor försöker utföra något. Endast när du lyckas övervinna svårigheterna genom
hårda ansträngningar, känner du att det inte var lätt vunnet och sedan kommer du att
skatta högt det du har erhållit och känna glädje. Om Xiang Sheng Xiang Ke-principen
inte fanns så skulle du lyckas med det du vill utan några svårigheter, och du skulle
känna dig trött på att leva, utan någon känsla av lycka eller glädje efter en seger.
I universum är alla slags substanser och levande varelser sammansatta av mikrokosmiska partiklar ackumulerade till större lager av partiklar, vilka sedan formas till
ytlig materia. Inom räckvidden som tränger sig igenom de här två sorternas materia med
olika egenskaper, har all materia och allt liv på samma sätt de dubbla karaktärerna. Exempelvis är järn och stål mycket hårt, men det rostar och oxiderar när det grävs ner i
jorden. Medan keramik och porslin inte oxiderar när det grävs ner i jorden, men är
mycket bräckligt och går sönder vid slag. Detsamma är sant om människan. Människan
har Buddha-natur och har också samtidigt demon-natur. När människan gör något utan
etiskt kriterium och förbehåll, styrs hon helt enkelt av sin demon-natur. Då däremot
Buddha-kultivering är att göra sig av med demon-naturen och fylla med Buddha-natur.
Människans Buddha-natur är Shan. Den manifesterar sig som barmhärtighet och
medkänsla, vilken tänker på andra innan hon utför något och har en förmåga att stå ut
med lidanden. Människans demon-natur är ond. Den representerar sig i att ta liv, stjäla
och råna, själviskhet, onda tankar, skapa konflikter, sprida oro och skvaller, avundsjuka,
gemenhet, dårskap, lathet och incest, och så vidare.
Eftersom de kosmiska kvaliteterna Zhen Shan Ren skiljer sig i manifestation från
dimension till dimension så skiljer sig samtidigt även de två materierna med olika egen-

30

skaper på vissa nivåer av universum åt i manifestationer från nivå till nivå. Ju längre ner
en nivå är, desto mer påfallande blir de två substansernas motsättning. Sålunda uppträder det en indelning mellan det goda och det dåliga. Medkänslan blir mer medlidsam
och ondskan ondare. Den dubbla naturen hos ett och samma föremål är ännu mer komplex och skiftande. Det här är exakt det som Buddha menar med att säga att alla ting har
Buddha-natur. Alla ting har också demon-natur.
Universum karaktäriseras emellertid av Zhen Shan Ren, sådant är också vanliga
människors samhälle. Det jag har sagt om dessa två substanser är att de också helt enkelt är två av de oräkneliga materiaslagen, existerar uppifrån och ner, från det mikrokosmiska till det makrokosmiska och ner till människans samhälle, och kan frambringa
de dubbla egenskaperna när de reflekteras i liv och materia. Liv och materia som existerar uppifrån och ner hela vägen till människosamhället, är komponerade av oräkneliga
olika substanser från det mikrokosmiska till det makrokosmiska.
Om mänskligheten inte följer den mänskliga etiska standarden, kommer samhället
att hamna i en enorm turbulens utan ordning, med naturkatastrofer och olyckshändelser.
Om en kultiverare inte gör sig av med demon-naturen under kultiveringen, kommer
hans Gong att vara i stor oordning eller ansluta sig till demonerna i deras värld.
Li Hongzhi
26 augusti 1996

Stor exponering
För närvarande har en stor grupp utövare uppnått Fullbordan och kommer att uppnå
Fullbordan i framtiden. Vilken seriös sak för människor att uppnå Fullbordan i kultivering! Det finns inga andra händelser i världen som är mer enastående, mer fantastiska
och storartade än dessa. Ändå måste strikta fordringar tillämpas på varje kultiverare
under hans kultiveringsförlopp och framstegen han gör på varje nivå måste stadigt nå
kriteriet. Generellt är Dafa-kultiveringslärjungar kvalificerade. Emellertid finns det
också några som fortfarande klänger sig fast vid olika fasthållanden och förspiller tid.
På ytan säger de också att Dafa är bra, men i verkligheten kultiverar de inte. Särskilt
under den allmänna politiska atmosfären säger alla att Dafa är bra. Från samhällets övre
skikt till vanligt folk, säger alla att den är bra. Vissa myndigheter säger också att den är
bra. Folk instämmer alla i att säga bra. Så vem är verkligen ärlig? Vilka är de människor
som mer upprepar vad andra säger? Vilka är de människor som säger att den är bra, men
i verkligheten stör den? Nu har vi ändrat på situationen i den vanliga människans samhälle, där den allmänna politiska atmosfären är omvänd. Låt oss se vilka som fortfarande säger att Dafa är bra och vilka som ändrar sin mentalitet. Har de inte avslöjat sig
grundligt och fullständigt på detta vis på en gång?
Från och med Dagstidningen Guanming-fallet fram tills nu har var och en av Dafas
lärjungar varit delaktiga i det: några är stadiga i genuin kultivering; några har skickat
brev till myndigheterna på ett rakt och frispråkigt sätt i Dafas namn; några känner orättvisa för den ansvarslösa rapporten. Men det finns också en del personer som under de
svåra omständigheterna inte kultiverar inåt, utan engagerar sig i splittrande aktiviteter,
vilket gör den aktuella situationen mer komplicerad; en del är rädda för att förstöra sin
ställning, sitt anseende och sin vinning och slutar kultivera. Det finns också en del som
inte bekymrar sig för Dafas stabilitet utan sprider hörsägen och oriktiga nyheter för att
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så öka de störande faktorerna i störningen av Fa. Det finns ett antal ansvarspersoner på
olika platser som försöker analysera Dafas situation med en vana att se på samhällstrenden som de har utvecklat under den långa politiska kampen. Genom att sätta ihop de
enstaka problemen som uppstår i olika områden, tror de att det har uppkommit en del
samhällstrender och för avsiktligt vidare informationen till utövarna. Trots olika orsaker
till det, kan det finnas någon mer allvarlig störning av Fa än detta? Det värsta är att de
med demon-natur sprider rykten och svårigheter och önskar att få se kaos.
Dafa tillhör universum och genomtränger de vanliga människornas samhälle. Kan en
sådan stor Fa göras offentlig utan något arrangemang alls? Har inte det som hänt varit
ett test för Dafa-lärjungarnas Xinxing? Vad är kultivering? När du säger att den är bra
så säger jag att den är bra, och alla säger att den är bra, hur kan det avgöra ens Xinxing?
Det är just i det här kritiska ögonblicket som man ser hur sinnet hos en är. Utan att
släppa några fasthållanden vågar han till och med bedra Buddha. Är det ett litet problem? Vissa människor är rädda. Men för vad? Åh, lärjungar! Har ni inte hört mig berätta om någon som höll på att nå Arhatskap och därmed föll ner eftersom en tanke av
rädsla hade skapats i hans sinne? Man bör göra sig av med alla vanliga människors fasthållanden. Några lärjungar säger: ”Vad är det att vara rädd för, även om huvudet ramlar
av så sitter min kropp fortfarande kvar i dubbellotusställning.” Genom en sådan jämförelse ser man tydligt med en blick vem som kultiverar väl. Icke desto mindre är vissa
ansvarspersoner oroliga för Dafas säkerhet, det är något annat.
Vi låter de lärjungar som inte bemödar sig om att göra framsteg i kultiveringen se
sina egna brister, låt dem som spiller tid visa sig, låt dem som stör Fa i förklädd form
avslöjas, och tillåt genuina kultiverare att uppnå Fullbordan.
Li Hongzhi
28 augusti 1996

Kultivering är inte politik
Vissa utövare är missnöjda med samhället och politiken, och håller fast vid det här
starka, intensiva fasthållandet. De har sedan lärt sig vår Dafa med det, och försöker sedan dra fördel av vår Dafa för att ta del i politiken. Det här är det smutsiga uppförandet
att häda Buddha och häda Fa. Om de inte gör sig av med detta sinne kommer de aldrig
att uppnå Fullbordan.
Jag har poängterat gång på gång under mina föreläsningar att vanliga människors
samhällssystem, vilket samhällssystem eller vilken politik det än har, så är allt förutbestämt, och bestämt av Himlen. En kultiverare behöver inte bry sig om människovärldens
angelägenheter, ännu mindre ta del i politisk kamp. Är inte hur samhället behandlar oss
ett test för en kultiverares sinne? Det kan inte sägas att vi har involverat oss i politiken.
Så är vår kultiveringsform av Dafa. Vi tar inte tillflykt till någon politisk makt varken hemma eller utomlands, heller. Om de som har mycket kontroll och inflytande inte
är kultiverare kan de aldrig inneha något hedersnamn eller ledningsposition inom vår
Dafa.
Mina lärjungar, ni måste komma ihåg att vi är genuina kultiverare! Vi gör oss av
med vanliga människors anseende, girighet och känslor. Vad är relationen mellan hur
samhällssystemet är och din kultivering? Uppnåendet av Fullbordan kan endast kultiveras genom att bli av med fasthållanden, utan ett enda läckage kvar. Förutom att man gör
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sitt arbete väl, bör en kultiverare inte bli intresserad av någon politik eller politisk
styrka, eller så är han absolut inte min lärjunge.
Vi kan göra så att kultiverarna erhåller Fa och når Zhengguo, och för människorna i
samhället mot godhet. Det kommer att gagna samhällets stabilitet. Emellertid har Dafa
inte vidarebefordrats för det mänskliga samhällets skull, utan med avsikten att du kan
uppnå Fullbordan i kultivering.
Li Hongzhi
3 september 1996

Ansvarspersoner är också utövare
Våra huvudansvariga för Assistentcenter i olika områden har alla kunnat arbeta hårt för
Dafa utan att bli upprörda av kritik, men många huvudansvariga klarar inte relationen
bra att väl samordna sina arbeten huvudansvariga sinsemellan. Som ett resultat har detta
fört med sig stor skada för bilden av Dafa i folkets ögon. En del människor frågade mig
om de var oförmögna att utföra sina arbeten väl. Jag sade att det bara var den vanliga
människans synsätt. Den mycket centrala orsaken är att ni huvudansvariga eller vice
huvudansvariga också är kultiverare som på samma sätt har fasthållanden som ni inte
kan släppa, och behöver en miljö där ni kan göra er av med dem. Emellertid, när konflikterna mellan huvudansvariga uppstår, skjuter ni dem ofta åt sidan med en ursäkt att
ni arbetar för Dafa ”Inget samarbete i arbetet”, och så vidare. I stället för att använda
denna goda chans till att se inåt efter sanningen och sålunda förbättras. Om de inte har
gjort sig av med sina fasthållanden och inte förbättrat sig själva, kommer det att komma
en annan konflikt, som denna gång verkligen kan störa arbetet för Dafa. Vet ni inte?
Konflikterna huvudansvariga emellan är arrangerade av mig för att förbättra er. Emellertid har ni använt arbetet för Dafa till att skyla över det faktum att ni skulle ha förbättrats i vissa Xinxing-aspekter, men ni gjorde inte det. När konflikterna blir större, och ni
inte kan klara prövningarna, häller ni klagomål över mig i ert sinne. Vet ni vad jag tänker då? Det är inte så att ni kan uppnå Fullbordan utan att förbättra ert Xinxing, bara för
att ni arbetar som huvudansvariga för Dafa. Även en vanlig utövare kan inse att det är
en god chans för honom att höja sitt Xinxing när han är i en konflikt, varför kan inte en
huvudansvarig förstå det? En konflikt dyker upp för att göra så att du stiger uppåt, och
det går inte om den samtidigt inte berör ditt hjärta. Att arbeta för Dafa är också ett bra
tillfälle för dig att höja ditt Xinxing!
Att jag skrev den här artikeln speciellt för er, är för att vad ni än gör och vad ni än
säger, varje handling och varje enstaka rörelse som ni gör, kommer att ha en direkt påverkan på utövarna. Om ni kultiverar bra kommer spridandet av Fa att fungera bra i regionen och utövarna kommer att kunna kultivera bättre, annars kommer du att skada Fa.
Eftersom ni är gräddan av Dafa på vanliga människors nivå, kan jag inte bara låta er
arbeta utan att låta er nå Fullbordan.
Li Hongzhi
3 september 1996
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Vad är kultivering
På tal om kultivering så tror många att det bara betyder att göra några övningar, sitta i
meditation och lära sig några mantras, och genom att göra så kan man bli en gud eller en
Buddha eller erhålla Dao. Faktum är, det här är inte kultivering, utan snarare övning av
världsliga skickligheter.
Inom religionen lägger man tyngdpunkten vid kultivering, vilket kallas för kultivering av uppförandet. På det här sättet har det gått till den andra extremen. En munk eller
en nunna skanderar skrifter ihärdigt och betraktar bemästrandet av tillgängliga skrifter
som vägen till uppnåendet av Fullbordan. Faktum är, när Buddha Sakyamuni, Jesus, och
Lao Zi levde fanns det inga skrifter alls, det fanns endast genuin kultivering. De Aktningsvärda Mästarna överlämnade sina tal just för att vägleda kultiveringen. De senare
följeslagarna skrev ner deras undervisning från minnet och kallade sådana böcker för
skrifter. Gradvis började de att studera buddhistiska filosofier och Dharmas vetenskap.
De kultiverade inte på fullt allvar och tog inte Dharman predikad av de Aktningsvärda
Mästarna som en vägledning för verklig kultivering, såsom under de Aktningsvärda
Mästarnas tid. I stället tog de de religiösa studierna av skrifterna och lärdom som kultivering.
Detta är en historisk lärdom. Lärjungar som kultiverar Falun Dafa måste alltid
komma ihåg att ni inte under några omständigheter ska studera Fa som en kunskapsgren
bland vanliga människor eller munkar, utan verkligen göra kultivering. Varför ville jag
att ni skulle studera, läsa och lära er ”Zhuan Falun” utantill? Avsikten var att vägleda er
i er kultivering! Angående människor som endast gör övningar utan att studera Fa så är
de inte alls Dafa-lärjungar. Endast när du studerar Fa och kultiverar ditt hjärta plus utövar Gong – metod för Fullbordan, och verkligen transformerar dig i din natur, förbättrar
ditt Xinxing och höjer din nivå, kan du säga att du gör genuin kultivering.
Li Hongzhi
6 september 1996

Dafa förblir ren i evighet som Jin Gang
Religion kan inte kombineras med politik, för i så fall kommer dess ledare utan tvivel
att sätta sitt hjärta i världsliga affärer. Även om han säger att han försöker leda människorna mot godhet och uppmuntrar dem att återvända till det rena riket, så måste han i
hjärtat vara ond och en hycklare och det han egentligen söker är anseende och vinning.
Vad vanliga människor åtrår är makt, och anseendet är ett stort hinder för Fullbordan.
Under tidernas lopp kommer han säkert att bli en ledare över en ond religion. Eftersom
religionen siktar på att uppmuntra folket att göra goda gärningar, så att de slutligen kan
återvända till himmelriket, så är det teorin om Fa som den lär, definitivt högre än teorin
om människans samhälle. Om det tillämpas i politiken i den världsliga världen, skulle
det bli den allvarligaste korruptionen av den himmelska lagen. Hur är det möjligt att
gudar och Buddha kan aktiveras genom människors fasthållanden och gå in i den smutsiga politiska kampen för makt i vanliga människors samhälle? Endast en person som
manas av sin demon-natur, kommer att göra en sådan sak. En sådan religion kommer
säkerligen att användas av myndigheterna för att gå in för våld och starta ett religiöst
krig, och sålunda bli en ond religion och skada mänskligheten.
Det fungerar inte heller att ha ”en religion för alla människor”. För det första kommer den troligtvis att vända religiösa trosläror och forma en teori för vanliga människors
samhälle. För det andra är det troligt att den vänds till ett politiskt redskap och korrum-
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perar bilden av Buddha-Fa. För det tredje kommer ledaren för religionen att bli en politiker och föra religionen till förfall av Fa och sålunda grunda en ond religion.
Falun Dafa är inte en religion. Emellertid kommer framtidens generationer att anta
den som en religion. Det är med anledning av kultiveringen som den överförs till folket,
i stället för att etablera en religion. Det kan komma ett stort antal elever som lär sig
Dafa, men det fungerar inte att omvända alla nationens människor till anhängare av en
religion och göra så att de tar del i gemensamma kultiveringsaktiviteter. Dafa-kultivering är alltid fri. Släpa aldrig med dig någon för att kultivera.
Dafa kan aldrig användas av något slags politik under någon framtida historisk period. Dafa kan göra så att människohjärtat vänds mot godhet, och sålunda stabiliseras
samhället, men den överförs inte alls till folket för att upprätthålla allt detta i vanliga
människors samhälle. Lärjungarna ska komma ihåg att Dafa aldrig kan användas av
politik och makt, hur stort trycket än må vara i framtiden.
Ha aldrig en hand i politiken eller lägg dig i nationens affärer. Kultivera dig på fullt
allvar och rör dig mot Shan. Behåll Dafa ren och oförändrad. Jin Gang är oförstörbar
och Dafa kommer att existera i evighet.
Li Hongzhi
7 september 1996

Vidare fördjupning
Om ämnet Buddha-natur gentemot demon-natur har jag förklarat mer än tydligt. Faktum
är, en prövning som ni klarar används egentligen för att göra er av med er demon-natur!
Men ni har åter och åter igen använt olika ursäkter eller Dafa för att skyla över dem, så
Xinxing har inte förbättrats och chanserna har missats om och om igen.
Vet ni? Så länge som ni är kultiverare, utan att det spelar någon roll under vilka förhållanden och situationer, vilka problem och obehagliga saker ni än möter, oavsett vad
ni tror vara det bästa och de heligaste sakerna, även för arbetet för Dafa, kan jag utnyttja
dem alla för att göra av med era fasthållanden och för att avslöja er demon-natur, så att
ni kan göra er av med den. Eftersom er höjning är av främsta betydelse.
När ni verkligen förmår utvecklas så här, vad ni än gör med ett rent sinne, det är det
bästa ting och det heligaste.
Li Hongzhi
9 september 1996

Varnande ord
Det har redan gått fyra år sedan jag började sprida Dafa. En del utövare är mycket långsamma i Xinxing-förbättringen och nivåer. De stannar fortfarande kvar i känslan av att
förstå mig och Dafa från hur de känner. De känner alltid en djup tacksamhet för mig för
de kroppsliga förändringarna och för manifestationer av övernaturliga förmågor. Det här
är vanliga människors förståelse. Om ni varken vill förändra det mänskliga tillståndet
eller förändra er själva från principerna till att riktigt förstå Dafa, kommer ni helt enkelt
att förlora chansen. Utan att ändra på principerna som har skapats i vanliga människors

35

ben i tusentals år, så kommer ni inte att kunna göra er kvitt människans ytskal, och inte
heller uppnå Fullbordan. Ni kan inte hela tiden vara beroende av mig för att eliminera er
karma åt er, medan ni själva inte riktigt sant förbättrar er i Fa och hoppar ut ur människans förståelse och människans tankekoncept. Ert sätt att tänka, att förstå och att visa
tacksamhet gentemot mig och Dafa är manifestationen av vanliga människors tänkesätt.
Men jag lär er bara att hoppa ut från vanliga människor och ha en verklig rationell förståelse av Dafa.
I kultiveringen höjer ni er verkligen inte riktigt för att få en enorm förändring i naturen inom er. I stället litar ni på min kraft och utnyttjar den kraftiga yttre faktorn. Detta
kan aldrig transformera er mänskliga natur till Buddha-natur. Endast om ni alla kan förstå Fa med ert hjärta, kommer det verkligen att vara manifestationen av Fa vars kraft
inte känner några gränser – återuppträdandet av den kraftfulla Buddha-Fa i den mänskliga världen!
Li Hongzhi
10 september 1996

Dafa kan inte stjälas
Åh, lärjungar! Jag har sagt gång på gång att överlåtelsen av Dafa till mänskligheten redan är den största barmhärtigheten. Det här är den enastående händelsen, alltsedan miljarder år! Men det finns en del människor som verkligen inte vet hur man värdesätter
den och det finns fortfarande en del som vill förändra Fa och rörelserna för att sedan bli
till deras eller något som tillhör deras land. Tänk på det! Ni tror att det inte är fel för
eget fasthållandes vinning eller för er nation etcetera. Det är vanliga människors förståelse. Om man handskas med någonting utifrån vanliga människors samhälle så kommer
det att fungera. Men det här är inte något hos vanliga människor! Det är inte för din nations skull som den överförs. Det är universums Dafa. Roten av Buddha-Fa! Det är för
att rädda människor som den överförs. Då däremot du har förändrat en sådan stor Fa ...?
Endast en liten förändring är redan ett monstruöst misstag. Du bör förvissa dig om att
inte ta fram den onda tanken genom att vara fast i hur vanliga människors samhälle är!
Det är ytterst farligt att göra så!
Visste ni inte? Några utövare dog plötsligt under de gångna åren och en del dog för
att de gjorde sådana saker. Ni behöver inte ens tänka på att Mästaren skulle göra så mot
er. Men ni måste veta att det finns oräkneliga gudomar på olika nivåer vars uppgift är att
skydda Fa! Likaså kommer demonerna inte att släppa er! Det är för att ni kultiverar den
ortodoxa Fa som ni har undkommit den karma som ni var skyldiga i era tidigare existenser. När ni degenereras för att bli vanliga människor kommer det inte att finnas någon som skyddar er. Demonerna kan också ta ert liv! Även om ni ber andra Buddhor,
Daos, gudar om beskydd är det lönlöst. De kommer inte att beskydda någon som förstör
Fa. Dessutom kommer karman tillbaka till er kropp.
Det är mycket svårt för en person att kultivera uppåt, medan det är mycket lätt för
honom att falla ner. Om en prövning inte kan klaras eller de starka fasthållandena hos
vanliga människor inte kan släppas, så är det troligt att han går till det motsatta. Det
finns alltför många historiska lärdomar. Man ångrar sig inte förrän man har fallit ner,
men då är det för sent.
Li Hongzhi
22 september 1996, Bangkok
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Vad är att nå Upplysning
Upplysning kallas också för visdomens uppvaknande. I vår Dafa kallas det att öppna Gong,
det vill säga att man har uppnått Fullbordan i kultiveringen redan efter att ha fullföljt hela
kultiveringsprocessen och är klar för att träda in i himmelriket.
I vilket tillstånd är den Upplysta varelsen då? Den som har kultiverat till Buddha är
redan en Buddha; den som har kultiverat till Bodhisattva är redan en Bodhisattva; den
som har kultiverat till Arhat är redan en Arhat. Den som har kultiverat till Dao har redan
erhållit Dao; den som har kultiverat till en gud är redan en gud. Eftersom en del Upplysta varelser som har nått Fullbordan behöver göra något i vanliga människors samhälle eller fullfölja några löften, måste de fortfarande leva bland vanliga människor under en viss tidsperiod. Men att leva på det här sättet bland vanliga människor är mycket
svårt för dem, eftersom deras tankevärld är alltför skild från vanliga människors. De vet
mycket tydligt alla de onda tankarna, såsom intensiva begär, själviskhet, smuts, intriger
människor emellan, som fyller vanliga människors sinnen, och de vet detaljerade tankeaktiviteter hos tusentals människor samtidigt. Dessutom ser de mycket klart att det finns
karma och virus överallt i det vanliga människosamhället, liksom att det flyter en del
dåliga saker som också sprids ut i luften, vilket är okänt för vanliga människor. För närvarande är människosamhällets karma enorm i den sista ödeläggelsen och även människornas andetag absorberar en hel del karma, virus och giftiga gaser. Det är mycket
svårt för dem att stanna i denna den vanliga människans värld.
Så hur ser de ut? Det här är också vad de utövare som har fasthållandet till det försöker gissa. Ni ska inte tänka på att den ene ser ut att ha nått upplysning eller den andre
ser ut att ha uppnått Fullbordan, i stället bör ni sätta ert sinne till att genuint kultivera
flitigt och uppnå Fullbordan mycket fortare också. Varför titta på andra? I själva verket
är alla som har blivit upplysta oftast de lärjungarna som inte skryter, utan verkligen kultiverar i tysthet. De är i olika åldrar och ser inte annorlunda ut än vanliga människor.
Det är troligt att man inte lägger märke till dem. Även om de äger tillräckligt av all den
gudomliga kraften och transformeringsfärdigheten, finner de att människorna har förvandlat sig till att bli små organismer och det är inte värt att visa upp sina krafter inför
dem. För övrigt, när man ser uppvisningen kommer människorna att komma med människornas låga tankeförmåga och se på det med begär av självbelåtenhet, vilket emellertid de Upplysta varelserna inte kan härda ut. Vanliga människor har svårt att förstå den
inre betydelsen och meningen hos Buddha Fas sanna, stora, gudomliga kraft.
För närvarande finns det en del rastlösa utövare som inte har hjärtat för att göra flitiga framsteg, utan letar överallt efter vem som har nått upplysning, och så vidare. Du
kan tänka på det, de Upplysta personerna är redan Buddha och äger tillräckligt av allt
hos Buddhor. Hur kan de låta människorna känna till dem så lättvindigt? Hur kan människorna känna en Buddha? Medan du letar överallt efter dem, stör ditt fasthållande
sinne, tävlingssinne, skrytsamma sinne, nyfikna sinne, nitiska sinne, ihopblandat med
sinnet av önskningar, samtidigt utövarnas lugna kultivering. Så vet ni hur de känner?
Vad dem beträffar, varje enstaka mänsklig verksamhet och tänkande kan, med alla avsikter, göra så att de lider!
Eftersom det för närvarande finns en del utövare som har kommit från väldigt höga
nivåer för att erhålla Fa, kommer de att nå upplysning väldigt fort. När jag sade att jag
erbjöd utövare två års kultivering, åsyftade jag dessa lärjungar. Emellertid har alla våra
Dafa-lärjungar höjt sig mycket snabbt i genuin kultivering, och många av dem kommer
också snart att nå upplysning, vilket tidigare var otänkbart för kultiverare i det förgångna. Jag önskar att ni alla sätter ert sinne till att kultivera och gör kontinuerliga och
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flitiga framsteg. Så länge det finns en som har uppnått Fullbordan, kommer jag att ta
emot och leda den till himmelriket.
Li Hongzhi
26 september 1996

Omskapande av mänskligheten
Det som människan tror vara verkligheten är en dåraktig förståelse av historiens utveckling och en falsk bild från den empiriska vetenskapen. Den är inte den sanna manifestationen av universums fantastiska verklighet. Den sanna verkligheten däremot,
kommer alldeles säkert att föra med sig nya vetenskaper och nya förståelser. Universums Fa-principer kommer återigen att manifestera sig hos mänskligheten.
Människans själviskhet, girighet, dumhet, och okunnighet, sammanflätad med människans ursprungliga goda natur, skapar, utan att han vet om det, allt som han själv ska
lida för och som nu håller på att sluka samhället. Alla sorters samhällsproblem och faror
dyker upp i världen från alla håll, mänskligheten vet ej att söka orsakerna i sin ursprungliga natur. De kan inte se att det hemska mänskliga hjärtat efter moralens försämring är
den giftiga roten till samhällsproblemen, men de är så dåraktiga att de hela tiden söker
utvägar i samhällsförhållandena. På så sätt kommer människorna aldrig att inse att de
innesluter sig själva genom att skapa alla dessa så kallade utvägar. På grund av detta blir
det än mer omöjligt att finna en utväg och de efterföljande nya problemen kommer att
bli ännu värre. På så sätt hittades med stor svårighet ett litet utrymme, nästa policy används, det lilla utrymmet som är kvar innestängs igen. Detta upprepas om och om igen,
tills mättnad uppnås, det finns ingen utväg alls, och ingen sanning som ligger bortom
det inneslutna utrymmet kan ses. Människan börjar då lida av allt som hon själv har
skapat. Det är just så här universum slutgiltigt gallrar bort liv.
Huvud-Buddhans barmhärtighet är ofantligt stor, Buddha-Fa har lämnats till människorna, och åter ger universum människorna en chans, låt den stora Buddha-Fa åter manifestera universums sanna verklighet i världen, städa bort all smuts och alla dumma
uppfattningar, återskapa glansen med det mänskliga språket. Vårda värdet! Buddha-Fa
är precis framför er.
Li Hongzhi
28 september 1996

Metamorfoser
De oriktiga beteendena hos de ansvariga inom religionen har helt gått emot det oskuldsfulla löfte som de avlagt och därför förvandlades det Gud givit i förtroende till något
värdelöst, vilket har chockerat både människor och Gudar! Goda människor såg dem
hela tiden som sina enda hjälpare för att kunna bli räddade, besvikelsen får människorna
att mer och mer förlora tron på religion, och till slut har de fullständigt förlorat tron på
Gud och gör alla dåliga gärningar utan att tveka. I sin utveckling fram till idag har människan fullständigt omvandlats till en förbytt människa som uppvisar en mycket demonisk natur, vilket lett till att Gudarna helt har förlorat förtroendet för människorna, detta
är en av huvudorsakerna till att Gudar inte längre tar hand om människor.
Li Hongzhi
10 oktober 1996
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Buddha-naturen icke-läckage
Under spridandet av Fa har jag många gånger nämnt att skrifterna inom Sakyamunis
buddhism och framträdandet av slut-Dharma-tiden framförallt berodde på att vissa
människor satte in sina egna ord och sin egen förståelse i Buddha-Dharma, det här är
den största lärdomen genom historien, men det finns lärjungar som vägrar släppa sina
vanliga mänskliga fasthållanden och som utnyttjas av sin demon-naturs skrytsamhet,
vilken är fäst vid vältalighet och litterära talanger, och på så sätt saboterar de omedvetet
Buddha-Fa.
Nyligen fanns det en del människor som i erfarenhetsutbyten kallade utövares tal om
sina brister, efter att de fördjupat sin förståelse genom kultivering, för att ”hälla ut det
smutsiga vattnet” och därmed helt ändrade på innebörden i kultivering. Kultivering är
helig, det är inte som en vanlig människas självrannsakan eller ånger. Lärjungar! Ni kan
inte lättvindigt anamma ett ord som används av alla, och alla säger det, är det inte att
lägga till något mänskligt till Dafa? Förra året, efter att Assistentcentret i Beijing hade
lagt fram fyra fraser skrev jag särskilt artikeln ”Korrigering” för det, den borde tas på
allvar. Naturligtvis finns det fortfarande en del röriga termer i omlopp. Tänk på att om
ett ord läggs till idag och ett ord i övermorgon, då skulle det med tiden leda till att nästa
generations lärjungar inte skulle kunna veta vems orden var och gradvis skulle Dafa
förändras.
Ni måste vara klara över att kultiveringsformen som jag har lämnat till er aldrig kan
ändras, gör inget som inte jag gör, använd ingenting som inte jag använder, säg det så
som jag säger det om kultivering. Se upp! Att förändra Buddha-Fa omedvetet är också
ett sabotage av Buddha-Fa!
Jag vill också berätta för er att er tidigare ursprungliga natur faktiskt byggde på egoism och själviskhet, från och med nu ska ni i allt ni gör i första hand tänka på andra för
att ni ska kunna kultivera till den ortodoxt Upplysta, ingen själviskhet, inget jag, andra
först, sedan jag, så från och med nu, vad ni än gör och vad ni än säger så måste ni tänka
på andra, även på framtida generationer! Tänk på att hålla Dafa oförändrad i evighet!
Li Hongzhi
13 februari 1997

Klartänkthet
Det är dags för mig att säga några ord om arbetsmetoderna som nu används av de ansvariga för Assistentcentra på olika platser, det är rätt att utföra Huvudcentrets krav, men
uppmärksamhet måste riktas till metoderna, jag säger ofta att om det jag säger helt och
hållet är för andras bästa, utan minsta egensyfte eller tanke, kommer orden som sägs att
röra åhöraren till tårar. Vad jag har lärt er är inte bara Dafa, jag har också lämnat mitt
uppträdande till er, i arbetet kan ens sätt att tala och ens goda hjärta, plus sakliga argument, ändra en människas hjärta, medan en order aldrig kan göra detta! Om andra människor inte är övertygade i hjärtat och bara låtsas lyda på ytan, kommer de fortfarande
att handla efter sin egen vilja när det inte syns.
Allt arbete för Dafa måste syfta till att människorna ska få Fa och till lärjungarnas
höjning, utan dessa två syften kommer allt att vara meningslöst. Därför bör alla aktiviteter anpassas efter den lokala miljön och omständigheterna och efter den situation utövarna befinner sig i, gör ingenting alltför absolut, det är av fri vilja som man lär sig
Dafa, och det gäller inte mindre i organiserandet av aktiviteter! Det är faktiskt så att de
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ansvariga för Assistentcentra i första hand ska vara föredömen när det gäller att studera
Fa, om de inte studerar Fa bra kommer de inte att göra sitt arbete bra. Sammankomsterna för utbyte av kultiveringserfarenheter, stödda av Assistentcentra i alla regioner, ska
aldrig förvandlas till möten för självkritik, en sådan seriös ”Fa-konferens” för utbyte av
Dafa-kultiveringserfarenheter ska aldrig hållas som en exposé för att blottlägga samhällets mörka sida, framför allt kan utövarna aldrig tvingas avslöja de brister och fel de
har haft och begått när de var vanliga människor, och skapa allvarlig negativ påverkan
och skada Dafas rykte. Du måste tydligt urskilja vad du ska göra och vad du inte ska
göra, det är seriös kultivering! Sammankomsten för utbyte av kultiveringserfarenheter
är avsedd för utövarnas förbättring och Dafas spridning, inte för att offentliggöra utövarnas tidigare felaktiga handlingar, det som det talas om ska vara Dafa-kultivering, inte
att hälla ut det smutsiga vattnet! Det arbete som ni gör för Dafa har att göra med er egen
kultivering, faktorerna för att höja ditt Xinxing manifesteras överallt i ditt arbete, ni bör
inte bara arbeta, ni ska också uppnå Fulländning. Jag vet att vissa av er sällan läser
boken eller studerar Fa och ni jämför inte er själva med artiklarna som jag har skrivit till
er, vilka av er kallas Jing Wen. Vad är en Jing Wen? Det är något skrivet för att läsas
ofta, läser ni dem? Studera Fa mer så kommer du inte att få problem i ditt arbete. Jag
pekar ut era brister så att Dafa kan utvecklas sundare med mindre problem, i verkligheten ökar Dafa också era erfarenheter och skapar gräddan av Dafa.
Li Hongzhi
13 juni 1997 i Hongkong

Kom för alltid ihåg
Alla Dafa-centra:
Jag föreslår att varje lärjunge utan dröjsmål ska förstöra allt som jag inte har offentliggjort och som olovligt är i omlopp, till exempel mitt tal som spridits från Chengdu, ett
tal om övernaturliga förmågor som hölls av en elev i Beijing, talet som hölls av den
ansvarige från Dalians Assistentcenter, den ansvariga för Guizhous Assistentcenters
historia om grottan och andra tal, de tal som hållits av ansvariga personer i olika regioner, vissa saker som har pratats om bland eleverna efter att de har träffat mig, de tal som
har hållits av ansvariga personer på Dafas Huvudcenter med mera, samt texterna, inspelningarna och videobanden med mina tal redigerade utan tillåtelse med mera, allt
detta måste förstöras direkt och det kan inte bevaras med några som helst ursäkter. Vad
är skyddandet av Dafa, det här är ett ytterst genomgripande skydd av Dafa och en
granskning av huruvida lärjungarna gör som jag säger och huruvida ni är mina lärjungar! Jag säger ännu en gång, den Dharma som predikades av Buddha Sakyamuni
skadades så här, det här är en historielektion. Från och med nu tillåts ingen att spela in
de tal, på kassett eller video, som hålls av ansvariga personer i olika regioner eller av
vilken lärjunge som helst, och ännu mindre får de omarbeta dem till skriftform eller
sprida dem. Det här är ingen särskild persons problem eller kritik av någon särskild person, utan det är att räta upp Dafa. Kom ihåg: med undantag för Dafa-utövares Fastudieutbyten och aktiviteterna igångsatta av Huvudassistentcentra i olika regioner med
samtycke från Huvudcentret, så är allting som cirkulerar inom Dafa men inte tillhör
Dafa, egentligen en störning av Dafa!
Li Hongzhi
18 juni 1997
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En ordentlig påstötning
För att göra så att kultivering passar för fler människor används huvudsakligen för närvarande kultivering i det vanliga mänskliga samhället och slipandet och förädlandet av
sig själv på arbetet eller i andra omgivningar bland vanliga människor, endast professionella utövare vandrar omkring. Emellertid finns det nu en del människor som driver
hela landet runt under Dafa-lärjungens flagga, de bor i elevernas hem utan anledning,
äter, dricker, tar och efterfrågar, de håller på att lura elever, utnyttjar elevernas goda
sidor, använder ett kryphål i Dafa. Men varför kan inte våra elever se dem för vad de är?
Kultivering betyder att kultivera sig själv, tänk över detta, varför stannar inte dessa
människor hemma och kultiverar genuint med lugnt hjärta, en dålig omgivning kan ge
mer möjligheter att kultivera, varför lyssnar inte de här människorna till mig istället för
att fara hela landet runt? Varför ska de be eleverna släppa sina fasthållanden medan de
äter, tar och frågar efter saker från eleverna? Är det någonting som jag har lärt honom?
Dessutom har en del personer till och med stannat i elevernas hem under flera månader,
skadade och störde de inte skamlöst utövarnas kultivering? Jag föreslår att de ska betala
tillbaka till fullo vad de åt eller tog genom lurendrejeri, för annars kommer Dafa aldrig
att förlåta dem. Om ett sådant fall uppstår igen i framtiden kan ni rapportera det till polisen precis som ni behandlar ett vanligt bedrägeri, eftersom en sådan person aldrig kan
vara vår elev.
En så kallad Fa-föreläsningsgrupp har anordnats utan tillåtelse i en viss region och
håller på att lura elever i olika regioner, och det finns också de som bjuder in en enskild
person för att ge föreläsningar som stör och hindrar elevernas kultivering, sådana personer tycks sprida Fa men ger egentligen publicitet åt sig själva. Alla eleverna kultiverar
systematiskt enligt mina Fashens arrangemang, men vissa elever har ännu inte insett det
eller känt det, är de inte störande! Det är särskilt svårt för dem som nyligen började studera Fa att urskilja klart. En del personer avgav till och med rapporter på ett möte med
tusentals människor och allt de talade om var bara sig själva. De gick så långt som att ge
en definition till en viss mening av Dafa eller förklara Dafa, samtidigt som deras kroppar sände ut svart karma och substanser av fasthållanden till eleverna. Jag har klargjort
det i Zhuan Falun att ingen har tillåtelse att göra så, varför tänker ni inte på detta, särskilt de som är ansvariga för att ta hand om och bjuda in dem som gör dessa saker, det
är fullt möjligt att ni har orsakat osynlig skada för Dafa-lärjungarna och inte är kvalificerade att vara ansvarspersoner för Dafa-lärjungar. Hur kan de där personerna vara mina
lärjungar när de inte lyssnar till mig eller rättar sig efter Dafas krav? Gör de inte någonting emot Dafa? Saboterar de inte Dafa? Lärjungar! Ni kan inte alltid förstå det först
efter att jag har påpekat dessa saker, i själva verket finns allt i Fa, varför läser ni inte
boken mer? Jag föreslår att alla slår sig till ro och läser min bok Det essentiella för flitiga framsteg, som ni kallar Jing Wen, tio gånger, det är ingen idé att studera Fa när ni
inte har ett lugnt hjärta, ni bör studera den med ett lugnt hjärta.
Det finns en ansvarsperson i en viss region som inte läser boken, inte studerar Fa,
som säger att i samma stund som han läser Fa får han huvudvärk, är det inte ganska uppenbart att han blir störd av en demon och inte vill befria sig från dess kontroll? Till och
med en ny elev kan inse problemet, hur kan en sådan person stanna kvar som ansvarsperson för Dafa? Jag tror att det är bättre att en sådan person självmant blir en vanlig
elev, att slå sig ner och kultivera genuint under en tidsperiod, det kommer att vara bra
för Dafa och för honom själv. Det finns också någon som hade en motsatt förståelse av
mitt brev med kritik av henne, och utan att inse vad jag menade med brevet duplicerade
hon och delade ut brevet för att ge det publicitet och sade att Läraren till och med har
skrivit brev till mig. Det finns fortfarande en del personer som ofta använder uttryck

41

som ”Å Lärare Lis vägnar” när de håller ett tal så att andra elever ska lyda dem. Ingen
kan representera mig, hur kan era ord bli mina ord? Vad jag säger är Fa, är det ni säger
Fa? Lärjunge! Jag föreslår att du först bör bli en vanlig elev under en tid och tar upp ditt
arbete igen senare när du har blivit klartänkt. Oavsett hur mycket arbete en ansvarig
person har utfört bland vanliga människor så arbetar han frivilligt åt Dafa, hans framgång i arbetet är endast en manifestation bland vanliga människor, medan människors
erhållande av Fa och den vida spridningen av Dafa beror på själva Dafas kraft och
Fashens specifika arrangemang. Om inte mina Fashen gjorde sådana saker skulle en
ansvarig person finna det svårt att rädda sig själv och än mindre kunna sprida Fa, så ni
ska aldrig ha en för hög uppfattning om er själva. Det finns ingen berömmelse, vinning
eller officiell befattning inom Dafa, det är just kultivering.
Li Hongzhi
18 juni 1997

Ytterligare kommentar rörande bedömningskriterier
På senare tid har det varit många nya elever som ännu inte har fått någon djupare förståelse när det gäller Dafas krav. Särskilt i vissa regioner är också Dafas ansvarspersoner
nya elever. Följaktligen krävs av er att ni inom en mycket kort tid studerar Fa på djupet
så att er ledning och ert uppförande stämmer med Dafa. Samtidigt måste Huvudassistentcentren i olika regioner vara försiktiga i valet av människor. De som missleder
människor bör ersättas utan dröjsmål och de lärjungar som studerar Dafa bra får ansvar.
Senast bad vissa Assistentcentra dem vilkas himmelska öga sägs vara öppet att undersöka elevers kultivering. Faktum är att allt det som dessa människor såg var falskt.
Jag sade för länge sedan att kriteriet för att bedöma en lärjunge inte är något annat än
hans Xinxing och jag kommer aldrig att tillåta någon som inte har nått Fulländning,
fullbordat kultiveringen, att se klart hur situationen för mina lärjungars kultivering
egentligen är. Vad som är synligt för dem som kan se är bara den manifestation som
uppenbaras för dem på deras särskilda, låga nivåer, och de kan inte se saker på högre
nivåer. Om någon som har ansvaret använder en sådan person för att se på elever kommer den personens skrytsamma hjärta att komma fram. Dessutom kommer hans demonnatur också att orsaka störningar och skada, så det han ser är omvandlat efter hans egen
tanke. Det är fel av honom att se på Dafa-lärjungar, den ansvariga personen som bad
honom se på eleven följde inte heller mina ord. Varför lyssnar du inte på vad Mästaren
säger, det enda kriteriet för att bedöma en elevs kultivering är hans Xinxing? Vet du
inte? Alla dimensioner existerar på samma gång på samma plats. Det är fullt möjligt att
levande varelser i vilken som helst dimension överlappar människors kroppar och de
liknar mycket Futi. Men de existerar i olika dimensioner och har ingenting att göra med
människorna. Kan de vars himmelska öga sägs vara öppet förstå så komplexa situationer?
Dessutom påstår en del människor lättvindigt att den eller den personen har Futi. Jag
säger till alla att de som gör sådana uttalanden har det här problemet själva.
Universums dimensioner är väldigt komplicerade. Vad jag hittills har sagt har uttömt
det mänskliga språkets uttrycksmedel. Många situationer kan inte beskrivas med det
mänskliga språket. Till och med en lärjunge som har nått Fulländning kan bara se klart
det som han har upplysts till utifrån sin uppnådda Guowei, för att inte tala om en människa som fortfarande kultiverar.
Li Hongzhi
18 juni 1997
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Definitivt fastslaget
Dafa-lärjungar, ni måste komma ihåg att allt sådant som att dela in Dafa i grupper, enheter, skolor, sekter eller liknande, vem som än gör det, vid vilken tidpunkt som helst,
på vilken plats som helst, och med vilken som helst ursäkt, allt är att störa Fa. Ni ska
aldrig göra något som jag inte har lärt er att göra, skrytsamheten plus upprymdheten blir
lättast utnyttjat av det demoniska hjärtat. Vad du än har insett inom Dafa så är det bara
en liten del av Fa-principerna på en viss nivå inom de gränslösa Fa-principerna. Det är
absolut så att ingen kan definiera Fa eller någon del av den, inte ens en mening av den.
Om du gör så offentligt så har du, i det ögonblick som du säger det, skapat karma. I allvarliga fall kan synden vara tung som ett berg, som himlen, hur kan du kultivera? Om
någon ändrar Dafa och skapar ett annat system så kommer hans synd att vara så stor att
den är gränslös, när ett liv betalar för den onda karman kommer smärtan från att det
förintas lager efter lager att vara evig och utan slut.
Dafa kan räta upp universum så den har förvisso Fas kraft att undertrycka ondska,
eliminera oordning, Yuanrong allting och förbli oövervinnelig. Faktum är att det har
funnits många läxor i det här hänseendet. Sådana historier med sabotage av Fa tas om
hand av Gudar som skyddar Fa. När alla värdesätter Dafa så värdesätter de sina egna liv
och visar barmhärtighet mot alla. Dafa är oföränderlig och orubblig. Den kommer att
leva vidare i all evighet och kommer alltid att finnas i världen. Himlen och Jorden
kommer att förbli stabila i all evighet.
Li Hongzhi
1 juli 1997

Ett samtal med tiden
Mästaren: Vilka problem anser du att mina lärjungar fortfarande har?
Gud: Dina lärjungar kan delas in i två grupper.
Mästaren: Vilka två grupper?
Gud: Den ena gruppen kan i det att de uthärdar göra framsteg i Fa genom att följa dina
krav. Den här delen är relativt bra. Den andra delen håller fast vid mänskliga ting och är
ovillig att släppa dem och kan inte ihärdigt göra framsteg.
Mästaren: Ja, jag har sett det.
Gud: Du gav dem en process för att de skulle förstå Fa, så en del människor kommer
med olika avsikter. Efter att ha studerat Fa kan de flesta av dem ändra sitt ursprungliga
syfte med att lära sig Fa.
Mästaren: En del av dem har inte ändrat sig än.
Gud: Men det har tagit för lång tid.
Mästaren: Ja!
Gud: Så som jag ser det behöver man inte vänta på dem som inte kan bli Gudar. De kan
faktiskt bara förbli människor.
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Mästaren: (säger till sig själv) I den mänskliga världen är de verkligen alltför vilse. Till
slut kanske det bara kan bli så här. Jag är rädd att de inte ens kvalificerar sig för att bli
människor till slut!
Gud: I själva verket är det inte dåligt att bli människor i den nya världen. Jämfört med
de oräkneliga varelser från höga nivåer i universum som har eliminerats av historien är
de redan makalöst lyckosamma.
Mästaren: Jag vill vänta ännu en tid, se hurdana de är när den mer mikrokosmiska materian som saboterar mänskligheten har rensats upp, titta igen hur det går, och sedan
bestämma mig. Trots allt har de kommit för att få Fa.
Gud: För närvarande vad gäller den här gruppen människor har en del kommit för att
studera Fa för att de inte kan finna något mål i livet; de håller fast vid de här föreställningarna som de inte vill ändra på.
Mästaren: Det finns fler sådana människor bland nya elever.
Gud: En del har kommit och letat efter den del av Fa som de anser vara bra, men de kan
inte släppa den del som hindrar dem från att få full förståelse av Fa.
Mästaren: Det finns också sådana erfarna lärjungar. Och en väldigt framträdande yttring är att de alltid jämför sig med människor och med sitt eget förflutna, men kan inte
jämföra sig med Fas krav på olika nivåer.
Gud: De här problemen har redan blivit mycket allvarliga, det vore bra om de kunde
klara av att leta inom sig efter de saker som de har funnit hos andra.
Mästaren: Det är dags för dem att bli klara i huvudet så att deras miljö blir en riktig
kultiveringsmiljö, blir en verklig gudom.
Li Hongzhi
3 juli 1997

Att tala om Fa
Under lång tid har alla kännande varelser inom Dafa, särskilt Dafa-lärjungarna, haft en
felaktig förståelse av Fa på olika nivåer när det gäller Xinxing-höjning. Närhelst det
kommer en prövning använder de inte den sanna naturen för att förstå den utan använder istället helt och hållet den mänskliga sidan för att förstå. Onda demoner utnyttjar då
den här punkten för att störa och skada er oupphörligt, vilket gör att utövare befinner sig
i långvariga prövningar. Det är på grund av den mänskliga sidans bristande förståelse av
Fa som ni själva har hämmat er gudomliga sida, ni har med andra ord hämmat era kultiverade delar. Ni har hindrat dem från att räta upp Fa. Hur kan den okultiverade sidan
hämma ert huvudmedvetande, hämma den del som redan har fått Fa? Det är för att ni
själva har hyst de onda demonerna och tillåter dem att utnyttja kryphål i kultiveringen
av Fa. Som Dafa-lärjunge, om du verkligen kan upprätthålla ett orubbligt lugn när det
kommer en prövning, eller sätter dig i sinnet att möta de olika kraven på era olika nivåer, så skulle det vara tillräckligt för att du ska klara prövningen. Om det fortsätter utan
slut, och om det inte är problem med ditt Xinxing eller dina handlingar, så måste det
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bero på att onda demoner har utnyttjat kryphålet att du har förslappats. Trots allt är en
kultiverare inte en vanlig människa, så varför rätar inte din sanna natur upp Fa?
Det finns två skäl till att Mästaren inte talar om den här Fa förrän idag: ett är att era
problem i det här avseendet har blivit framträdande; ett annat är att ni har fått en mycket
djup förståelse av Fa och inte längre förstår den på ett ytligt sätt.
Ni måste förstå att ”naturligt” inte existerar och att det finns orsaker bakom ”det
oundvikliga”. ”Naturligt” används faktiskt oansvarigt av vanliga människor för självrättfärdigande när de inte kan förklara fenomenen i universum, liv och materia. De kan
inte föreställa sig vad ”naturligt” i sig självt är. Under påverkan av en sådan föreställning tror ni att alla dessa prövningar är oundvikliga och att det skall så vara. Som följd
blir ni passiva och pessimistiska. Därför måste er mänskliga del förstå det och vad viktigare är, den del av er som redan har erhållit Fa ska förstå det.
Observera: det är inte så att jag ber dig göra någonting med en avsikt. Jag vill att ni
förstår den här Fa-principen så att ni kan ha en klar förståelse. I själva verket är Dafa
inte bara till för att rädda människor, den förklaras för alla varelser på olika nivåer. Er
upplysta ursprungliga natur vet själv vad den ska göra. Syftet med att vårda den mänskliga sidan av er är att ni ska kunna upplysas i Fa. Dafa Yuanrong alla varelser och alla
varelser också Yuanrong Dafa. Jag har berättat för er om Fas seriositet och helighet för
att kunna ta bort er förvirring och felaktiga förståelse av Fa.
Li Hongzhi
5 juli 1997

Släpp den vanliga människans hjärta och var ihärdig
i genuin kultivering
Med spridningen av Dafa kan fler och fler människor förstå Dafa så vi måste vara uppmärksamma beträffande en fråga: Ta inte med mänskliga begrepp rörande klass och
hierarki in i Dafa. Både erfarna och nya elever måste tänka på den här frågan. Vem som
än kommer för att studera Fa, oavsett lärdom, storlek på affärsverksamhet, social status,
speciella färdigheter, övernaturliga förmågor, så måste han kultivera genuint. Kultivering är fantastisk och seriös. Huruvida ni kan släppa det speciella mänskliga hjärtat, för
er är det mycket svårt att klara, men ni måste klara det stora testet. Trots allt, som en
genuin lärjunge, då måste det här fasthållandet släppas, eftersom ni aldrig kan nå Fulländning utan att ha släppt det här fasthållandet.
Erfarna lärjungar bör också uppmärksamma den här frågan. Allteftersom allt fler
människor studerar Fa bör ni lägga större vikt vid att vägleda nya elever till genuin kultivering. Under tiden ska ni inte själva slappna av, om omständigheterna tillåter kan ni
lägga mer tid på att studera Fa och öva. Att upprätthålla Dafas tradition, att hålla Dafas
kultiveringsprinciper uppe och vara ihärdig i genuin kultivering är långsiktiga tester för
varje Dafa-lärjunge.
Li Hongzhi
31 juli 1997
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Ta medelvägen
För att få Dafa-lärjungarna att undvika avvikelser i sin kultivering, skriver jag närhelst
det uppkommer ett allmänt eller allvarligt problem en artikel, för att påpeka det på ett
lämpligt sätt så att lärjungarna kan förstå det och så att Dafa lider mindre förluster, ty
huruvida vi kan ta rätt väg beror inte bara på lärjungarnas korrekta kultivering, huruvida
Dafas övergripande form är korrekt är också en nyckelfaktor, så som er Lärare rättar jag
ofta till de avvikelser som uppkommer.
Eftersom lärjungarna är olika i sin förståelse går en del lärjungar alltid från den ena
ytterligheten till den andra. Närhelst de läser den Fa som jag har skrivit vidtar de extrema åtgärder och orsakar därigenom nya problem. När jag säger till er att ändra den
mänskliga förståelsen är det inte att säga till er att behålla det mänskliga sättet att förstå
Dafa. Men ni bör varken bli irrationella eller udda. Jag vill att ni ska förstå Dafa med ett
klart sinne.
Li Hongzhi
3 augusti 1997

Fa rätar upp det mänskliga hjärtat
Allteftersom antalet Dafa-lärjungar ökar vill fler och fler människor lära känna Dafa.
Men en del av dem kommer inte hit för att kultivera utan vill istället hitta lösningar i
Dafa eftersom de har upptäckt att det inte finns någon utväg för det mänskliga samhället. Det här medför att sammansättningen av elever är oren. Samtidigt har det här
också stört Dafa från en annan vinkel. Till exempel får en del människor viss inspiration
från Dafa och startar i samhället något i stil med en medborgarrörelse. Sådant Fa-plagierande uppträdande, vilket härrör från Dafa men inte kan erkänna Dafa, motverkar Dafa
från ett annat perspektiv. I själva verket kan ingen rörelse åstadkomma en grundlig förändring i människors hjärtan, och inte heller kommer deras företeelser att vara, med
tiden blir människor likgiltiga. Därefter kommer det att framträda företeelser som inte är
bra som är svårare att angripa. Dafa kan absolut inte falla in i sådant.
Den senaste tiden har det i radio, TV, tidningar med mera, publicerats många nyheter om goda människor och goda gärningar. Många av dessa utfördes av våra Dafa-elever som en följd av deras kultivering av Dafa och deras höjning av Xinxing. Men nyhetsrapporteringen hävdar att dessa människor har gjort så för att de är förebilder, vissa
stöttepelare med mera, och bortser på så sätt fullständigt från det faktum att deras uppträdande var resultatet av deras Dafa-kultivering. Det här är huvudsakligen skapat av
lärjungarna själva. Kultivering är en storartad och fantastisk sak. Varför kan ni inte tala
om för intervjuarna på ett öppet och rakryggat sätt att ni gör det för att ni kultiverar
Dafa? Om reportern inte vill nämna Dafa bör vi inte skönmåla någon form som stjäl
Dafa men som inte erkänner Dafa. Vi är alla goda människor, det ligger i samhällets och
mänsklighetens intresse. Varför kan vi inte få en rättvis och rättmätig miljö? Lärjungar,
ni bör komma ihåg att Dafa Yuanrong er och ni Yuanrong också Dafa.
Li Hongzhi
17 augusti 1997
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Principer för lärjungar som är munkar och nunnor
Nyligen började ett antal lärjungar som är munkar och nunnor inom religionen att kultivera Dafa. För att göra det möjligt att höja sig så snabbt som möjligt bör de ge upp de
dåliga vanor som moderna religioner har utvecklat under lång tid. I detta hänseende bör
våra Dafa-lärjungar som kultiverar bland vanliga människor inte uppmuntra dem att
utveckla sådana saker. Den kultiveringsmetod som Buddha Sakyamuni lämnade till
munkar och nunnor var mycket bra men moderna munkar och nunnor har ändrat den
eftersom många av dem inte kan släppa sina fasthållanden till pengar. De har till och
med hittat på en del ursäkter för att rättfärdiga sig själva för detta, som att renovera
tempel, bygga Buddha-statyer, trycka buddhistiska skrifter, täcka utgifterna från underhållet av tempel och så vidare. Inget av detta är kultivering, istället är de avsiktliga
handlingar som inte har någonting med genuin kultivering att göra och man kan absolut
inte nå Fulländning med hjälp av dem.
Som Dafa-kultiverare måste man släppa fasthållanden till pengar och ägodelar, hur
kan man annars nå upp till standarden för en Dafa-lärjunge? Dessutom är inte lärjungar
som är munkar eller nunnor tillåtna att resa med motorfordon, flyg eller båt, förutom i
speciella lägen. Alla bör färdas till fots. Endast genom att utstå svårigheter kan man
betala sin karma. När man är hungrig kan man samla allmosor med en tiggarskål (man
bör bara tigga mat, aldrig pengar eller saker). Nattetid kan man bo i de olika regionernas
Dafa-lärjungars hem, men inte länge. Ni måste ställa strikta krav på er själva! Annars är
ni inte mina lärjungar. Eftersom lärjungar som är munkar eller nunnor har annorlunda
kultiveringsförhållanden jämfört med de lärjungar som kultiverar hemma så behandlar
inte heller samhället er som vanliga människor. För att nå Fulländning snart bör lärjungar som är munkar och nunnor slipa och förädla sig själva i den mänskliga världen.
Ni bör aldrig ha fasthållanden till bekvämlighet eller nöjen och inte heller bör ni använda några ursäkter för att söka efter berömmelse eller vinning, än mindre ska ni be
om pengar att skicka hem. Om ni inte kan släppa världsliga tankar borde ni inte ha blivit
munkar eller nunnor. I forna tider fanns det mycket strikta krav för att bli munk eller
nunna. Dafa-lärjungar som är munkar och nunnor borde ställa ännu striktare krav på sig
själva. När du nu har blivit en munk eller en nunna, varför kan du inte släppa världsliga
tankar?
Lärjungar! När det gäller lärjungar som kultiverar hemma så kommer de successivt
att fullständigt överge fasthållanden i den världsliga världen. Men när det gäller lärjungar som är munkar eller nunnor är det en förutsättning som de måste uppfylla från
första början, likaväl som standarden för att bli munk eller nunna.
Li Hongzhi
16 oktober 1997

Miljö
Den kultiveringsform som jag har lämnat till Dafa-lärjungarna garanterar att lärjungarna
verkligen kan höja sig. Jag ber er till exempel att göra övningarna i grupp i parken för
att skapa en miljö. Denna miljö är det bästa sättet att ändra en människas yta. Det ädla
uppförande som Dafa-lärjungar har upprättat i den här miljön, inräknat allt han säger
och allt han gör, kan få människor att inse sina egna svagheter och identifiera sina tillkortakommanden, det kan röra ens hjärta, förädla ens uppförande och möjliggöra snabb-
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bare framsteg. Därför måste nya elever eller självlärda lärjungar gå till övningsplatserna
för att träna. Det finns för närvarande i Kina omkring 40 miljoner utövare som övar dagligen i gruppövningar på träningsställena; det finns tiotals miljoner erfarna lärjungar
som inte går till träningsställena så ofta (för erfarna lärjungar är detta normalt eftersom
det här kommer sig av deras kultiveringstillstånd). Men som nya lärjungar bör ni aldrig
missa en sådan miljö, eftersom alla de som ni kommer i kontakt med i samhället är vanliga människor, dessutom vanliga människor som har genomgått en snabb nedgång vad
gäller den mänskliga moralen. I detta stora färgningskar kan människor bara driva med
strömmen.
Det finns också många nya människor som studerar Dafa som övar hemma i hemlighet av rädsla för förlägenheten om andra får veta det. Tänk på det, vad är det här för
sorts hjärta? Vanlig rädsla är ett fasthållande som behöver elimineras genom kultivering. Likväl, är du rädd för att andra ska få reda på att du studerar Dafa? Kultivering är
en mycket allvarlig sak. Hur bör du behandla dig själv och Fa? Det finns också en del
människor i ledande positioner som tycker att det är generande att gå ut och göra övningarna. Om du inte ens kan komma över en sådan bagatellartad känsla, vad kan du
kultivera, faktum är att även om du går till övningsstället så finns det kanske inga människor där som känner dig. På en del arbetsplatser studerar nästan alla cheferna Dafa
men ingen vet om att de andra också studerar. Miljön skapas av er själva, och det är
också väsentligt för er höjning. Jag märker ofta att du är i ett bra sinnestillstånd när du
studerar Fa eller gör övningarna men när du kommer i kontakt med ditt arbete och andra
människor blir du likadan som vanliga människor. Du verkar ibland vara till och med
värre än vanliga människor. Hur kan detta vara en Dafa-lärjunges uppförande?
Jag vill behandla er som mina lärjungar men vad ska jag göra om ni inte själva vill
bli mina lärjungar? Varje fasthållande som du ska avlägsna i din kultivering är en mur
som står där och blockerar din kultiveringsväg. Om du inte kan vara bestämd när det
gäller själva Dafa så kan du inte kultivera. Ta inte din ställning bland vanliga människor
alltför allvarligt. Tro inte att andra inte kan förstå om du studerar Dafa. Tänk på det, till
och med människors påstående att mänskligheten har utvecklats från aporna kan högaktas. Ändå är du generad över att ge till och med detta universums storartade Dafa rätt
position, det här är en verklig skam för människan.
Li Hongzhi
17 oktober 1997

Att dra upp med rötterna
Nyligen har några skojare från litteratur-, vetenskaps- och qigong-kretsarna som hoppades uppnå berömmelse genom att motarbeta qigong, ständigt orsakat problem, som om
det sista de vill se var en fredlig värld. I alla regioner i landet har en del tidningar, radiostationer och TV-stationer, direkt tagit till dessa propagandaverktyg för att sabotera vår
Dafa, och har ett mycket dåligt inflytande på allmänheten. Det här är medvetet sabotage
av Dafa och kan inte ignoreras. Under sådana mycket speciella omständigheter har
Dafa-lärjungar i Beijing använt ett speciellt tillvägagångssätt för att be dessa människor
sluta sabotera Dafa, det här var faktiskt inte fel. Det här görs endast under mycket speciella situationer (andra regioner ska inte ta efter deras tillvägagångssätt). Men när elever av fri vilja vänder sig till dessa oinformerade och oansvariga nyhetsbyråer och förklarar vår verkliga situation för dem så ska det inte anses vara fel.
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Vad jag skulle vilja säga till er är inte huruvida själva den här händelsen var rätt eller
fel, utan jag vill påpeka att en sådan händelse har blottat en del människor. De har fortfarande inte i grunden ändrat sina vanliga människors begrepp, inser fortfarande saker
genom att använda den mänskliga mentaliteten där människor skyddar människor. Jag
har sagt att Dafa absolut inte ska bli inblandad i politiken, men syftet med själva den här
händelsen var att hjälpa media att känna till vår faktiska situation och lära känna oss
från rätt håll så att de inte skulle dra in oss i politik. Ur ett annat perspektiv kan Dafa få
människors hjärtan att riktas mot Shan och kan stabilisera samhället. Men ni måste vara
klara över att Dafa absolut inte sprids i dessa syften, utan egentligen för kultivering.
Dafa har skapat ett existenssätt för mänskligheten på den lägsta nivån. Bland olika
mänskliga beteenden inom den mänskliga existensformen på den här nivån, inklusive att
kollektivt lägga fram aktuella fakta för någon med mera, är då inte det här en av de talrika existensformerna som Dafa ger mänskligheten på den lägsta nivån? Det är bara så
att när människor gör saker så existerar gott och ont tillsammans. Sålunda kommer det
att bli strider och politik. Men under extremt speciella omständigheter använde Dafalärjungar ett sådant tillvägagångssätt från Fa på den lägsta nivån och de använde helt
och hållet sin goda sida. Var inte det här en handling som Yuanrong Fa på mänsklighetens nivå? Förutom under speciellt extrema omständigheter ska ett sådant tillvägagångssätt inte användas.
Jag har länge märkt att några individer inte i sina hjärtan är för att skydda Dafa, utan
istället har för avsikt att skydda vissa saker i det mänskliga samhället. Om du vore en
vanlig människa skulle jag inte ha någon invändning, det är förvisso en bra sak att vara
en god människa som skyddar det mänskliga samhället, men nu är du en kultiverare.
Vilken ståndpunkt du intar när det handlar om Dafa är en grundläggande fråga, det är
också exakt det som jag vill påvisa för dig. Under er kultivering kommer jag att använda
alla medel för att blotta alla era fasthållanden och dra upp dem med rötterna.
Ni kan inte alltid lita på att jag ska föra upp er till höga nivåer medan ni själva inte
förflyttar er. Bara efter att Fa uttryckligen har slagits fast rör ni er. Om den inte lärs ut
tydligt rör ni er inte eller rör er i motsatt riktning. Jag kan inte godta sådant beteende
som kultivering. Vid det kritiska tillfället när jag ber er bryta er loss från människorna
så följer ni mig inte. Varje chans återkommer inte. Kultivering är allvarligt, avståndet
har blivit större och större. Det är väldigt farligt att lägga till några som helst mänskliga
saker till kultiveringen. I själva verket går det också bra att vara en god människa, ni
måste bara vara klara över att ni väljer er egen väg.
Genom den här händelsen har några människor observerats när de har sprungit runt
bland lärjungar och orsakat skada. Istället för att tänka på rätt sätt och lägga fram sina
synpunkter för Assistentcentren spred de rykten bland utövarna, spred missämja, organiserade fraktioner och använde vanliga människors värsta metoder. Vidare försökte en
del personer till och med irrationellt att köra bort elever. En del av de elever som du
försökte köra bort har kultiverat sig många gånger bättre än vad du har. Har ni tänkt på
det? Varför agerade ni så orimligt och förbittrat? Kunde du inte ens med ett sådant sinne
erkänna ditt starka fasthållande? Jag säger till alla, den här Fa är så ofantlig att man inte
kan föreställa sig, ni kommer aldrig att helt känna till eller förstå dess Fa-principer.
Jag bryr mig inte om former, jag kommer att använda alla medel för att blottlägga
era mycket djupt dolda fasthållanden och ta bort dem.
Li Hongzhi
6 juli 1998
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För vem existera
De svåraste sakerna för människor att släppa är deras föreställningar. Vad värre är, en
del människor kan inte ändra på sig ens om de måste ge upp sina liv för falska lärosatser. Likväl är sådana föreställningar i sig själva förvärvade efter födelsen. Människan
tror alltid att sådana orubbliga idéer, och idéer som kan få honom att betala vilket pris
som helst utan eftertanke, är hans egna tankar. Till och med när han ser sanningen förkastar han den. Faktum är att alla föreställningar utom vår inneboende renhet och
oskuldsfullhet är förvärvade efter födelsen och är inte ens verkliga jag.
Om de här förvärvade föreställningarna blir mycket starka ändrar de sin roll och styr
människans verkliga tänkande och beteende och då kanske en människa tror att de är
hans egna idéer. Det här gäller för nästan alla nutidens människor.
När man har att göra med relevanta, viktiga frågor, om ett liv verkligen kan göra bedömningar i olika frågor utan förutfattade meningar så kan den här människan verkligen
ta kommandot över sig själv. Sådan klartänkthet är visdom och det är olikt vanliga
människors så kallade intelligens. Om en människa inte kan göra det är han styrd av
förvärvade föreställningar eller tankar utifrån. Han kanske till och med kämpar hela sitt
liv för dem, men när han blir gammal kommer han inte ens att veta vad han har gjort
under sitt liv. Fastän han inte har uppnått någonting under sin livstid har han gjort otaliga misstag medan han har drivits av dessa förvärvade föreställningar. Därför måste
han i sitt nästa liv betala för karman i enlighet med sina egna dåliga gärningar.
När en människa blir upprörd är det som kontrollerar hans tankar och känslor inte
förnuftet utan känslor. När en människas olika föreställningar, såsom hans tillit till vetenskap, religion eller ideologi med mera, utmanas av Buddha-Fas sanning, blir han
också upprörd. Det här gör att den onda sidan av den mänskliga naturen tar överhanden
och på så sätt till och med gör honom än mer irrationell; det är ett resultat av att vara
under kontroll av förvärvade föreställningar. Han drar förhastade slutsatser eller försvårar saken. Till och med en människa med ödesförbindelse kan på grund av detta förlora
den här förutbestämda chansen, och låta sina egna handlingar skapa evig, djup ånger.
Li Hongzhi
11 juli 1998

Att smälta in i Fa
Nu blir fler och fler människor Dafa-elever och trenden är att nykomlingar har en bättre
uppfattning och förståelse. Utan hinder från det ultravänstertänkande som fanns i samhället tidigare, finns ingen förståelseprocess för tänkandet, när man studerar Fa i grupp
behövs inte så mycket tid för diskussion. Så de ska använda mycket tid för att studera
Fa för att höja sig så snabbt som möjligt. Ju mer du är uppfylld i sinnet, desto snabbare
förändring.
Jag berättade en gång vad som är en bra människa och vad som är en dålig människa. Det är inte så att någon som verkar ha gjort en dålig gärning är en dålig människa
och att någon som har gjort någonting bra är en bra människa. En del människors sinnen
är fulla av alla dåliga tankar, det är bara det att de inte har visat upp dem eller, än slugare, har dolt dem, de här är verkligt dåliga människor. Men det finns människor som
inte är dåliga egentligen men då och då begår felaktiga gärningar; dessa människor är
inte nödvändigtvis dåliga människor. Hur ska vi då förstå dåliga människor och bra
människor?
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En människa är som en behållare, fyller på något, då är det det här. Allt vad en människa ser med sina ögon och hör med sina öron är våld, pornografi och intriger i litteraturen, och strävan efter personlig vinning i den materiella världen, penningdyrkan, andra
manifestationer av demon-natur med mera. Med huvudet fyllt med allt sådant är en sådan människa verkligen en dålig människa, oavsett hur han framstår. Ens uppförande
styrs av ens tankar, med ett sinne fullt med sådana saker, vad har man förmågan att
göra? Det är bara det att det hos människor finns mer eller mindre, i varierande grad,
problemet med nedsmutsning av tanken så att människor inte kan upptäcka det problem
som har dykt upp. Felaktiga samhällstrender som reflekteras i varje del av samhället
förändrar omärkligt människor, förgiftar mänskligheten och skapar en mängd demonnatursmänniskor som är så kallat anti-tradition, anti-ortodoxa, anti-moral. Det här är det
verkliga bekymret! Även om samhällsekonomin har gått upp kan den också förstöras i
händerna på dessa människor, eftersom de inte har något mänskligt sinne.
Omvänt, om en människa tar emot mänsklighetens goda, traditionella tankar, vilka
har varit förhärskande under årtusenden, och tror på ordentligt mänskligt uppförande
och standard och fylls med alla bra saker, hurdant blir den här människans uppförande?
Oavsett om den här människan visar det eller inte så är han en verkligt bra människa.
Som en elev, om det hans sinne fylls av helt och hållet är Dafa är den här människan
definitivt en genuin kultiverare. Så du måste ha en klar förståelse när det gäller den här
frågan rörande Fa-studierna. Att läsa böckerna mer och studera böckerna mer är nyckeln
till att genuint höja sig. Ännu tydligare, så länge som du läser Dafa förändras du; så
länge som du läser Dafa, då höjer du dig, det gränslösa innehållet i Dafa samt de tillhörande metoderna, övningarna, kommer att göra det möjligt för dig att nå Fulländning.
Att läsa i grupp eller att läsa på egen hand är detsamma.
Den forntida människan hade ett talesätt: Om någon hör Dao på morgonen kan han
dö på kvällen. Ingen i dagens mänsklighet kan verkligen förstå dess innebörd. Vet ni att
när Fa redan har satts in i en människas sinne, är inte den del som har fyllts med Fa assimilerad till Fa? Vart kommer den delen att gå efter att den människan som har hört Fa
dör? Jag vill uppmana er att studera Fa mer, att ta bort fler fasthållanden och släppa diverse mänskliga föreställningar, så att ni inte bara tar med er en viss del, utan når Fulländning.
Li Hongzhi
3 augusti 1998

Buddha-Fa och buddhismen
Många människor tänker på buddhismen närhelst Buddha nämns. I själva verket är
buddhismen bara en av Buddha-Fas manifestationsformer i den mänskliga världen, för
Buddha-Fa manifesterar sig också på andra sätt i den mänskliga världen. Med andra ord
kan inte buddhismen representera hela Buddha-Fa.
Beträffande buddhismen så predikades inte allt däri av Buddha Sakyamuni. Det
finns andra former av buddhism i världen som inte betraktar Buddha Sakyamuni som
sin mästare. En del har faktiskt inget att göra med Buddha Sakyamuni. Till exempel är
det som den Gula sekten inom den tibetanska buddhismen dyrkar den Stora Sol Tathagata och den betraktar Buddha Sakyamuni som en av den Stora Sol Tathagatas BuddhaFashen. Med Milerepa som föremålet för sin dyrkan har den Vita sekten inom den tibe-
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tanska buddhismen ingenting att göra med Buddha Sakyamuni, och inte heller omnämner den Sakyamunis buddhism. Deras troende på den tiden kände inte ens till Buddha
Sakyamunis namn, än mindre vem Buddha Sakyamuni var. Andra sekter inom den tibetanska buddhismen har var och en förstått Buddha Sakyamuni på olika sätt. Den Lilla
vagnen har alltid ansett sig själv vara den ortodoxa buddhism som predikades av
Buddha Sakyamuni, ty den har faktiskt beträffande formen ärvt den kultiveringsmetod
som användes under Buddha Sakyamunis era. Den har behållit de ursprungliga Buden
och klädseln och den dyrkar endast Buddha Sakyamuni. Den kinesiska buddhismen
ändrades innan den introducerades i Kina. Kultiveringsmetoden ändrades drastiskt, med
dyrkan av många Buddhor istället för enbart Buddha Sakyamuni. Under tiden dubblerades antalet Bud och ceremonierna från forntida Kinas folkliga religioner inkorporerades.
Under religiösa ceremonier användes kinesiska musikinstrument, såsom träfiskar,
klockor, gong-gonger och trummor, och man bar forntida civila kläder. Den döptes om
till den Stora vagnen och har blivit avsevärt förändrad jämfört med Buddha Sakyamunis
tidiga buddhism. På den tiden erkände därför inte den Lilla vagnen den Stora vagnen
som Sakyamunis buddhism.
Det här var att ur buddhistiskt perspektiv tala om sambandet mellan Buddha-Fa och
buddhismen, så vi talar nu ur ett historiskt perspektiv. I det västerländska samhället,
bland de framgrävda lämningarna från den forntida grekiska kulturen, har svastikasymbolen också upptäckts. Faktum är, under de avlägsna tidsåldrarna före den stora
syndafloden dyrkade de också Buddha. Vid tiden för den stora syndafloden överlevde
en del människor bördiga från det forna Grekland, som levde i västra Asien och regionen sydväst om Himalaya. De blev dagens vita indier, på den tiden kallade brahmaner.
Faktum är att brahmanismen till en början dyrkade Buddha. Den hade ärvt traditionen
att vörda Buddha från de forntida grekerna som på den tiden kallade Buddha Gud. Cirka
tusen år senare började brahmanismen sin omgestaltning, precis som förändringarna av
buddhismen inom den moderna Stora vagnen, förändringarna inom den tibetanska
buddhismen, förändringarna inom den japanska buddhismen, och så vidare. Mer än tusen år senare i det forna Indien påbörjade brahmanismen sin slut-Dharma-period. Människor började dyrka fördärvade föremål vid sidan av Buddha. Vid den tiden trodde
brahmanerna inte längre på Buddha. Istället var allt det som de trodde på demoner. Det
förekom dödande och offrande av djur som en rituell dyrkan. Vid tiden för Buddha
Sakyamunis födelse hade brahmanismen redan blivit till en helt och hållet heretisk religion. Detta betyder inte att Buddha hade förändrats utan att religionen hade blivit heretisk. Bland de kvarvarande kulturlämningarna från det forna Indien kan man fortfarande
hitta statyer kvarlämnade från tidig brahmanism i bergsgrottorna. De snidade gudabilderna liknar alla Buddha-bilder. De kan också återfinnas inom buddhismen bland
Buddha-skulpturerna i Kina. Till exempel finns det i flera större grottor statyer av två
sittande Buddhor vända mot varandra med mera. Buddha var fortfarande Buddha, det
var religionen som hade blivit heretisk. Religionen representerar inte Gudar eller
Buddha. Det är försämringen av det mänskliga hjärtat som deformerar religionen.
Allt detta visar att Buddha-Fa är evig och att Buddha-Fa är universums egenskap.
Det är den mäktiga Buddha-Fa som skapade Buddhor och inte Buddha Sakyamuni som
skapade Buddha-Fa. Buddha Sakyamuni var upplyst till Buddha-Fa, upplyst upp till sin
Guoweis nivå.
Jag ska tala om den här mänskliga civilisationscykeln. Vet ni att Dao är en sorts
Gud; Buddha är en annan sorts Gud, Jehova, Jesus och den Heliga Maria är också en
sorts Gudar, deras Guowei och kroppsformer varierar som resultat av skillnader i deras
mål för kultiveringen och i deras förståelse av universums Dafa. Det är Buddha-Fa som
har skapat den ofantliga kosmiska kroppen, inte de här Buddhorna, Daos eller Gudarna.
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Så här mycket kan människorna känna till. Vad som därutöver förblivit okänt för
mänskligheten är fortfarande ofantligt! Sade inte Buddha Sakyamuni en gång beträffande enbart Tathagata-Buddhor att de är lika många som sandkornen i floden Ganges?
Kunde dessa Buddhors läror vara likadana som den Dharma som förklarades av Buddha
Sakyamuni? Kunde de lärdomar som de skulle ge, om och när de kom till det mänskliga
samhället, stämma ord för ord med den Dharma som predikades av Buddha Sakyamuni?
Hade de sex Ur-Buddhorna före Sakyamuni lärt ut den Dharma som Buddha Sakyamuni
lärde ut? Det sägs inom buddhismen att den framtida Buddha, Buddha Maitreya, ska
komma till den här mänskliga världen för att predika sin lära. Kommer han då att upprepa Buddha Sakyamunis ord? Jag känner mig ledsen över att finna att buddhismen idag
har nått ett sådant stadium, dåraktigt troende på religionen själv utan att kultivera genuint. Hycklare och religiösa skojare fördärvar allvarligt kultiveringsplatserna och munkarna. Om man tänker efter är det inte så förvånande. Faktum är att Buddha Sakyamuni
en gång talade om förhållandena under slut-Dharma-tiden. Hur mycket skiljer sig den
moderna buddhismen från brahmanismen under dess senare period?
Nu har jag än en gång kommit till världen för att sprida Fa och direkt lära ut universums grundläggande Dafa. En del människor vågar inte erkänna det, inte för att de bekymrar sig om sin egen kultivering utan hellre för att skydda religionen själv eller för att
de låter sina vanliga mänskliga känslor påverka. De tycker att religionen är nästan liktydig med Buddha. Det finns också människor som protesterar och använder sitt vanliga
mänskliga sinne, ty deras framskjutna ställning inom buddhismen står på spel. Är det
här ett litet fasthållande? När det gäller människor med dolda motiv som till och med
vågar förtala Buddha-Fa och Buddhor så har de redan blivit spöken i helvetet. Det är
bara det att deras liv på Jorden inte är över än. De anser sig jämt vara någon sorts religiösa lärda. Men hur mycket vet de egentligen om Buddha-Fa! Ofta, så fort Buddha
nämns, sätter de det genast i samband med buddhismen; så fort Buddha-läran nämns
tror de att det är buddhismen enligt deras benämning; så fort Buddha-Fa nämns anser de
att det är det som de känner till. Det finns många människor runtom i världen som kultiverar länge djupt inne bland bergen. Många av dem kultiverar genom att följa olika kultiveringsmetoder inom Buddha-läran, vilka har förts vidare i hundratals år. De har
ingenting med Sakyamunis religion att göra. Beträffande de här religiösa skojarna som
inte ens är klara över de här begreppen eller termerna, vilken sorts kvalifikationer har de
för att kritisera Falun Dafa? Förr upprörde Jesu framträdande judendomen; för tvåtusenfemhundra år sedan skakade Sakyamunis framträdande brahmanismen. Det verkar som
om människor aldrig kan lära sig positiva läxor av historien. Istället lär de sig alltid av
de negativa läxorna för sin egen vinnings skull. I universum finns lagen om bildande,
varande och degenerering. Ingenting är beständigt utan förändring. Det finns Buddhor i
olika historiska perioder som kommer till den här världen för att rädda människor.
Historien utvecklas på så sätt. Den framtida mänskligheten kan också höra Buddha-Fa.
Li Hongzhi
17 december 1998
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Dafa får inte utnyttjas
Dafa kan rädda alla varelser. Inför den här storartade sanningen förnekas inte det längre
ens av de så kallade höga nivåers varelser som undkommer till den Trefaldiga världen
eller de inom den Trefaldiga världen som har tillfogat Dafa skada. Ändå har ett problem
dykt upp och visat sig bland vanliga människor. Till exempel har en del människor som
brukade vara emot Dafa eller inte trodde på Dafa också kommit för att lära sig utöva
Dafa. Dafa kan rädda alla varelser. Jag motsätter mig inte att vem som helst kommer för
att lära sig det och jag har i själva verket lärt ut Dafa till alla varelser. Den springande
punkten är att de här människorna i sina hjärtan inte betraktar mig som sin genuine mästare. Deras syfte med att studera Dafa är att utnyttja den för att skydda saker som de inte
kan släppa och saker inom religionen, eller sin Gud i sina hjärtan. Det här är att stjäla
Fa. Avsikten att utnyttja Dafa är i sig en oförlåtlig synd. Men för en del av dem är den
mänskliga sidan av deras sinnen inte riktigt så klar. Därför har jag haft dem under uppsikt hela tiden. Eftersom jag tycker att det ändå är ett sällsynt tillfälle för dem, oavsett
av vilken anledning de har tagit Dafas väg, så ger jag dem som gör fel en chans till.
Trots allt föddes han (hon) in i en tid när Dafa sprids vida omkring och han (hon) har
också mänsklig kropp. Jag har hela tiden väntat på att de ska inse detta.
Faktum är att det finns en grupp människor som kom på det här sättet och som fullständigt har ändrat sin ursprungliga uppfattning och blivit bestämda och genuina Dafalärjungar. Men det finns ytterligare en grupp människor som inte vill ändra sig och som
har flutit runt länge inom Dafa. För Dafas stabilitet i den mänskliga världen, för den
sakens skull, kan jag inte vidare överse med att de fortsätter. Sålunda missar de verkligen sin chans. Som jag sade är ytliga förändringar vad andra ser. Huruvida du kan räddas
eller inte beror på förändringen och upphöjningen av ditt eget hjärta. Om ingen förändring sker där kan man inte höjas och ingenting kan uppnås. I själva verket beror det på
läsandet av Zhuan Falun att din kropp har blivit något välsignad på ytan. Förutom det
har du inte uppnått någonting. Med ett sådant dåligt sinne, kan du uppnå någonting annat? Människor! Tänk efter! Vad ni ska tro, vad ni inte ska tro, varför kultivera? För
vem kultiverar ni? För vem existerar livet? Jag litar på att ni överväger sådana frågor på
ett riktigt sätt. I annat fall kommer den chansen som ni har förlorat aldrig igen. När Dafa
manifesterar sig hos mänskligheten är det här inte det enda som ni kommer att förlora.
Li Hongzhi
16 mars 1999

Orubblighet
Kultiveringen av Buddha-Fa är storartad och på samma gång seriös. Lärjungar, ni vet
bara att det finns sanning och falskhet i den världsliga världen men ni vet inte att liven i
andra dimensioner, inklusive Gudar, varierar mycket i universum beroende på att de är
på olika nivåer. Det här leder till olikheter i deras förståelse av olika saker och av sanningen. Särskilt på grund av att de inte är klara över förhållandena när det gäller upprätandet av Fa har en del orsakat allvarliga störningar och allvarligt motstånd, och har vållat skada genom att använda olika sätt för att komma i kontakt med elever. De har därigenom orsakat en del elever, vilkas himmelska öga är öppet på låga nivåer, tvivel och
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undran rörande Dafa. Bland dessa varelser inom den Trefaldiga världen (så kallade gudomar) och de olika så kallade varelserna på höga nivåer som har flytt från högre dimensioner för att undkomma upprätandet av Fa, känner de flesta inte till den ortodoxa
Fas sanning och gör motstånd mot själva den ortodoxa Fa. De saboterar elevernas upprätta tillit och orubblighet beträffande Dafa genom att uppvisa eller berätta för eleverna
om en del av deras förståelser grundade på deras egna föreställningar, eller genom att
lära eleverna en del saker och så vidare. I själva verket är allt detta saker på mycket låg
nivå och vilseledande lögner. Eftersom de är Gudar framstår de som mycket goda och
förorsakar att en grupp elever som har otillräcklig förståelse av Dafa utvecklar vankelmod. Som följd har en del personer slutat studera Dafa och en del har till och med
anammat den motsatta sidan. För närvarande är det här problemet ganska allvarligt. På
grund av detta är de här personernas situation mycket eländig. Samtidigt kommer det de
har förlorat aldrig att återfås och det här är en mycket stor katastrof i deras liv.
Jag har redan nämnt allt det här för er i ”Det essentiella för flitiga framsteg” och i
”Zhuan Falun” under Ingen andra kultiveringsskola och om hur man kultiverar med det
himmelska ögat öppet. Varför kan ni inte sköta er ordentligt när ni ser att de här hycklande så kallade högre varelserna talar till er? Kan de få er att nå Fulländning? Varför
tänker ni inte på det? Varför ignorerade de er innan ni studerade Dafa? Varför blir de så
bekymrade för er efter att ni har studerat Dafa? Kultivering är seriöst. Jag har redan talat
om alla Fa-principerna. Allt det här är saker som ni måste gå igenom och tester som ni
måste klara i er personliga kultivering. Att misslyckas med att klara dem är vad ni själva
skapar. Hela den här tiden har jag gett er tillfällen att inse det och komma tillbaka till
spåret. För Dafas skull kan jag inte vänta längre och måste skriva den här artikeln. Jag
vet att när ni läser den här artikeln så kommer ni oundvikligen att vakna, men det kommer inte från er egen kultivering. Varför har inte andra blivit störda? Jag har sagt att
upprätandet av Fa började utanför den Trefaldiga världen. Därför kunde en del så kallade gudomar inom den Trefaldiga världen inte se det. Så de vågade göra saker som
saboterar Dafa. När upprätandet av Fa kom in i den Trefaldiga världen och den mänskliga världen hade de ingenstans att undkomma till. Dessutom finns det protokoll över
allt som de har gjort, vilket då blir den framtida position som de har placerat sig själva i.
En del kommer att sänka sin nivå och en del kommer att bli människor. En del kommer
att bli spöken i den nedre världen och en del kommer att bli fullständigt förintade genom nästan ändlös och upprepad förstörelse som betalning för allt som de har gjort,
eftersom det här är de positioner som de får i enlighet med den mest sanningsenliga
uppvisningen av deras eget Xinxing. På det här sättet omplacerar också alla liven ovanifrån inom Dafa sina positioner, för att inte tala om dessa och vanliga människor i världen? Under det att Fa rätas upp finns det de som går uppåt och de som går nedåt, och
det finns de som blir förintade. Oavsett om de är Gudar, människor eller spöken så
kommer alla att omplaceras på varje position inom olika riken, från överlevnad till total
eliminering. Det sätts värde på er människor eftersom ni kan kultivera, det är därför ni
undervisas i så höga nivåers principer. Det sätts värde på er eftersom ni kan kultivera till
genuina stora Upplysta med ortodox Fa och ortodox upplysning.
Li Hongzhi
16 mars 1999
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Utrensandet av demon-naturen
Efter Västra USA:s Dafa-konferens för erfarenhetsutbyten var det en del människor som
lyssnade till Fa med fasthållanden som påstod att kultiveringen snart skulle nå slutet och
att Mästaren skulle ge sig av och ta en del människor med sig. Det här är en handling
som allvarligt skadar Dafa och det är ett stort blottande av demon-naturen. När har jag
någonsin gjort ett sådant uttalande, det här härrör från din vilda fantasi, vilken får näring
från dina fasthållanden. Hur vet du att du kommer att nå Fulländning? Hur kan du nå
Fulländning när du inte ens kan släppa dina personliga fasthållanden? Dafa är seriös,
hur kan den följa efter det som görs av heretiska religioner. Vilka andra former av demon-natur bor fortfarande hos dig? Varför måste du gå till Dafas motsats? Om du fortfarande vill vara min lärjunge så sluta ögonblickligen upp med att utnyttjas av demoner
när du talar.
Lärjungar, jag har om och om igen sagt att kultivering är både seriös och helig. På
samma gång ska vår kultivering vara ansvarig inför samhället, mänskligheten och oss
själva. Varför kan du inte kultivera öppet och rakryggat och på ett sätt som passar in i
det vanliga mänskliga samhället? För alla er som sade till andra att det inte fanns någon
tid kvar, att de gjorde sina slutliga planer, eller att Mästaren skulle ge sig av och ta med
sig den och den och så vidare, så föreslår jag att ni genast gör ogjort den effekt som ni
endera direkt eller indirekt har haft. Inte en enda mening ska utnyttjas av demoner. Vårt
sätt att nå Fulländning måste vara öppet och ärligt.
Li Hongzhi
30 mars 1999

56

