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Sanna naturen uppenbarad
Kultivera Dafa med fasthet och med oberört hjärta,
Grundläggande är höjningen av ens nivå,
Inför prövningen uppenbaras ens sanna natur,
Nå Fulländning, att bli en Buddha, Dao eller Gud.
Li Hongzhi
8 maj 1999

Lite av mina tankar
Nyligen har media rapporterat om att Fastlandskina vill använda en minskning av sitt
handelsöverskott med 500 miljoner USD i utbyte och försöker få mig utlämnad tillbaka
till Kina. Om detta vill jag bara tala lite grand. Jag undervisar bara människor i riktning
mot Shan (medkänsla, godhet, barmhärtighet) och hjälper på samma gång människor
villkorslöst med att bota deras sjukdomar och får människor att nå högre tankevärldar.
Jag tar inte emot några pengar eller materiella ting som belöning. Det här har haft en
positiv inverkan på samhället och folket. Generellt har det påverkat människornas
hjärtan i riktning mot Shan, och moralen har blivit högre. Jag vet inte om det är på
grund av detta som jag ska bli utlämnad. Är det för att låta fler människor få Fa och
kultivera sina hjärtan som ni vill att jag ska återvända till Kina? Om det är så, låt inte
landet förlora 500 miljoner dollar i utbyte. Jag kan återvända själv.
Men jag har hört att människor som ska bli utlämnade vanligtvis är krigsförbrytare
eller folkets fiender eller vanliga brottslingar. Om så är fallet vet jag inte vilket av detta
som passar in på mig.
Faktum är att jag lär människor gång på gång att man som människa måste ha Zhen
Shan Ren som princip. Självklart agerar jag som ett föredöme. När jag själv och ”Falun
Gongs” lärjungar drabbas av grundlöst förtal och behandlas orättvist, så visar de sig alla
ha ett hjärta av stor Shan och stor Ren, ge regeringen tillräckligt med tid för att lära
känna oss, uthärda under tystnad. Men denna tystnad beror absolut inte på att jag och
”Falun Gongs” elever är rädda för någonting. Man ska veta att när en människa känner
till sanningen och den verkliga meningen med livet, kan han offra sitt liv utan att tveka,
så ni ska inte ta vårt barmhärtiga hjärta med stor Ren som rädsla och göra vad ni vill, till
och med göra det ännu värre. I själva verket är de upplysta människor, är kultiverare
som känner till den verkliga meningen med livet. Ni ska inte heller säga att ”Falun
Gongs” lärjungar är vidskepliga. Det finns en massa saker som mänskligheten och
vetenskapen inte känner till. För att bara tala om religion, är det inte för att den är baserad på tilliten till Gud som den existerar? Faktiskt är det genuina religioner och forna
tiders tillit till Gud som har gjort att det mänskliga samhällets moral har bibehållits i
flera tusen år, så då finns dagens människor och det inkluderar dig och mig och honom.
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Om det inte vore så hade mänskligheten redan för länge sedan börjat göra dåliga gärningar och skapa katastrofer, och kanske hade människans förfäder blivit förintade för
länge sedan. Då skulle dagens händelse inte ha inträffat. Faktiskt är människors moral
mycket viktig, människor som inte lägger tonvikten vid moral kan göra alla möjliga
dåliga gärningar, det är väldigt farligt för mänskligheten. Det är det som jag kan berätta
för människor. I själva verket har jag inget hjärta för att göra något för samhället och
vill absolut inte ta hand om vanliga människors problem, och siktar inte heller på
någons makt. Inte alla betraktar makten som så viktig. Finns det inte i mänskligheten ett
uttryck som lyder ”varje människa har sin egen vilja”? Jag vill bara låta kultiverare få
Fa, lära dem hur de verkligen kan höja sitt Xinxing, det vill säga att moralstandarden
höjs. Och det blir inte så att alla kommer att lära sig ”Falun Gong”. Men de saker som
jag gör har inget att göra med ”politik”. Men människors hjärtan har blivit vända i
riktning mot Shan, och kultiverare som har högre moral är en väldigt bra sak för vilket
som helst land, vilken som helst nation. Hur kan man säga att det att hjälpa människor
med att bota sjukdomar, stärka hälsan, höja människors moralstandard, är en heretisk
religion? Alla som utövar ”Falun Gong” är en del av samhället. Och varje person har sitt
jobb och sin uppgift. De bara går till parken varje morgon, tränar ”Falun Gong” i parken
en halvtimma eller en timma, sedan går de till jobbet. Det finns inga regler som man
måste följa som i religionen, det finns inga tempel, kyrkor, inga religiösa ceremonier.
Man lär sig när man vill och går när man vill, det finns inga namnlistor, vad är det för
”religion”? På tal om ”heretiskt”, är det heretiskt att lära människor att bli Shan, inte ta
emot pengar, bota sjukdomar och stärka hälsan åt folk? Eller är allt som inte tillhör
kommunistpartiets teorier heretiskt? Och jag vet, heretisk religion är heretisk religion,
det bestäms inte av regeringen. Kan heretisk religion bli ortodox bara för att den passar
tänkesättet hos en del personer inom regeringen, och den ortodoxa religionen som inte
passar deras eget tänkesätt kan betecknas som heretisk?
Faktiskt är jag väldigt klar över varför en del människor går emot ”Falun Gong”. Det
är så som media har rapporterat, att det är för många människor som lär sig ”Falun
Gong”. Över hundra miljoner är inte lite, är man rädd för att det finns många goda
människor, är det inte så att ju fler goda människor, desto bättre, ju färre onda människor desto bättre? Jag, Li Hongzhi, hjälper människor att höja moralen villkorslöst,
stärker människors hälsa, stabiliserar samhället, med en frisk kropp kan man tjäna
samhället bättre, är det inte att skapa lycka åt människor som har makten? Faktum är att
detta verkligen har uppnåtts. Varför inte veta att tacka mig, utan tvärtom sätta mer än
hundra miljoner människor på den motsatta sidan, vilken regering gör sig oförstådd?
Dessa mer än hundra miljoner människor, vilka har inte familj, släktingar, barn, goda
vänner, är det bara frågan om ett hundra miljoner? Då kan de som är emot vara ännu fler
människor. Vad är det som egentligen har hänt med ”ledarna i det land som jag älskar”?
Om rädslan för dessa goda människor kan tas bort från deras hjärtan med mitt, Li
Hongzhis liv, så återvänder jag med en gång, och låter er göra vad ni vill med mig, och
varför ”gå emot allas vilja”, trötta ut folk, förlora pengar, och använda politik och
pengar, genomföra ett utbyte som saboterar mänskliga rättigheter? Och USA är alltid ett
land som är ett föredöme när det gäller att respektera mänskliga rättigheter, kommer
USA:s regering att göra den här handeln för att sälja mänskliga rättigheter? Och jag är
permanent boende i USA och är en permanent boende som omfattas av USA:s lag.
Jag vill inte kritisera någon, kan bara inte förstå deras sätt att handskas med saker.
Varför inte vilja ta den här bra chansen att vinna människors hjärtan, utan istället
placerar över hundra miljoner människor på den motsatta sidan.
Det finns nyheter som säger att många människor har varit i Zhongnanhai, av den
anledningen har någon blivit chockad och arg. I själva verket var de människor som var
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där inte alls många. Tänk er alla, det finns över hundra miljoner människor som lär sig
”Falun Gong”, och det var bara drygt tiotusen där, hur kan det anses vara mycket? Det
behövdes ingen mobilisering, över hundra miljoner människor, du vill åka, jag vill
också åka, blir det inte mer än tiotusen människor på en stund? De hade inga megafoner, inga banderoller, inget dåligt uppförande och ingen som gick emot regeringen, de
ville bara förklara situationen för regeringen, varför var det inte tillåtet? Ni tillfrågas,
fanns det någonsin demonstranter med så gott uppförande? Berördes inte deras hjärtan
när de såg detta? Man måste hitta ett litet fel hos ”Falun Gong”, och försöka utrota den
utan att tänka på resten av den. Ett sådant handlingssätt är verkligen otidsenligt. ”Falun
Gong” är inte så skrämmande som en del människor inbillar sig, det är tvärtom en stor
och bra sak, det finns hundra fördelar, utan en enda nackdel, för vilket samhälle som
helst. Å andra sidan, att förlora folkets hjärta är den mest skrämmande sak. För att tala
öppenhjärtigt, ”Falun Gongs” elever är också människor under kultivering, det finns
fortfarande mänskliga hjärtan, under orättvis behandling vet jag inte hur länge de kan
tolerera, det är ju bara det som jag oroar mig för.
Li Hongzhi
2:a juni 1999

Position
De prövningar som en kultiverare går igenom är omöjliga för vanliga människor att
uthärda och därför fanns det bara ett fåtal genom historien som kunde kultivera till Fulländning. Människor är just människor, i det avgörande ögonblicket är det väldigt svårt
att släppa det mänskliga, man hittar alltid en ursäkt som man kan lura sig själv med.
Emellertid, en stor kultiverare, i stora och viktiga prövningar kan han ge upp sig själv,
till och med ge upp alla mänskliga tankar. Jag gratulerar Dafa-kultiverare som har gått
igenom den prövning som avgör om man kan nå Fulländning eller ej. Det eviga hos era
oförstörbara liv och den nivå som ni befinner er på i framtiden har skapats av er själva,
den mäktiga dygden har ni själva kultiverat fram. Att vara flitig, det är det största och
mest ärorika.
Li Hongzhi
13 juni 1999

5

Stabilitet
Angående saker som hände för en tid sedan så har det här redan orsakat allvarlig skada
för massor med Falun Dafa-elever, samtidigt som det också allvarligt har skadat landets
image. Elever kan via de normala kanalerna rapportera till styret på olika nivåer eller till
landets ledare vad de känner väl till angående det att Falun Gong-elevers träning störs
direkt eller indirekt i berörda regioner och av berörda myndigheter, samt att en del
människor använder den makt de besitter för att anstifta Falun Gong-händelsen och att
vända folket mot regeringen och därigenom håva in politiska vinster.
Men vi är kultiverare och blandar oss inte i politiken, blir inte störda av dessa saker
som hände för ett tag sedan. Lugna ditt hjärta, återgå till normal träning och till
studierna av Fa, var flitig, kultivera genuint, höj er själva ständigt.
Li Hongzhi
13 juni 1999

Inskrift i den ryska versionen av Falun Dafa
Sätt värde på den!
Gudarnas löften håller på att uppfyllas;
Sätt värde på den!
Det här är det du har letat efter;
Sätt värde på den!
Fa är mitt framför dig.
Li Hongzhi
10 juli 1999
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Återigen, på tal om vidskepelse
Vidskepelse är ursprungligen bara ett vanligt ord, det är vissa som sysslar med politik i
landet som gör detta ord till ett starkt dödligt ord. I själva verket är den vidskepelse som
lanseras av de människor som sysslar med politik, inte vidskepelse utan en politisk
stämpel och en politisk slogan och det är ett politiskt ord som specifikt används för att
attackera andra människor. Så fort som den här stämpeln är satt, då ställs det i motsats
till vetenskap, då kan de attackera utan att reflektera.
I själva verket har människor som har genomgått alla sorters politiska rörelser en
mycket stark analytisk förmåga, de har tidigare haft tro, har lidit förluster, har dyrkat
blint, har också dragit lärdomar av sina erfarenheter, särskilt har deras hjärtan oförgätligt berörts under kulturrevolutionen, är det möjligt att få sådana människor att lättvindigt tro på någonting? Dagens människa kan väldigt klart urskilja om det är sanning eller
om det kallas vidskepelse av människor som sysslar med politik.
Om det är vetenskap eller vidskepelse, det bestäms inte av dem som sysslar med
politik, utan avgörs av vetenskapsmän, men de så kallade vetenskapsmän som utnyttjas
av politiken är faktiskt också politiker. Sådana människor kan verkligen inte göra en
objektiv vetenskaplig bedömning stående på en objektiv vetenskaplig grund och då kan
de i grunden inte kallas vetenskapsmän, som mest är de bara som ett slagträ i politikerns
hand att slå människor med.
Förståelsen av universums sanning hos Dafa-kultiverare innebär en höjning av det
rationella och praktiska, det är fåfängt för människor, oavsett på vilka grunder, att förneka universums Fa-principer som varande högre än alla teorier i det mänskliga
samhället. Särskilt när moralen i det mänskliga samhället raseras fullständigt visar det
Stora Universum återigen barmhärtighet mot människorna och ger människorna en sista
chans. Detta är det hopp som mänskligheten borde värdesätta väldigt mycket, men
människor saboterade, för sina själviska begär, det sista hoppet som universum har givit
till mänskligheten, vilket har medfört att Himmel och Jord har blivit chockerat och
ursinnigt. Okunniga människor kommer fortfarande att säga att alla sorters katastrofer är
naturfenomen. Universum existerar inte för mänskligheten, människor är bara det lägsta
lagret av livsexistensernas manifestationsformer, om mänskligheten förlorar måttstocken för att existera i det här lagret i universum, då elimineras de av universums historia.
Mänsklighet! Vakna upp till klarhet! Gudomarnas högtidliga utfästelser uppfylls,
Dafa utvärderar alla liv. Man väljer själv livsväg men ens egen enda tanke kommer att
bestämma ens framtid.
Sätt värde på det, universums Fa-principer finns precis framför er.
Li Hongzhi
13 juli 1999
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Mästare Li betraktar lugnt världen från bergen

Mästare Li betraktar lugnt världen från bergen efter att ha lämnat New York efter händelserna den 20 juli
1999. (Fotot publicerat den 19 januari 2000)

Hjärtat självt klart
Fa räddar alla varelser Mästaren lotsar
Ett segel hissat hundra miljoner segel sätts
Släppa fasthållanden lättad båten snabb
Mänskliga hjärtat tungt svårt korsa havet
Plötsligt förändras vinden molnen Himlen tycks falla
Skjuta undan berget piska havet onda vågor välla
Beslutsamt kultivera Dafa tätt följa Mästaren
Fasthållanden för tunga förlora riktning
Båten slår runt segel rämnar flyr för livet
Dy sand rensas bort helt guld lyser fram
Liv död är inte tomt prat
Klara eller ej sanningen visas fram
Vänta till den dagen nå Fulländning
Sanning visas vitt hela världen förundrad.
Li Hongzhi
12 oktober 1999
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Mot Fulländning
Att med fasthållanden studera Fa är inte genuin kultivering. Men det går att i kultiveringen successivt inse sina egna grundläggande fasthållanden, ta bort dem, så att en kultiverares standard kan uppnås. Vad är då de grundläggande fasthållandena? Människor i
världen har byggt upp många tankekoncept, så de drivs av tankekoncept, jagar efter
saker och ting som man önskar sig. Men när människor kommer till världen är det
ödesförbindelsen som bestämmer ens livsväg och förluster och vinningar i ens liv, hur
kan mänskliga tankekoncept tillåtas bestämma varje process i ens liv? Så den där så
kallade vackra längtan och önskan har blivit en smärtsam strävan som man håller fast,
men som man aldrig kan få.
Dafa har gränslös innebörd, har skapat allting på varje nivå i universum, inräknat
givetvis också allting i mänskligheten, så förutom detta avskum som angriper Dafa
bland människorna, som har utnyttjats av dessa dåliga, gamla onda krafter som håller på
att utrotas, kan alla människor se vad de själva anser vara den goda sidan i Fa. En del
människor har verkligen sett Dafas Fa-principer; och så finns det många elever vars
mänskliga tankekoncept i Dafa har hittat olika sorters längtan och önskan i det mänskliga livet. Drivna av just det här mänskliga hjärtat som de håller fast vid har de kommit
in i Dafas kultivering.
En del människor känner att Dafa passar deras vetenskapliga tankekoncept, en del
känner att den passar deras principer för att vara människa, en del känner att den passar
deras missnöje med politiken, en del känner att Dafa kan rädda den mänskliga, redan
fallna moralen, en del känner att Dafa kan bota deras sjukdomar, en del känner att Dafa
och Mästaren är upprätta med mera, med mera. Det är inte fel att människor i världen
har dessa hjärtan, längtar efter vackra mål och önskningar, men som en kultiverare går
det givetvis inte. Då får du komma in genom Dafas dörr driven av dessa tankar, men i
kultiveringsprocessen måste du betrakta dig själv som en kultiverare, och när du sedan
läser boken, studerar Fa, gör flitiga framsteg, kan du tydligt se vilken din ursprungliga
tanke var när du kom in till Dafa. Har kultiverat en tid nu, är det fortfarande den ursprungliga tanken, är det fortfarande detta mänskliga hjärta som gör att du stannar kvar
här? Om det är så, då räknas du inte som min lärjunge, detta är att det grundläggande
fasthållandet inte har avlägsnats, kan inte förstå Fa i Fa. De som har gallrats bort när
Dafa mött det heretiska och onda i prövningarna i Kina är alla dessa människor som inte
har blivit av med sådana fasthållanden. Samtidigt har Dafa fått en del negativ påverkan.
Trots omständigheterna att många genuina lärjungar går igenom allvarliga svårigheter, förlängs sluttiden gång på gång, väntar på att dessa människor ska inse sitt grundläggande fasthållande, eftersom många bland dessa människor har ödesförbindelse och
att det finns hopp om Fulländning.
Vet ni? En av de största ursäkterna som används av de gamla onda krafterna för att
angripa Dafa nuförtiden, är att säga att era grundläggande fasthållanden fortfarande är
dolda, så svårigheten ökas, dessa människor bör pekas ut. Ni håller fast vid att Dafa
passar den mänskliga vetenskapen, då styr dessa de heretiska och onda människorna till
att sprida ut att Dafa är vidskepelse; ni håller fast vid att Dafa kan bota sjukdomar, då
styr dessa de heretiska och onda människorna till att sprida ut att Dafa inte tillåter
människor att äta medicin och 1400 människor dog; till och med när ni säger att Dafa
inte involverar sig i politiken, då låter dessa de heretiska och onda människorna sprida
ut att Dafa och Li Hongzhi har politiska krafter utanför landet, med mera; ni säger att
Dafa inte tar emot avgifter, då säger dessa att Mästaren samlar på sig en förmögenhet.
Oavsett vad ni håller fast vid så låter dessa de heretiska och onda människorna hitta på
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motsvarande lögn. Till och med när ni är oroliga för att Dafa ska saboteras skapar de
falska Jing Wen. Tänk över det alla, en så stor prövning nu, den är ett stort test för att se
hur Dafa, hur eleverna kommer att bli när Mästaren inte är närvarande, hur kan
Mästaren säga någonting? Hur kan det berättas för er hur ni ska göra? Och med motsvarigheten till alla hjärtan hos människor och till alla fasthållanden, styr dessa de onda
människorna att heltäckande utan undantag, och upplösande, testa Dafa och lärjungarna.
Om ni genuint i kultiveringen kan avlägsna dessa mänskliga grundläggande fasthållanden, kommer denna slutprövning inte att vara så heretisk och ond.
En del människor kan ännu inte läsa boken helhjärtat, särskilt de som arbetar för
Dafa, ni får inte använda några som helst ursäkter för att inte läsa boken eller studera
Fa, till och med när du gör någonting för Mästaren, för mig personligen, måste du varje
dag studera Fa med ett lugnt hjärta, måste kultivera genuint. När ni läser boken kommer
alla möjliga tankar, de oräkneliga Buddhorna, Daos och Gudarna i boken tittar på dina
löjliga, ömkliga tankar, de ser karma i de här tankarna som kontrollerar dig hemskt, och
du håller dig fortfarande fast i illusionen och kan inte upplysas. Det finns till och med
en del assistenter som inte läser boken eller studerar Fa under en lång tid, hur kan Dafas
arbete göras bra? Omedvetet skapade ni många förluster som är svåra att återställa.
Lärdomen bör göra er mer mogna. För att inte tillåta dessa heretiska och onda krafter att
tränga in i er tanke är det enda sättet att ta vara på tiden att studera Fa.
Det som händer nu planerades för väldigt länge sedan i historien. Lärjungarna som
har motstått trycket och gått ut för att bekräfta Fa är storartade. När jag pekar på och
frågar de höga varelserna som till slut kommer att gallras ut, varför sprida ut lögner om
mig och Dafa, så svarar de: ”Det finns ingen annan metod, du har gått för rätt, hur kan
Dafa och dina lärjungar annars testas.” De som saboterar Dafa är bara en liten del av de
onda krafterna, dessutom bara utnyttjar de dessa heretiska och onda liv som de också
tror säkerligen kommer att gallras ut. I universum, de oräkneliga Buddhorna, Daos,
gudomarna och varelserna i ofantliga himlakroppar, stirrar alla på allt på detta lilla
dammkorn i universum. Dafa har redan fulländat allt i universum. Den mäktiga dygden
är storartad och varar i evighet. Och lärjungarna som har gått igenom den heltäckande
och svåraste prövningen har också etablerat en fast grund för Dafa i världen samt den
sanna manifestationen av Dafa hos mänskligheten. Samtidigt har de fulländat sin storartade position. De heretiska och onda kommer att utrotas; avskummet i den mänskliga
världen kommer också att få sin motsvarande vedergällning; de brottsliga och onda kan
inte tillåtas att fortsätta. Lärjungarna väntar på Fulländning, jag kan inte heller vänta
längre. I manifestationen av det goda och det onda har alla helt och hållet visat vilket
resultat de kommer att få. Alla varelser, era framtida positioner är valda av er själva.
Li Hongzhi
16 juni 2000

Till Taiwans Fa-konferens
Först vill jag låta min hälsning omfatta alla Taiwanesiska Dafa-elever – hej alla!
Samtidigt skulle jag också vilja önska Fa-konferensen fullständig framgång!
Jag hoppas att ni genom den här Fa-konferensen kommer att kunna upptäcka brister
och bli flitigare, och att ni gör den här Fa-konferensen till en helig sådan, i vilken ni
jämför hur ni har studerat och kultiverat, och visar den upprätta Fa för världens
människor.
Li Hongzhi
25 juni 2000
10

Referenser till profetior
Lärjungar: Det som utspelar sig i Kina för närvarande har arrangerats historiskt, många
människor har också i det förflutna förutspått detta. De väljer att säga det indirekt så att
det anpassas till den världsliga gåtan och samtidigt varnar människor i världen, därför
kan vanliga människor bara inse det efter att historien har passerat.
De händelser som utspelar sig i Kina för närvarande talade fransmannen Nostradamus om i boken ”Århundraden” för några hundra år sedan:
År 1999 sjunde månaden
för att få kungen Angolmois att återuppstå
stora terrorkungen kommer att komma ner till Jorden
före och efter den tiden kommer mars att härska över världen
det sägs att det är för att låta människor få ett lyckligt liv
Vad han säger om år 1999 sjunde månaden, för att få kungen att återuppstå faller terror
ner från Himlen, det är just de få personer som har dolda motiv inom det kinesiska kommunistpartiets centralkommitté som utnyttjar sina maktbefogenheter till att sätta igång
en fullskalig ondskefull förföljelse av Dafa och Dafa-lärjungar, genom att arrestera,
misshandla, skicka till arbetsläger, döma till fängelsestraff, förstöra böcker, de har använt militär, polis, underrättelsetjänst, diplomati samt alla radio-, tv-stationer, tidningarna och använder gangstermetoder på ett heltäckande sätt för att sprida rykten och
förtryck, det verkar som om himlen faller ner, ondskan har nått ett stadium som täcker
hela världen, syftet med att de gamla krafterna använder sina fördärvade synsätt för att
arrangera den här händelsen är att så kallat testa Dafa på ett destruktivt sätt. Den process
där Mästaren rätar upp Fa hos mänskligheten ser ut som processen att återuppstå från
döden, sett ur gudomars synvinkel.
Beträffande meningen ”före och efter den tiden kommer mars att härska över världen” så syftar den på att Marx styr världen före och efter 1999. I själva verket är det för
närvarande inte bara de samhällen som styrs av det ondskefulla kommunistpartiet som
följer Marx, utan den sociala välfärden hos de välutvecklade länderna i världen är också
onda kommunistiska saker under kapitalistiska system, på ytan är det ett fritt samhälle
men egentligen verkar det som om hela världen sysslar med kommunism. Alla som
kommit till välutvecklade västländer från länder som styrs av de ondskefulla kommunisterna har samma känsla: Det känns på samma sätt som med kommunismen här, förutom
att de inte förespråkar våldsam revolution.
Den sista meningen ”det sägs att det är för att låta människor få ett lyckligt liv”
syftar också på vad det ondskefulla kommunistpartiet talar om, att befria hela mänskligheten, att använda den höga skatten till att upprätthålla social välfärd i västvärlden.
På grund av att den här saken fortfarande håller på att avslutas avslöjas endast det
här fåtalet meningar. I själva verket har profetiorna om den här tiden spridits i många
länder. De ovanstående meningarna är endast för er referens.
Li Hongzhi
28 juni 2000
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Att använda efter eget gottfinnande
Jag har alltid ogillat standardiserade innebörder och ytlig grammatik och ytliga ord hos
den moderna kinesiskan, därför använder jag under Fa-föreläsning ofta inte standardiserad grammatik eller standardiserade ord! På grund av detta förstår vissa människor inte.
Faktum är att ordens innebörd, vilken ändrades av moderna människor, redan har
blandat in moderna människors åskådning, särskilt ord som bär på ateism eller politiska
faktorer, det går absolut inte att använda dem under Fa-föreläsning, för att få eleverna
att förstå använder jag bara så gott jag kan grammatik och ord från modern kinesiska.
Hur kan universums Fa standardiseras av den mänskliga kulturen? Kan jag bara
förklara Fa-principer så bryter jag upp den mänskliga kulturen, bryter upp de där standarderna och bindningarna, använder efter mitt gottfinnande, för att uttrycka Dafa klart
använder jag dem som jag vill. Exempelvis är mina meningar ibland väldigt långa, i
meningen finns ord som används upprepat för att förstärka och fördjupa meningen, till
och med då är det väldigt svårt att uttrycka höga, djupa Fa-principer med mänskligt
språk. Beträffande orden använder jag dem i grunden efter mitt gottfinnande, till
exempel skriver jag ofta om ”chengdu”* (grad) till ”chengdu”* (uppnådd grad). Jag
tycker att beträffande hur mycket av en sak man har uppnått så bör man använda detta
ord. Jag tycker om att skriva om ”zhenxiang”* (sanning) till ”zhenxiang”* (den sanna
uppenbarelsen), för jag tycker att för den ursprungliga uppenbarelsen bör användas den
här ”xiang” (uppenbarelse); jag tycker om att skriva om ”jue”* (absolut) till ”jue”*
(bestämd), för jag tycker att detta ord är tyngre, att använda ”hong”* (ofantlig) för att
ersätta ”hong”* (enorm), för universums Dafa passar det bättre med ”hong” (ofantlig)
etcetera. Jag tycker inte om att standardisera meningar med mycket enkla ”skiljetecken”. När jag skriver artiklar är det ofta kommatecken hela vägen för att jag bara
fokuserar på Fa-innebörden. Det finns inget måste-begrepp när det gäller den mänskliga
standarden. Den mänskliga kulturen överlämnades av gudomar, det är bara det att den
moderna kinesiskan har ändrats av moderna människors förvanskade tanke som bär med
sig kritik av gudsfruktans- och politiska begrepp. Fa kommer att bringa allt det nya och
rätta till mänskligheten, men den kan inte styras av allt gammalt, oriktigt och förvanskat
hos människor. Syftet med att jag gick ut gymnasiet men inte studerade på universitetet
var att alla sorters begrepp, teorem, definitioner, lagar, mänskliga teorier och alla sorters
standardiserade saker inte skulle formas i tanken. Under Fa-föreläsningen går det
absolut inte att blanda in dessa mänskliga saker i universums Dafa, vilka skulle göra att
Fa skulle störas av mänskliga åskådningar.
Dafa är universums Fa, Dafa har skapat allt liv i universum, Dafa har skapat den
existerande miljön och kriteriet för olika nivåers liv i universum, den har också skapat
olika visdom hos liv på olika nivåer, inklusive den mänskliga kulturen, syftet med att
sprida Dafa vida omkring är att räta upp universums Fa, samtidigt göra så att Dafas
lärjungar i den mänskliga världen når Fulländning, Dafa fortsätter att skapa den nya
mänskligheten och det kommer likaledes att bringa ny kultur till mänskligheten.
Li Hongzhi
28 juni 2000
* Samma uttal men olika tecken på kinesiska
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Att eliminera störningar
Lärjungar: Den här Dafa som jag har spridit till er, det är den enda garantin att ni ska
kunna höja er i kultivering till och med till Fulländning. Om vissa människor på grund
av att de inte släpper den vanliga människans fasthållanden, lockar till sig de onda
varelser som har antagit min skepnad, till följd av deras fasthållanden, och låter dem
utföra saker för att sabotera Fa, då befinner sig de här personerna i extrem fara, om de
inte vaknar till kommer de att bli till spöken som saboterar Fa.
Min Fashen är min visdoms och energis skepnad, det finns absolut ingen skillnad i
tanken jämfört med mig. Under den här onda saboterande prövningen av Dafa och
lärjungarna har jag inte sagt en enda mening. Det är precis som vid tentamen på universitetet, hur kan en lärare berätta för er hur ni ska klara av frågorna under en tentamen?
Hur kunde jag då i Fashens form berätta direkt för er hur ni skulle göra när jag inte sade
någonting under den här prövningen?
På sistone har ett samvetslöst avskum i Hongkong stört Dafa väldigt allvarligt under
flaggan av att min Fashen hade låtit vederbörande göra så och så, sådant demonspråk
som när demoner uppstår i det egna sinnet, till och med mitt samtal i telefonen utnyttjades för att sabotera, gjorde kontinuerligt dåliga gärningar. Oavsett hur demonspråket
kommer ut ur vederbörandes mun, flaggandet med min falska Fashen, så har jag ingen
sådan elev. Om det finns någon som vill följa vederbörande i att sabotera Fa, då kan de
följa med, vad jag vill ha är lärjungar som kultiverar öppet och rakryggat och är storartade gudomar som är oförstörbara som diamant.
Lärjungar: ni måste vara uppmärksamma vid den här kritiska tidpunkten. Fa är det
jag som har spridit till er, min Fashen är bara manifestationen av min tanke, jag själv är
den egentliga huvudkroppen, kan någon som inte ens erkänner mig räknas som en Dafalärjunge? Vissa elever som har gjort saker för Fas upprätande* får inte ha ett självgott
hjärta. Nu är alla de samvetslösa och förblindade i stor fara, detta är deras förutbestämda
undergång. Det är viktigare att ingen har samröre med det här uppviglandet som bedrivs
av den här sabotören i Hongkong, ge inte den här personen en marknad. Det är inte det
att Mästaren inte är barmhärtig. Under de här årens kultivering, förutom att jag redan
har tagit på mig för mycket från er, har jag samtidigt oavbrutet påpekat och låtit er inse
för att ni ska kunna höja er, har vaktat er för er säkerhets skull, har balanserat era skulder som ni gjort er skyldiga till på olika nivåer, för att ni ska kunna nå Fulländning. Det
är inte vem som helst som kan göra det, detta har inte heller gjorts för vanliga människor. Men det är bara det att dessa personer är alltför samvetslösa, de vet inte att
värdesätta Dafa eller ödesförbindelsen till kultivering.
Alla problem som har uppstått under den här onda saboterande prövningen har jag
redan förut talat om för er under Fa-föreläsning. För dem som inte kultiverar genuint är
det mycket svårt att klara detta. Nu ska ni alla vara ännu klarare över varför jag ofta
låter er läsa boken mer! Fa kan bryta sönder alla fasthållanden, Fa kan eliminera allt ont,
Fa kan avslöja alla lögner, Fa kan göra dig mer bestämd i ditt rätta tänkande.
För närvarande har det samvetslösa avskummet blivit manipulerat av underrättelsetjänsten, de som följer avskummet drivna av sina fasthållanden, även om de kan förstå
nu är det väldigt svårt för dem att återfå ödesförbindelse till kultivering. Dafa är seriös,
kultivering är seriöst, vem som helst som i världen har gjort vilka dåliga gärningar som
helst så måste man betala själv. Jag vill inte att en enda lärjunge faller ner, men jag
godtar absolut inte heller okvalificerade lärjungar.
Li Hongzhi
5 juli 2000
*Det kinesiska tecknet betyder även ’korrigerande’.
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Alla Dafa-föreningar:
Det är absolut inte fel att använda fredliga sätt att berätta sanningen om oss för den
kinesiska regeringen, men som kultiverare ska vi absolut inte tillgripa några extrema
handlingar eller ord. När alla under det senaste året har berättat sanningen och välvilligt
vädjat till människorna i världen och till regeringen utifrån ett barmhärtigt hjärta, har
allt gjorts mycket upprätt.
Jag är glad för de Dafa-lärjungar (storartade liv) som har kultiverats fram av Dafa,
jag hoppas också att det inte bortses från vikten av att studera Fa när ni berättar sanningen och vädjar till regeringen i framtiden, eftersom de alla ska gå mot Fulländning. Jag
iakttar allt som eleverna gör och deras kultivering, hoppas att alla ska göra det ännu
bättre.
Li Hongzhi
20 juli 2000

Förnuft
Det är väldigt svårt för elever att se orsaken till saker och ting i svårigheten, men det
betyder inte att det inte finns något sätt, när ni lugnar ner ert hjärta och använder Dafa
till att bedöma, då kan ni se sakens natur. En del elever säger, för att bekräfta Fa kan
man hamna i arresten, bli skickad till arbetsläger och bli dömd, vilket är bästa kultivering. Elever, det är inte så, att gå ut för att bekräfta Fa på olika sätt är ett storartat
beteende, men det betyder absolut inte att nödvändigtvis bli gripen av de onda, om det
vore så, varför krävde de elever som gick ut och klagade inför myndigheten, släppandet
av alla elever som oskyldigt blivit gripna, arresterade, skickade till arbetsläger och
dömda? Att bli gripen är inte syftet, att bekräfta Dafa är däremot verkligt storartat, det
är just för att bekräfta Dafa man går ut, eftersom ni redan har gått ut måste ni kunna
uppnå bekräftande av Fa, det är det verkliga syftet med att gå ut. När de onda personerna frågar er om ni kultiverar Falun Gong kan ni låta bli att besvara detta, eller använda
någon undvikande metod, inte självmant låta er gripas av de onda.
För närvarande finns det fortfarande elever som hela tiden säger att min Fashen låter
dem göra så eller så, vilket leder till att de går till ytterligheter, jag har många gånger
talat om att det bara är falska Fashen som direkt kan säga till elever att göra så eller så,
dessutom är det bara när vissa elever håller starkt fast vid någonting som de falska
Fashen dyker upp. Ty de gamla krafternas syften är att sabotera, och när elever har
mycket starka fasthållanden, allvarligt talat var deras beteenden då i grunden en manifestation av demonnaturen och de drevs av känslor, utan förnuft, därför dök de onda
upp. Från och med nu ska ni uppmärksamma att alla de som säger att det är min Fashen
som direkt låter dem göra någonting är falska Fashen.
Som Dafa-lärjungar är era handlingar idag storartade, all manifestation av Shan från
er är just det som de onda är mest rädda för. För det som slår mot Shan är definitivt ont.
För närvarande saboterar de elever och Dafa, de handlingar som har använts är extremt
onda, vågar inte bli upptäckta av människor och är rädda för att bli exponerade. Deras
ondska måste kännas till av människor i världen, detta är också att rädda människor i
världen, när de onda elimineras fullständigt fullbordar det samtidigt er själva och
förstärker manifestationen av Fa i den mänskliga världen. Vet ni om att allt vad ni för
närvarande har gjort redan har byggt upp de allra mest storartade och eviga mäktiga
dygder för Dafa och för kultiverare i Dafa, när det här bladet blir vänt i historien
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kommer människor som har lämnats kvar i världen att kunna se att ni är storartade,
framtida gudar kommer att för alltid minnas den här storartade historiska perioden. Att
använda förnuft för att bekräfta Fa, att använda visdom för att förklara sanningen, att
använda barmhärtighet för att sprida Fa samt rädda människor i världen, detta är att
bygga upp Upplystas mäktiga dygder.
Li Hongzhi
9 augusti 2000

Eliminera det sista fasthållandet
Dafa och Dafa-elever har upplevt den ondaste, giftigaste saboterande prövning som
någonsin har ägt rum i historien. Dafa och eleverna har gått igenom den med uppträdandet hos genuina och de mest storartade kultiverare av den ortodoxa Fa. I
människovärlden gör alla människor, alla organisationer eller grupper, saker i det
mänskliga samhället för att få något i världen; emellertid vill Dafas lärjungar bli av med
alla vanliga människors fasthållanden, inklusive fasthållandet till människolivet, för att
uppnå högre livs riken. Därför kunde vi gå igenom den förföljelse som är den mest
onda, mest giftiga, och mest lumpna i den mänskliga historien, det är också vad det
onda dåliga avskummet inte kunde vänta sig.
Eftersom ni är genuina kultiverare som är kvalificerade och har uppnått standarden,
skräms ni inte av förlust av pengar, förmögenhet eller materiella vinningar, vilket är
något som kultiverarna faktiskt ska släppa. Och dessa kultiverare kan till och med
släppa liv och död, blir de rädda om de hotas med döden? Fastän det finns en del
avskum bland människorna som fortsätter att göra dåliga gärningar, så har de mest onda
liven på hög nivå i himlakroppen redan utrotats i Fas upprätande i universum, de onda
bland de människor som befinner sig ytligast kommer snart också att betala alla sina
synder när de utrotas i Fas upprätande av människovärlden.
För närvarande finns det några spioner i Fastlandskina som påstår sig vara elever,
och smyger in i de arbetsläger där eleverna sitter fängslade, saboterar, lurar eleverna
med metoden att påstå sig vara fulländade med mera, med lögner såsom att eleverna
redan är fulländade, inte behöver träna mer, i största möjliga utsträckning ska anpassa
sig till vanliga människor, ska lämna ifrån sig böckerna med mera, har de lurat en del
elever som mitt i hemska svårigheter inte längre vill stanna kvar i människans värld,
utan så snabbt som möjligt vill nå Fulländning. I Fa har jag talat om för er att ni i största
möjliga utsträckning ska anpassa er till vanliga människor i kultiveringen, aldrig har jag
sagt något om att anpassa sig till vanliga människor. Är det fortfarande en kultiverare
om han är likadan som vanliga människor? Dafa-lärjungar, de framtida Buddhorna,
Daos eller Gudarna, hur kan kryphål lämnas åt dessa onda löjliga små clowner?
Det är faktiskt dags att släppa också det sista fasthållandet. Som kultiverare vet ni
redan, har också klarat av att släppa alla fasthållanden i världen (inklusive fasthållandet
till människokroppen), ni har gått igenom släppandet av liv och död. Är inte det att hålla
fast vid fulländande ett fasthållande? Är det inte det mänskliga hjärtat som håller fast?
Kan en Buddha hålla fast vid Fulländning? Faktiskt har de kultiverare som verkligen
närmar sig Fulländning inte det fasthållandet. Jag har talat om en princip när jag har
talat om Fa, om en elev bara studerar bra så kommer han naturligt att komma in på
universitetet, håller fast vid universitetet i sig men inte studerar bra, då kommer han inte
in på universitetet, att en kultiverare har en önskan om Fulländning är inte fel, men fäst
tankarna vid Fa, i den kontinuerliga kultiveringen kommer han att uppnå standarden för
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Fulländning utan att märka det. Särskilt en del elever som inte kan härda ut i lidandet
har lättast att ha tankar på att lämna människovärlden och så fort som möjligt nå
Fulländning, så de lämnar kryphål till de onda. Ni har redan passerat den svåraste tiden,
försäkra er om att släppa det sista fasthållandet. Jag känner till alla lärjungarnas
lidanden, faktiskt värdesätter jag er mer än vad ni själva gör! I universum håller alla de
onda i himlakroppen på att utrotas med en hastighet som aldrig förr.
Under det gångna året, vad gäller elevernas egen karma, otillräckliga förståelse av
Fa, icke släppta fasthållanden i svårigheterna, och oförmåga att använda den upprätta
tanken till att ta emot svåra prövningar etcetera, allt det är huvudskälet för de onda att
öka förföljelsen, det är också de ondas egentliga grundläggande ursäkt för att sabotera
Fa. Men en kultiverare i sin kultivering, oavsett hur mycket han ger ut så kommer han
säkerligen att få igen det när han når Fulländning. Kommer ni ännu ihåg, när jag talade
om Fa, fanns det inte en elev som frågade om en kultiverare kunde kultivera till en ännu
högre Guowei än när hans liv alstrades? Om en kultiverare kan släppa tanken på liv och
död under vilka som helst omständigheter är de onda säkerligen rädda; om eleverna alla
kan göra det, då kommer de onda att dö ut av sig själva. Ni känner redan till Fas princip,
Xiang Sheng Xiang Ke, utan rädsla existerar inte faktorer för att göra dig rädd. Det är
inte framtvingat utan nås genom att verkligen och tveklöst släppa. Varje gång när jag
ser att ni lider av hemska svårigheter känner Mästaren mer ledsenhet än ni själva; varje
gång när ni inte har tagit steg väl känner jag mycket smärta i hjärtat. Faktum är att allt
det de onda gör, görs mot era fasthållanden och er rädsla, vilka inte har släppts, ni är
framtida Upplysta som går mot Buddhor, Daos och Gudar, och som inte strävar efter
förlust och vinning i världen, då borde ni kunna släppa allt. Nu, om ni inte har
fasthållandet att nå Fulländning så kan inte de onda utnyttja det sista kryphålet.
När det avskum som ger sig ut för att vara elever rubbar er säger de oftast att de
själva är elever och redan har nått Fulländning, eller liknande lögner. Att ni kan släppa
liv och död är storartat, men ni får inte heller skapa ett fasthållande på grund av viljan
till Fulländning, det är ett läckage! Det är också där de onda utnyttjar kryphålet. De
säger sig själva vara fulländade, då kan du be dem att flyga upp i himlen och visa för
alla, och be dem att läsa ett stycke utantill ur Zhuan Falun. De fulländade är Gudar,
Buddhor och Daos som har oändligt strålande ljus, har den storartade gestalten hos gudomar vilka har alla Buddha Fas gudomliga förmågor, inte alls den mänskliga gestalten.
Hur kan dessa små clowner, som springer till arbetslägren och spelar Gud och spöken,
lura Dafa-lärjungar? Bry er inte om den dåliga teatern som spelas av de tiotals, upp till
hundra människospillror och lögnare som har hittats av dem, ett hjärta som inte kan
beröras kan hämma tiotusen berörda.
För närvarande har onda i himlakroppen utrotats, den Trefaldiga världen har också
rätats upp av Fa, endast materians ytliga skal håller på att snabbt brytas igenom, det
närmar sig redan de ondsinta mördarna och det mänskliga avskum som har slagit ihjäl
eller skadat Dafa-lärjungar (de framtida Buddhorna, Daos och Gudarna).
Eliminera det sista fasthållandet, allt som ni har fullgjort i er kultivering har redan
uppnått era framtida gränslöst vackra och heliga Guowei; gå varje steg väl, lägg inte till
svärta till allt det ni har upplysts till. Låt den delen som är färdigkultiverad hos er stråla
med ännu renare flammande ljus.
Li Hongzhi
12 augusti 2000
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Kommentar I
Förståelsen är mycket bra. Beträffande manifestationen av tankekarma, den skada som
de onda krafterna har skapat för oss, och vårt klargörande av sanningen för människor,
så eliminerar vi aktivt demonerna i stället för att tyst ge vårt medgivande eller passivt
utstå, men vi måste använda Shan i våra tankar och handlingar.
Li Hongzhi
5 oktober 2000
Anmärkning: Detta är en kommentar till artikeln ”Eliminera demonnaturen”, skriven av en Dafalärjunge och publicerad den 30 september 2000 på Clearwisdoms engelska hemsida.

Att kväva ondskan
Masanjia arbets- och omskolningsläger är den onda kraftens svarta näste, de flesta ordningsvakterna där är reinkarnerade små djävlar från helvetet. De som kallas de
omskolade människorna var historiskt planerade så här för att sabotera Fa. Oavsett hur
väl han uppförde sig när han tidigare blev arresterad eller slagen så var allt detta
förberedelser inför att han idag hoppar fram för att sabotera Fa och förvirra eleverna.
Hoppas att eleverna inte lyssnar eller tror på deras onda lögner. Det är min avsikt att låta
dem blotta sig för att låta alla tydligt identifiera dem, och att eliminera dessa dolda,
elakartade tumörer bland lärjungarna. Alla de elever som klargör sanningen för att
bekräfta Dafa idag har gjort det väldigt bra, jag har helt och hållet bejakat detta, vad de
gör är absolut rätt, det är ingen tvekan om det. Hoppas att alla är klartänkta.
Li Hongzhi
22 oktober 2000, i San Francisco

Bortom gränsen för Ren
Ren är inte feghet, än mycket mindre är det att ge vika inför motståndet. Dafa-lärjungars
Ren är ädel, är manifestationen av varelsers utomordentliga, oförstörbara och diamantlika fasthet, är tolerans med syfte att hålla fast vid Sanningen, och är barmhärtighet mot
och räddning av varelser som fortfarande har mänsklig natur och upprätta tankar. Ren är
absolut inte att obegränsat ge fria tyglar, vilket skulle göra det möjligt för dessa onda
varelser som inte längre har en mänsklig natur eller upprätta tankar att göra ont utan
gräns. Ren innebär att man kan ge upp allting för Sanningen, men Ren innebär inte att
tolerera att onda varelser, som inte längre har mänsklig natur eller upprätta tankar, som
varken bryr sig om lagen eller Himlen, utan fördärvar alla varelser och Dafas existens
på olika nivåer, ännu mycket mindre innebär det att ignorera mord eller mordbrand.
Zhen Shan Ren är Fa! Det är manifestationen av universums Dafa på olika nivåer, det är
absolut inte som människor tror, någon mänsklig ideologi eller vägledande princip för
vanligt mänskligt liv. Om det onda redan har nått den punkten där det inte finns något
att rädda eller något att behålla, då kan man använda alla sätt på olika nivåer för att
stoppa och utrota det.
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I Fas principer innefattas att gå bortom gränsen för Ren, det är bara på grund av att
Dafa-lärjungar i kultivering har prövningar att gå igenom, att deras Xinxing måste
förbättras och att de behöver släppa alla fasthållanden bland vanliga människor, som
Mästaren inte har talat om att gå bortom gränsen för Ren. När det väl har berättats
skulle det kunna skapa hinder för lärjungar som är i kultiveringsprocessen, särskilt när
det onda testar Dafa skulle man inte kunna hantera det korrekt. Men när man ser på
uppträdandet hos de onda nuförtiden, saknar de redan mänsklig natur och har inga
upprätta tankar kvar, då kan man inte längre tolerera förföljelsen av Fa från de onda.
Att fullständigt eliminera det onda syftar till Fas upprätande, och är inte en fråga om
individens kultivering. I personlig kultivering finns vanligen inte det att gå bortom gränsen för Ren.
Li Hongzhi
1 januari 2001

Mästarens lyckönskningar till Hongkongs Fa-konferens år 2001
Kan Hung Cheung och ansvariga personer för Falun Dafas Hongkong-konferens:
Mästaren önskar Fa-konferensen fullständig framgång! Jag skulle på samma gång
vilja tacka Hongkongs styre och folk som har gett sitt stöd och tillhandahållit de
förutsättningar som gör det möjligt för oss att framgångsrikt hålla denna Fa-konferens.
För att återgälda det stöd som Hongkongs styre och folk har gett, kommer vi
definitivt att vidarebefordra det magnifika i Falun Dafa till Hongkongs folk.
Jag hoppas att våra Fa-konferenser kommer att genomföras bättre och bättre. Mitt
under förföljelsen ska vi låta människor i världen klart se sanningen och låta fler människor få Fa, och rädda människor i världen.
Li Hongzhi
14 januari 2001

Till Floridas Fa-konferens
Till ansvariga personer för Floridas Fa-konferens:
Hej! Floridas Fa-konferens är den första storskaliga Fa-konferensen som hålls på engelska, det är utmärkt. Jag hoppas att den här Fa-konferensen kommer att hållas framgångsrikt. Jag hoppas att utbytet av erfarenheter verkligen kommer att göra att alla kan
förbättra sig, och på samma gång visa den sanna bilden av Dafa och låta fler människor
få veta sanningen om Dafa och därigenom låta människor med ödesförbindelser få Fa.
Än en gång vill jag önska denna stora Fa-konferens fullständig framgång.
Li Hongzhi
27 januari 2001
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Räta upp det väldiga himlavalvet
Hur länge kan ondskan skrävla?
Fullkomligt uppenbaras alla varelsers vilja.
Vem befinner sig utanför denna katastrof?
Leende åseende alla gudars oklokhet.
Li Hongzhi
Den artonde dagen av första månaden, Xin Sis år i månkalendern (10 februari 2001).

Tvång kan inte ändra människors hjärtan
En kultiverares ståndaktiga och upprätta tankar överstiger all mänsklig förståelse, överstiger helt det mänskliga hjärtat och kan aldrig förstås av vanliga människor, kan på
samma gång inte ändras av vanliga människor, eftersom människor inte kan förändra
Upplysta varelser.
Ondskan har utnyttjat makten i dåliga människors händer för att skapa kaos i nästan
två år, och använt de tarvligaste handlingar någonsin i mänsklighetens historia, och
använt sig av de grymmaste medel, de må vara uråldriga eller moderna, kinesiska eller
utländska, för att förfölja Dafa och dess kultiverare. Dess mål är att använda tvångsåtgärder för att förändra Dafa-kultiverares hjärtan och få dem att ge upp sin kultivering.
Detta är fåfängt. Aldrig genom historien har någon som förföljt dem som har ortodox
tro någonsin lyckats. Allt det här handlar bara om att använda ondskans uppträdande för
att konsolidera Dafa och ta bort kultiverarnas grundläggande fasthållanden, så att
kultiverarna befrias från vanliga människors och karmas bojor. Alla dessa som har blivit
bortsållade är inte genuina kultiverare. Fastän ondskan kan löpa amok temporärt under
den här tidsperioden när den blir utnyttjad, kommer den till sist att sluta i yttersta vanheder, eftersom de i Fas upprätandeprocess är varelser som är dömda att bli bortsållade.
I över ett år har ondskan utnyttjat de dåliga människorna som verktyg, som tar till alla
slags tortyrinstrument och metoder för att grymt misshandla och tortera Dafa-kultiverare, fastän många människor har blivit ihjälslagna, slagna till handikapp, eller skickade
till mentalsjukhus, har det inte förändrat genuina kultiverares ståndaktiga, rättfärdiga
tankar. När de blivit allvarligt hotade, lurade, och utsatta för mycket stora påtryckningar
med alla de här oanständiga metoderna som att producera falska skrifter, förbjuda elever
att sova, fabricera anklagelser, sätta dit elever, sprida lögner, och så vidare, har en del
elever skrivit saker som de så kallade ”garantier att sluta utöva” eller ”ångeruttalanden”
när de inte var vid sina sinnens fulla bruk och blev tvingade. Inget av detta var genuina
uttryck från elevernas hjärtan, det var mot deras vilja. Fastän de hade fasthållanden, och
tillfälligt lämnade kryphål åt ondskan, och gjorde vad en kultiverare inte borde göra, bör
en kultiverare betraktas i sin helhet. Jag känns inte vid någon av dessa saker. När de
återfår sin klarhet kommer de omedelbart att åter börja göra vad en Dafa-elev borde
göra vid den här tiden, och samtidigt förklara som ogiltigt och undanröja allt det de sade
och skrev när de inte var vid sina sinnen på grund av stora påtryckningar och förföljelse,
och kultivera beslutsamt. Ett stort antal uttalanden från elever över hela landet har
framkommit varje dag, det sista hoppet att försöka förändra Dafa-lärjungars upprätta
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tankar genom tvång och bedrägeri har helt gått om intet, ondskan har inte längre något
sätt att förändra de fast beslutna hjärtana som Dafa-elever har utvecklat genom sin
sanna förståelse av Fa genom kultivering, och från deras Buddha-natur efter höjningen
av deras Benti* i verklig kultivering. I den här situationen har ondskans uppträdande
fullständigt blivit till de ondskefulla människornas utlopp för personlig förbittring, och
den använder makten i deras händer och begagnar sig av de tarvligaste medlen.
Eftersom den enda ondska som finns kvar i det pågående Fas upprätande, har sett
Dafa-elevernas oföränderliga, ståndaktiga tro, har den blivit vansinnig och fullständigt
förlorat besinningen. Fastän Dafa-elever inte blandar sig i politik och inte sätter värde
på vanlig mänsklig makt, kommer ondskans hänsynslösa förföljelse i Kina att leda folket till att fullständigt misstro det regerande partiet och dess styre, och att inte lyda
regeringen, den lögnspridande propagandamaskinen kommer inte längre att kunna
använda sig av demagogi. Det beror på att samtidigt som ondskan förföljer Dafa så har
den också arrangerat det så att partiets nuvarande ledare själv blir utnyttjad under kampanjen för att förstöra partiet och dess regim inifrån partiet. Det är vad de som blir
manipulerade och människor i världen inte kan se klart. Då blir konsekvenserna av
deras personliga förbittring något ofrånkomligt som inte kan undvikas. Och i denna
förföljelse kommer människor i världen att se klarare allt som ondskan har gjort, Dafalärjungar kommer att bli mer rationella och mer klartänkta och röra sig med beslutsamhet och mogenhet i kultiveringen, mot storartad fullbordan.
Li Hongzhi
4 mars 2001
*Benti: ”egna kroppen,” ”ursprungliga kroppen,” eller ”sanna kroppen”

Till ansvarspersoner och deltagare på den
europeiska Fa-konferensen
Hej alla!
Den gamla kraften utnyttjar de onda och arrangerar detta giftiga så kallade test, hur ond
den än är så kommer den till slut att förintas i Fas upprätande. Som Dafa-lärjungar, allt
ni gör nu är att stå emot förföljelsen av Dafa och lärjungarna. Att tala om sanningen är
att exponera ondskan och samtidigt hålla ondskan nere och dämpa förföljelsen; att
exponera ondskan är att samtidigt rensa bort den giftiga skadan som finns i människors
huvuden, vilken orsakades av onda lögner och fabrikationer, det är att rädda människor.
Detta är den största barmhärtigheten. Eftersom några miljarder människor kommer att få
Fa i framtiden, om människans huvud har tankar som är emot Dafa så kommer människor, när det onda passerat, att i stor skala sållas bort, då är det möjligt att de människor som har ödesförbindelse eller ännu fler oskyldiga människor sållas bort, därför,
allt vi gör nu är storartat, allt är barmhärtigt, allt är att fullborda sista biten av er väg. Att
bekräfta Dafa och exponera ondskan i den vanliga människans samhälle, ytligt sett
liknar det ett jobb i vanliga människors samhälle, det är det inte. Vanliga människor gör
allt för sin egen vinning, men allt vi gör är för att skydda Dafa. Det är vad en Dafalärjunge bör göra, det finns inte någon som helst självisk eller egoistisk faktor. Det är
heligt och storartat. Det är att etablera en Upplysts storartade mäktiga dygd inför det
verkligt onda – den gamla kraften.
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Som Dafa-lärjungar, för att kunna göra saker bra i Fas upprätande, och fullborda allt
ert eget bra, måste ni studera Fa mer, oavsett hur upptagna ni är får ni inte låta bli att
studera Fa. Det är den största garantin för er Fullbordan. Ni gör fortfarande saker som ni
bör göra när det är ont om tid och mycket svårigheter, detta är storartat, och etablerar er
egen mäktiga dygd, eftersom ni har gått igenom lidanden, gått igenom tryck och gått
igenom svårigheter.
Än en gång önskar jag att den europeiska Fa-konferensen lyckas helt och hållet.
Li Hongzhi
19 mars 2001

Rekommendation
De som har fått Fa har lärt sig om Fas innebörd sett utifrån ytan här hos människorna,
en del har fått sina liv förlängda, en del har fått många fördelar, såsom friska kroppar,
harmoniska familjer, indirekt nytta till släktingar och vänner, och har fått karma
reducerad, till och med allt det som Mästaren har lidit för dem etcetera, etcetera; sett
utifrån de andra dimensionerna håller kropparna på att omvandlas till gudars kroppar,
men när Dafa vill fullborda dig kan du inte kliva ut ur människan, när det onda förföljer
Dafa kan du inte träda fram för att bekräfta Dafa. Dessa som endast vill dra nytta av
Dafa, men inte vill bidra till Dafa, sett med gudars ögon är dessa människor de värsta
liven. Dessutom är denna Fa Universums fundament, de människorna som ända tills
idag fortfarande inte kan träda fram kommer att sållas bort när denna katastrof är över.
Bland dem finns det en del som har väldigt stora ödesförbindelser. Det är anledningen
till att Mästaren väntat gång på gång. Bland dem ingår det människor som under denna
period har låtit sig bli omskolade aktivt och sedan frivilligt hjälpt det onda att förfölja
Fa. Eftersom dessa människor har större karma, och dessutom har grundläggande fasthållanden till människan, mitt i de skamliga och löjliga så kallade omskolningslögnerna,
har de liksom låtsats bli påtvingade, och avsiktligt accepterat de heretiska insikterna, för
att hålla fast, och för att komma undan. Sådana människor, om de går och lurar andra
elever har de redan begått synden att sabotera Fa. Alla dessa så kallade omskolade är de
som inte kan släppa fasthållandet till människan, och har kommit ut med tankar på att
pröva sin lycka.
Vet Ni? Jag godtar över huvudtaget inte detta ondskefulla test arrangerat av de
gamla krafterna. De onda liven i dimensioner på låga nivåer vågar visa sin våldsamhet,
det är på grund av en sorts skärm orsakad av de sista liven på den högsta nivån i
universum som inte har hunnit bli omhändertagna. Innan denna skärm fullständigt
förintas i Fas upprätande, kan liven på låga nivåer och de onda i världen inte se
sanningen, därför vågar de visa sin ondska i sitt ovetande. Dessa liv på höga nivåer
befinner sig redan i den sista bortrensningen i Fas upprätande. Så fort den bryts igenom,
kommer allt ont i världen att kastas till helvetet i Fas upprätande i den mänskliga
världen, och kommer i evighet att oupphörligt betala för sina synder, skapade under
deras förföljelser av Dafa. Det finns också en del som kallar sig själva fulländade, och
pratar strunt såsom ”behöver inte längre öva”, ”behöver inte längre studera”, om du har
fullbordats, så flyg upp i himlen och visa alla Buddhas storartade uppenbarelse. Behöver
inte längre öva, är du fortfarande min lärjunge? En kultiverare ska inte ge upp
kultivering i sista stund innan Fulländning. Dessa människor är inte demoner men håller
på att göra demoners gärningar. Det är inte det att Mästaren inte är barmhärtig, i Fas
upprätande är alla livens väg vald av dem själva. Du som kallar dig själv fullbordad, har
du till fullo skaffat dig Guds och Buddhas storartade Fa-krafter?
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Det finns en del människor som pratar ondskefullt: ”den sanne mästaren är i
Himlen”, ”måste bryta loss i grunden från mästaren i den mänskliga världen”, ”lösa upp
den eller den knuten åt mästaren som binder fast honom i kroppen”. Det finns bara en Li
Hongzhi. Jag har inte någon sekundär urande, har inte heller tre själar och sju andar likt
en vanlig människa. Det är jag som är huvudkroppen, i min Benti, från de ännu större
kropparna till de ännu mindre kropparna i olika dimensioner bestående av olika nivåers
partiklar, är de alla styrda av min huvudkropp i människovärlden, handlar i enlighet
med min huvudkropps tanke i människovärlden. Fashen är den konkreta manifestationen av min visdom. Gongshen (Gong-kroppen) är min oändliga enorma Gongs
samlingskropp. Att inte erkänna Mästaren i människovärlden är detsamma som att inte
erkänna sig själv som Dafas lärjunge, då är han inte ens en kultiverare längre, ännu
mindre kan Fullbordan komma på tal. Människor i framtiden kommer att få Fa, några
miljarder människor i världen väntar på att få Fa efter att ondskan har utrotats helt i Fas
upprätande i människovärlden, det som ska studeras och användas är den här boken
”Zhuan Falun”. De onda [liv] och dåliga människor som förstört böckerna har skapat sig
så stora synder som aldrig kan betalas färdigt. Alla de som på olika nivåer har styrt
ondskan och de dåliga människorna till att förfölja Dafa och eleverna, det som väntar
dem är plåga i ändlös förintelse på nivå efter nivå, när de betalar tillbaka allt de har
begått. De som aktivt har skrivit på ”omskolningserkännanden” eller lämnat skriftlig
försäkran att inte längre utöva, har skylt över sina egentliga fasthållanden med ursäkter
som så kallat ”släppa fasthållande till Fullbordan”, ”släppa det mänskliga tänkandet”,
till och med har de förtalat Minghui.net som rapporterar om Dafa från den positiva
sidan. Dessa gamla krafter tycker, så fort en Dafa-elev på grund av sitt fasthållande
lämnat en skriftlig försäkran i denna period att inte längre kultivera Dafa, då räknas det
som att de har bestämt sin framtid. Om det inte är utifrån deras egna hjärtan, utan de
blev tvingade till det, och senare åter på nytt går in i Fas upprätande, då kommer
svårigheterna att ökas för att de ska klara testet. Trots att Mästaren inte godtar de gamla
krafternas arrangemang, så fort du har gått till den motsatta sidan är konsekvensen
fruktansvärd, tusen- och tiotusentals års väntan blir förgäves i ett enda ögonblick. De
som slänger omkring sig heretiska insikter under Dafa-elevers flagga, oavsett om han
tidigare var elev eller ej, håller på att göra demoners gärningar som saboterar Dafa.
I själva verket kan ingen skada Dafa. I katastrofen är det människan som inte kan
klara sig. Om människan inte längre duger kommer hon att omskapas, det är också
människans katastroföde (Jieshu). Det jag ska göra är att försöka allt jag kan att rädda
alla människor i världen och alla liv. Människan klarar inte att leva upp till förväntningarna för att han skyler över sitt fasthållande, aktivt skapar heretiska insikter. Du
själv vill inte ha framtiden, då släpper jag dig. Jag håller inte fast vid saker.
Som Dafas lärjunge, vad som ska göras i den nuvarande situationen är just att klargöra sanningen för världens människor, exponera det onda för att skydda Fa. Personliga
höjningar och fullbordan ligger just i denna process, alla de så kallade så och så som
utför omskolningsarbete är själva vilsna människor, varför inte vända er om och exponera det onda och klargöra sanningen för dem? Jag rekommenderar alla elever som
håller på att bli tvingade till omskolning, (undantaget dem som inte har blivit tagna till
omskolning), att exponera ondskan och klargöra sanningen, och samtidigt förklara för
dem som jobbar med omskolning förhållandet mellan orsak och verkan, att det goda
respektive det onda garanterat återgäldas. Rädslan för att låta människorna se sanningen
klart är ondskans, inte Dafas lärjunges.
Li Hongzhi
10 april 2001
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Dafa-lärjungars upprätta tankar är mäktiga
De onda håller på att förintas i stor skala i den Trefaldiga världen och i den mänskliga
världen, de har redan sett sitt slutliga misslyckande, så de utkämpar sin dödskamp än
mer vansinnigt, de som blir värst förföljda är just dessa elever som har fasthållanden i
sina hjärtan. Ju mer rädsla i deras hjärtan, desto mer inriktar sig ondskan på sådana
elever. Hela den uppvisade formen för hur Dafa blir förföljd i den mänskliga världen är
just orsakad av de här elevernas fasthållanden, vilka leder till att de många allvarliga
situationerna med förföljelse har uppstått, på grund av att de inte kunde släppa
fasthållandena har de blivit så kallat omvända, har till och med gjort saker som stödjer
ondskan i att utföra dåliga gärningar, vilket i sin tur har förvärrat situationen.
Som en Dafa-lärjunge, varför vara rädd för de onda när man utstår förföljelse?
Huvudanledningen är att det finns fasthållanden, annars ska man inte uthärda passivt,
utan hela tiden bemöta de onda människorna med upprätta tankar. Oavsett omständighet
bör man inte samarbeta med ondskans krav, order eller uppvigling. Om alla kunde göra
så skulle omständigheterna vara annorlunda.
Faktum är att en del lärjungar och varelser i olika riken kan använda sina övernaturliga förmågor i olika dimensioner, har hela tiden använt sina övernaturliga förmågor och
sin Gong-styrka för att vara med och rensa bort dessa onda liv som saboterar Dafa. När
en del Dafa-lärjungar ser onda liv sänder de ut Falun och Dafas Gudomliga förmågor
för att eliminera ondskan, det finns också elever som har bestämt vedergällning och
avsatt en viss tid på dagen för världens våldsmän och mördare att få sina straff, det har
effektivt eliminerat onda faktorer och hållit de dåliga människorna i schack. I själva
verket har varje Dafa-lärjunge förmågor, de har bara inte manifesterat sig i den ytliga
dimensionen, därför tror de att de inte har övernaturliga förmågor. Men oavsett om de
kan manifestera sig i den ytliga dimensionen eller ej är kraften mycket stor när sanna
tankar rör sig. Eftersom vi kultiverar den ortodoxa Fa ska vi värna om och rädda de
goda varelserna och världens människor, så vi ska agera med Shan i allt vad vi gör, men
att rensa bort de onda liven som manipulerar människor och saboterar mänskligheten är
att skydda mänskligheten och alla varelser. Dafa sprids vitt, räddar alla varelser.
Emellertid, dessa onda onda liv som absolut omöjligen kan räddas, fastän de inte kan
räddas kan de inte tillåtas göra ont utan gräns, förfölja Dafa och eleverna samt världens
människor. Att eliminera ondskan är att räta upp Fa, det är också att rädda världens
människor och alla varelser.
Li Hongzhi
24 april 2001
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Lärjungarnas storhet
Dafa-lärjungar är storartade, eftersom det ni kultiverar är universums fundamentala
Dafa, eftersom ni har bekräftat Dafa med upprätta tankar, eftersom ni inte har fallit i den
enorma prövningen. Dafa-lärjungar rätar upp Fa, det har aldrig funnits någonting
liknande i historien. I de storartade mäktiga handlingarna såsom att använda förnuft för
att bekräfta Dafa, att använda visdom för att klargöra sanningen, att använda barmhärtighet för att sprida Fa samt rädda människor i världen, håller varje Dafa-lärjunges
väg mot Fulländning på att fullbordas. Vid denna historiska storartade tidpunkt är varje
stadigt steg ett lysande historiskt vittnesmål och en ojämförligt storartad mäktig dygd.
Allt detta kommer att nedtecknas i universums historia. Den storartade Fa, denna
storartade tidsperiod, håller på att skapa de mest storartade Upplysta.
Li Hongzhi
13 maj 2001
Anmärkning: Mästaren skrev denna artikel på den 9 årsdagen av introduktionen av Fa till
allmänheten, den publicerades idag när Dafa-lärjungarna i Kanada firar den första ”Falun Dafafestivalen” samt håller 2001 års konferens för utbyte av kultiveringserfarenheter. (Minghuis
redaktion 19 maj 2001)

Gudarnas löfte håller på att gå i uppfyllelse
Människor, ni ska inte tro att Falun Gong inte är någonting märkvärdigt för att den
kallas för qigong till namnet. I forntiden kallades ”alla visa män och skolor”* samt olika
yrken i människovärlden för Dao, men Lao Zi talade om för människorna att den Dao
som han spred var annorlunda, han sade ”Dao kan vara Dao [men] inte någon vanlig
Dao. Namn kan vara namn, [men] inte vanliga namn”. För tvåtusen femhundra år sedan,
när Buddha Sakyamuni spred Fa fanns det samtidigt åtta olika religioner som spreds i
världen, Buddha-Fa och den sanna Dao fanns bland just dessa.
Människor tror hela tiden att när Gudar och Buddhor visar sig så måste det vara
något som får Himlen att häpna och som skakar om Jorden, när de räddar människor
skulle de uppenbara sig storslaget med Buddhas utseende och med en handviftning
eliminera onda människor som förföljer räddandet av människor. Om det vore så, skulle
det inte vare lättare att Buddhor direkt från Himlen hämtar upp människor? Ni ska veta,
den som räddas kan endast genom mödosam kultivering betala av all sin syndkarma
som han har skapat tidigare genom att göra dåliga gärningar, bli av med människans
fasthållanden och allt det dåliga, och samtidigt åter räta upp sitt handlande och tänkande, endast efter det kan han räddas. Om Buddhas utseende uppenbaras stort, då hade
till och med de ondaste människorna varit lydiga mot Buddha, skulle det fortfarande
finnas tillfälle till kultivering? Även om han hade kultiverat skulle det inte räknas,
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eftersom en kultiverare endast genom mödosam kultivering kan bli av med all sin syndkarma, efter att ha blivit renad går han mot Fulländning.
Faktiskt, när väl alla vanliga människor ser Gudars och Buddhors sanna utseende
uppenbaras stort kommer det säkerligen att hända stora saker i människovärlden, högst
sannolikt är det dags att mänskligheten ska återgälda sin syndkarma. Vare sig det är
Buddhor, Dao eller gudar, när de räddar människor kommer de säkerligen ner till
människovärlden, med mänskligt utseende uppenbarar de sig i världen, med människors
språk lär de ut Fa, dessutom, när de Upplysta kommer ner till världen brukar det för det
mesta vara i en ond och giftig tid och i en värld med sönderfallande samhällsmoral,
mycket och tung syndkarma eller fördärvad moral. Så fort de som ska räddas har erhållit
Fa och gett sig av kommer allt människoavskum och den fördärvade världen att sållas
bort.
Li Hongzhi
13 maj 2001
(publicerad 11 februari 2002)
*Frasen syftar på en tid vid c:a 500 år f. kr. då det kom fram många visa män som fritt spred många
olika skolor i Kina

Ej politik
Ordet ”politik” är en term i det moderna fördärvade samhället, tidigare i historien fanns
det inte ett sådant ord i det riktiga mänskliga samhället, inte heller det innehåll som
politik täcker. Det mänskliga samhället hade redan börjat fördärva sig när politiken kom
till det mänskliga samhället, samtidigt blev moralvärderingarna också angripna av den.
Dessutom, de människor som sysslade med politik ägnade sig åt politik just på grund av
sina egna begär efter anseende och vinning, det var bara så att de dåtida moralvärderingarna i det mänskliga samhället fortfarande var starka, de människor som levde vid den
tiden var alla omgivna av den miljön, därför framträdde de som sysslade med politik
inte som lika hänsynslösa som politiker idag har framträtt. Därför är det smutsigt i och
med uppkomsten av politik. Men i kretsen av dem som sysslar med politik har det
faktiskt funnits rakryggade människor som bryr sig om landet och medmänniskorna,
men de utgör bara en droppe i havet.
Men de rakryggade motståndsmännen, som motsatte sig att onda makter förstörde
landet och skadade folket, folk betraktade också dem som om de sysslade med politik,
eftersom de har tydliga politiska idéer. Trots att dessa idéer var upprätta efter vad
människorna tyckte, så är politiska aktiviteter produkter av ett fördärvat samhälle. Hade
det inte varit det fördärvade mänskliga samhället skulle det inte uppkomma någon
politik.
Dafa-lärjungars kultivering är något som är högre än människan, [ni] är kultiverare
som har fått sanning av högre nivåer, era förståelser är bortom vanliga människors nivå.
De förståelser som är lägre än de högre nivåerna av Fas principer är inte längre
universums sanning. Detta har varje Dafa-lärjunge klart för sig i sin kultivering, då ska
ni än mindre blanda vanliga människors politik in i Fas upprätande. Svårigheter som
Dafa-lärjungar har uthärdat är saker i Fas upprätande och i kultivering. Att exponera
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ondskan och klargöra sanningen för världens människor är inget annat än att redogöra
för den förföljelse som Dafa och lärjungarna har uthärdat, dess grundläggande syfte är
att rädda världens människor, att ta bort gift i alla varelsers hjärnor, vilket blev insatt av
ondskan, att rädda dem från faran att i framtiden bli bortsållade på grund av sitt hat mot
Dafa, det är en manifestation av stor barmhärtighet att Dafa-lärjungar fortfarande kan
rädda alla varelser när de uthärdar förföljelsen. Å andra sidan, hur kan Gudar, Buddhor
blanda sig i människans politik? Än mindre troligt är det att Gudar, Buddhor kommer
att godkänna politik som uppkom i det fördärvade mänskliga samhället.
Det mänskliga samhället är en bra plats för kultivering, eftersom allt som finns här
kan få människan att hålla fast, därför, de som kan träda fram, ta bort alla fasthållanden
till det mänskliga samhället, är storartade, kan fullända sig.
Li Hongzhi
4 juni 2001
Anmärkning: Mästaren skrev denna nya artikel särskilt för elever utanför Fastlandskina. (Minghuiredaktörerna, 6 juni 2001)

Kommentar II
Den här artikeln är mycket välskriven, den tar upp specifika frågor, särskilt dem under
de rådande omständigheterna. Jag hoppas att alla kan hantera de frågor riktigt som
nämns i artikeln.
Li Hongzhi
5 juni 2001
Anmärkning: Detta är en kommentar till artikeln ”Glöm inte Fa-upprätandets kultivering medan du
eliminerar ondskan”, skriven av en Dafa-lärjunge och publicerad den 5 juni 2001 på webbsidan
Clearwisdom.
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De två handgesterna för sändandet av upprätta tankar

法正乾坤

法正天地

邪恶全灭

现世现报

(Pinyin)

(Pinyin)

făzhèng qián kūn

făzhèng tiān dì

xié è quán miè

xiàn shì xiàn bào
12 juni 2001

Översättarnas anmärkning:
1) I allmänhet ska formler alltid reciteras med deras originalord/originalljud för att de
ska ha riktig effekt.
2) Den generella betydelsen av den första formeln är ”Fa (Fa) rätar upp (zheng) kosmos
(qian kun); Ondskan (xie e) blir fullständigt (quan) eliminerad (mie).” Den andra delen
kan också översättas som ”förstörande all ondska”.
3) Den generella betydelsen av den andra formeln är ”Fa (Fa) rätar upp (zheng) Himmel
(tian) och Jord (di); Omedelbar (xian … xian) återgäldning (bao) i det här livet (shi).
Svenska översättares anmärkning: Se Clearwisdom-hemsidan för ytterligare information
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Vad är övernaturliga förmågor
Övernaturliga förmågor kallas också för gudomliga krafter, moderna människor kallar
dem för övernaturliga förmågor. Övernaturliga förmågor är faktiskt varelsernas ursprungliga förmågor, ju högre nivå, desto fullständigare kan de ursprungliga förmågorna
vara verksamma; omvänt, ju lägre nivå, desto svårare för de ursprungliga förmågorna att
vara verksamma, eller ha fullständig verkan. Den grundläggande orsaken är att från
universums högsta nivå till universums lägsta nivå, ju lägre nivå, desto större är andelen
materia som varelserna och allt inom deras nivå innehåller, desto större är partiklarna,
och desto större börda bär varelserna, ju längre ner det kommer, desto mer hämmade
blir varelsernas ursprungliga förmågor (övernaturliga förmågor) av själva materian,
desto tyngre och desto mer omöjligt att de är verksamma, det orsakar att ju lägre nivå,
desto mindre förmågor. När det kommer till den mänskliga dimensionen är alla de
ursprungliga förmågor som varelserna har redan helt övertäckta, de ursprungliga
förmågorna (övernaturliga förmågorna) kan inte ha någon verkan, därför, när människor
vill göra något, vill få något, måste de uteslutande använda sina lemmar som består av
materia att arbeta med för att få det de vill ha. På grund av att mänskligheten är helt
övertäckt av materia, kan den inte se universums sanning, och därför säger man att den
mänskliga dimensionen är en dimension av illusion.
För en kultiverare, ju högre nivå man kultiverar till, desto större förmågor, det är för
att ju fler av universums nivåer man bryter igenom, desto mindre och lättare materiebörda bär varelser, desto starkare är de ursprungliga förmågorna (övernaturliga förmågorna), desto fler och fullständigare är de befriade förmågorna. Jag har sagt när jag
föreläste om Fa att genom Dafa-kultivering kan övernaturliga förmågor mest fullständigt komma fram, det är för att Dafa-lärjungar kommer att kultivera till ännu högre
nivåer, ju högre nivåer som bryts igenom, desto mer befriade från materia, därmed kan
de ursprungliga förmågorna (övernaturliga förmågorna) fullständigt visa sig. I Fas
upprätande har Dafa-lärjungar redan fullständigt använt sig av de övernaturliga förmågornas verkan. Till exempel, i Fas upprätande, när den upprätta tanken är mycket ren kan
övernaturliga förmågor användas mycket fullständigt. Dessutom kan många lärjungar i
sina upprätta tankar använda vad hjärtat önskar, det finns nästan allt som skulle behöva
användas, till exempel, för att fixera de ondsinta människor som förföljer Dafa-lärjungar
räcker det med att säga ”Ding” [stilla], eller säga ”stå kvar, rör dig inte”, eller peka på
en grupp dåliga människor, då kommer de med säkerhet att inte kunna röra sig. Efteråt,
tänk på ”Jie” [upphäv], då kommer det att upphävas. Faktiskt, inför dessa ondsinta
skurkar som inte har den mänskliga naturen, till exempel de onda människorna som är
värre än djur, som slår ihjäl folk, våldtar kvinnliga Dafa-lärjungar, eller de onda skurkarnas ledare, så kan ni använda tanken för att ge order – de onda människorna kommer
att göra det de får order om.
Nivån bestäms av Xinxing, med andra ord, när ni använder övernaturliga förmågor
ska den upprätta tanken vara stark. Rädsla i hjärtat för ondskan eller ostadighet i hjärtat
vid användandet av övernaturliga förmågor eller ett mindre bra sinne såsom misstänksamhet huruvida det fungerar eller ej etcetera, kommer alla att påverka eller störa effekten av de övernaturliga förmågorna.
Fulländning är avslutningen av Dafa-lärjungars kultivering, Fas upprätande är Dafalärjungars uppdrag. Fulländning för Dafa-lärjungar är bara en fråga om tid innan åter-
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vändandet, men Fas upprätande är något som kommer att överlämnas till framtiden.
Universums framtid som varelserna på olika nivåer ser är faktiskt falska bilder som inte
existerar, varje dag i nutiden hos mänskligheten är helt och hållet arrangerad efter Dafas
behov, Dafa-lärjungars uppträdande i den mänskliga världen är något som kommer att
lämnas till historien. I framtidens olika historiska perioder i universum, om det uppkommer förstörelse av Dafa eller när varelserna har olika beteenden, hur Dafa ska räta
upp Fa så att allt harmoniseras och blir oförstörbart, det är väldigt viktigt. Nu för tiden
är allt som Dafa-lärjungar gör att skapa framtiden, för närvarande existerar allt inom den
Trefaldiga världen för Dafa. När Dafa har fullbordat allt i prövningen kommer ondskan
som förföljer Dafa att vara fullständigt till ända.
Li Hongzhi
14 juni 2001

Elever vid den Nordiska Fa-konferensen:
Beträffande Dafa-lärjungar, Fulländning är avslutningen på kultiveringen, Fas upprätande är det stora ansvar som historien har tilldelat er under perioden med Fas upprätande. Så under det pågående klargörandet av sanningen och avslöjandet av ondskan är
allt vi gör Yuanrong Dafa. Vare sig vi klargör sanningen, avslöjar ondskan, eller deltar i
andra Dafa-aktiviteter, inklusive vår Fa-konferens, borde Dafa-lärjungarnas barmhärtighet uppvisas, såväl som Shan som manifesteras vid Fa-upprätande kultivering. Önskar
Fa-konferensen fullständig framgång.
Samtidigt hoppas jag att eleverna i Europa kan bli lika eleverna i Nordamerika, varje
elev borde, förutom att delta i gruppaktiviteter, i sitt dagliga liv helt och hållet ta Dafalärjungens initiativ, etablera sin egen mäktiga dygd i processen med klargörande av sanningen, och göra bra ifrån sig på Dafa-lärjungens individuella väg. Så i klargörandet av
sanningen, vänta inte, lita inte till andra, och hoppas inte bara på förändringar i de yttre
faktorerna. Var och en av oss skapar historia för framtiden, så förutom att delta i
gruppaktiviteter, tar var och en initiativ och letar efter arbete att utföra, så länge något är
bra för Dafa bör man ta initiativ och utföra det, ta initiativ och göra det. Varje människa
man kommer i kontakt med i samhället är någon att klargöra sanningen för, vad som
manifesteras i klargörandet av sanningen är Dafa-lärjungens barmhärtighet och räddning av världens människor. Hoppas att varje Dafa-lärjunge helt och hållet kommer att
ta initiativ och spela sin roll som Dafa-lärjunge. Önskar än en gång Fa-konferensen
fullständig framgång.
Var uppmärksam på: hur upptagna ni än är kan ni inte försumma att studera Fa. Det
är den grundläggande garantin för att gå mot Fulländning och att göra Dafa-arbetet bra.
Li Hongzhi
17 juni 2001
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Dafa är solid och oförstörbar
Dafa-lärjungar, varför de blir brutalt torterade av ondskan, det är för att de håller fast
vid den upprätta tron på Dafa, det är för att de var och en är en partikel i Dafa. Varför Fa
ska rätas upp, det är för att universums varelser inte når upp till standarden längre. Som
Dafa-lärjungar är den bestämda upprätta tanken något absolut orubbligt, eftersom era
förnyade liv är formade just mitt i Fas upprätande. Men de gamla onda krafterna i
universum, för att uppnå allt de ville göra har de oavbrutet utnyttjat onda arrangemang
som är skapade av dem själva, som inte stämmer överens med universums sanna Faprinciper, direkt deltagit i förföljelser av Dafa, Dafa-lärjungar och alla varelser, utnyttjat
Dafa-lärjungarnas föreställningar och karma på den mänskliga ytan som inte har blivit
eliminerade, för att rubba Dafa-lärjungarnas upprätta tankar. Därför kan en del elever
inte uthärda mitt i lidandet av att vara förföljd, har gjort saker som Dafa-lärjungar
absolut inte bör, absolut inte får göra. Det är en förolämpning mot Dafa.
Mästaren vill rädda alla varelser, men de onda krafterna håller i verkligheten på att
utnyttja alla varelser för att begå synd mot Dafa, deras slutliga mål är att förstöra alla
varelser. Så fort en Dafa-lärjunge har gjort något som inte bör göras, om denne inte
verkligen kan inse allvaret och rädda tillbaka förluster som han har tillfogat Dafa,
kommer allt och miljontals års väntan att gå i uppfyllelse i enlighet med det
förhistoriska löftet. Som en Dafa-lärjunge är allt ditt konstruerat av Dafa och är det mest
upprätta, [du] kan bara korrigera allt det orätta, hur kan [du] buga för ondskan? Hur kan
[du] garantera ondskan något? Även om det inte är något genuint från hjärtat så är det
fortfarande att vika för ondskan, det är en dålig handling också bland människorna,
gudar gör absolut inte en sådan handling. I förföljelsen, även om man verkligen skulle
tappa det mänskliga skalet är det som väntar Dafa-kultiverare fortfarande Fullbordan.
Tvärtom kan inga som helst fasthållanden eller rädslor låta dig nå Fullbordan, dock är
varje rädsla i sig själv en svårighet som hindrar dig från att nå Fullbordan, de är också
faktorer som orsakar att du vänder om i ondskans riktning och förråder.
Talar om för alla, alla himmelska och av människan orsakade katastrofer som redan
händer i Kina är förvarningar specifikt för att varelserna där har begått brott mot Dafa.
Om de inte kan inse kommer verkliga katastrofer att sätta igång. För närvarande, vad
gäller alla onda människor som tidigare har begått brott mot Dafa, som inte längre har
ett nyttjandevärde i det så kallade onda testet mot Dafa-lärjungar, så har de redan börjat
få sina straff, från och med nu kommer det att hända i stor skala. De värsta onda
skurkarna kommer att bli utnyttjade tills det sista skedet, eftersom det fortfarande
oavbrutet finns Dafa-lärjungar som träder fram, de onda gamla krafterna behöver
utnyttja dem till att fortsätta att testa Dafa-lärjungar. Det är orsaken till att dessa de
värsta onda människorna fortfarande håller på att begå våldsbrott och göra dåliga
gärningar.
Som Dafa-lärjungar gäller det att helt och hållet förneka alla arrangemang ordnade
av de gamla onda krafterna. Klargör sanningen helt och hållet, eliminera ondskan med
den upprätta tanken, rädda alla varelser, beskydda Fa beslutsamt, ty du är just en del i
Dafa, solid och oförstörbar; rätta till allt det orätta, de som blir omskolade och de som
ska bli räddade kan endast vara dessa varelser som är förvillade av det onda, de som ska
elimineras är onda varelser och de onda gamla krafterna, de som fulländar sig mitt i allt
är Dafa-lärjungar och Dafas mäktiga dygd etableras.
Li Hongzhi
23 juni 2001
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Uttydande av de sista tre stroferna i dikten Plommonblom1
Den åttonde
Världsliga händelser ett schackspel dess slutfas börjar,
arbeta tillsammans mot gemensamma mål ändå stor katastrof.
Leoparden död kvarlämnat dess skinn,
det bästa höstlandskapet i Chang’an.
Den nionde
Elddraken reser sig ur idet Yan-portens sorg,
den ursprungliga dyrbara stenen stöter på svårigheter Zhao dras tillbaka.
En gård med underbara blommor våren har sin mästare,
stormvind natten igenom men ingen anledning till oro.
Den tionde
Översållat med plommonblom förebådar våren i Himlen och på Jorden,
om du vill veta vad som ska hända fråga Bo och Fu efter orsakerna.
Fridfulla dagar kommer naturligt till världen,
gör till sitt hem varhelst han är vem är värden och vem är gästen.
Världsliga händelser ett schackspel

dess slutfas börjar,

Förklaring: Saker i världen har alltid varit som ett schackspel, med den ondskefulla
internationella alliansen av kommunistländer som en sida och de fria samhällena som
den andra sidan. För tio år sedan var det för de ondskefulla kommunistregimernas sida
redan ett förlorat spel.
arbeta tillsammans mot gemensamma mål

ändå stor katastrof.

Förklaring: Kommunistregimernas ondskefulla internationella allians har fullständigt
fallit samman. Nittio procent av dess länder övergav den ondskefulla kommunismen.
Och det innebar verkligen en överhängande stor katastrof för det ondskefulla kommunistpartiet.
Leoparden död

kvarlämnat dess skinn,

Förklaring: Sovjetunionen var som en leopard. Det ondskefulla kommunistsystemet
hade fallit samman, men på ytan var det som om ett skinn var kvar som blev ärvt av den
kinesiska regeringen. Då dagens kinesiska folk inte längre tror på kommunismen så är
det bara så att de vid makten i Kina vill använda det ondskefulla kommunistpartiets
form för att upprätthålla sin regim.
det bästa höstlandskapet i Chang’an.
Förklaring: Kinas nuvarande ledare tror inte själva på KKP, deras specifika mål är att
använda det ondskefulla KKP:s ytliga form för att hålla sig kvar vid makten, och därför
gör de allt som går för att ge sken av den falska, så kallade utmärkta situationen. Hur
vackert det bästa höstlandskapet än är (vilket också är partiets sista stund), så varar
1

En uråldrig, välkänd kinesisk dikt som ofta uppfattas som en profetia.
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höstlandskap naturligtvis inte länge. Chang’an2 syftar också på Kinas huvudstad, och
här syftar det generellt på Kina.
Elddraken reser sig ur idet

Yan-portens sorg,

Förklaring: I den lägsta dimensionen i himlarna3 manifesterar sig det ondskefulla KKP
som en ond röd drake. Den här raden anspelar på ”4 juni-incidenten4” i vilken studenter
och många andra blev massakrerade på Himmelska fridens torg efter att ha vädjat till
regeringen.
den ursprungliga dyrbara stenen stöter på svårigheter

Zhao dras tillbaka.

Förklaring: ”Den ursprungliga dyrbara stenen” är en allmän hänsyftning till Kina som
har en femtusenårig historia, den mötte den här svårigheten. Zhao Ziyang5 blev på
grund av detta attackerad och nedtryckt.
En gård med underbara blommor

våren har sin mästare,

Förklaring: Innan 20 juli 1999 fanns Falun Dafa-lärjungar överallt i Kina, spridda över
hela landet, bärande Falun Gong-knappar, och affischer med Dafas Falun kunde ses
överallt – som underbara blommor. ”Våren har sin mästare” betyder att på våren ett
särskilt år kommer de förföljda Dafa-lärjungarna att möta sin Mästare på ett öppet och
värdigt sätt.
stormvind natten igenom

men ingen anledning till oro.

Förklaring: Ur historisk synvinkel är förföljelsen av Dafa-lärjungar, oavsett hur våldsam
ondskan är, som en hel natts stormvind, ingenting att oroa sig för. Efter stormen
kommer Himlen att lysas upp.
Översållat med plommonblom

förebådar våren i Himlen och på Jorden,

Förklaring: Dafa-lärjungarna som har kommit igenom testet med den hårda vintern
finns över hela världen och över hela Kina, likt plommonblom som trotsar frost och snö,
vittnande om vårens ankomst. Det här är tidpunkten när Fa rätar upp människovärlden.
om du vill veta vad som ska hända

fråga Bo och Fu efter orsakerna.

Förklaring: Bo och Fu är två profetiska termer. När Bo når ytterligheten kommer Fu
säkert att inträffa, det betyder också att saker blir omvända när de når ytterligheten.
Historien är som ett roterande (zhuan) hjul (lun), om det först finns en orsak så följer
sedan en verkan. Hela mänsklighetens historia har arrangerats för Fa-upprätandet.
Fridfulla dagar kommer naturligt till världen,
Förklaring: Efter att ha genomgått alla sorters prövningar från ondskan går Dafalärjungar mot en underbar framtid då ondskan dör ut.

2Chang’an – Kinas tidigare huvudstad
3 Enligt kinesiskt tänkande syftar ”Himlen” på vilken som helst nivå ovanför människorna.
4 En hänsyftning till studenternas demokratiuppror år 1989.
5 Zhao Ziyang – Premiärministern och Generalsekreteraren i KKP, förvisad efter massakern på
Himmelska fridens torg.
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gör till sitt hem varhelst han är

vem är värden och vem är gästen.

Förklaring: Sedan Mästaren kom ut till offentligheten år 1992 för att sprida Fa, har han i
princip varit på många ställen för att sprida Fa, och han har gjort det till sitt hem
varhelst han är. Den andra halvan av den här raden, ”vem är värden och vem är gästen”,
anspelar på frågan vem som är värden och vem som är gästen; på historiens scen, vem
spelar birollen och vem spelar huvudrollen. Den här mänskliga civilisationen är gjord
för Dafa, skapad för Dafa.
Anmärkning: Muntligt förmedlat och improviserat av Mästaren den 3 juli 2001, registrerat av elever
och publicerat med Mästarens godkännande.

Fas upprätande och kultivering
Den här artikeln diskuterar mycket tydligt frågan om hur man hanterar Fas upprätande
och kultivering. Dafa-lärjungar i Fas upprätande, detta skiljer sig från individuell kultivering tidigare. Inför det att skada utan grund, inför förföljelse av Dafa, inför orättvisor
som påtvingas oss, detta bör inte hanteras på samma sätt som individuell kultivering
tidigare, där allt accepteras, eftersom Dafa-lärjungarna nu är i perioden med Fas upprätande. Om problem inte uppstår på grund av våra egna fasthållanden eller misstag, då
måste det vara ondskan som stör och gör dåliga gärningar.
Men vi kultiverar fortfarande och har fortfarande de sista av vanliga människors
fasthållanden. När ett problem dyker upp måste vi först undersöka oss själva beträffande
rätt eller fel. Om vi upptäcker att det är störning eller sabotage när vi handskas med
specifika problem, bör vi göra vårt bästa att vara lugna och vänliga mot de människor
som är på ytan, ty när ondskan utnyttjar människor är dessa människor inte så medvetna
om det (fast människor som utnyttjas brukar vara människor vars tankar är dåliga eller
människor som har dåliga tankar som dyker upp). När det gäller ondskans störning i
andra dimensioner måste den på allvar elimineras med upprätta tankar.
Li Hongzhi
8 juli 2001
Anmärkning: Den här artikeln är Fa undervisad av Mästaren i ljuset av artikeln ”Vad är sann Shan?”
vilken publicerades den 8 juli 2001 på webbsidan Pure Insight.

Verkan av upprätta tankar
Det nya universumet är ojämförligt underbart och oändligt ofantligt i Fas upprätande,
eftersom hela himlavalvet består av tiotals miljoner ojämförligt ofantliga universumssystem. En stor majoritet av de ofantliga universumssystem som har blivit färdigupprätade av Fa har redan trätt in i den nya historien. Däremot är de platser där ondskan
för närvarande kan göra dåliga gärningar de platser som inte har nåtts av Fas upprätandes ofantligt gigantiska förändringskrafter, det är just här Dafa-lärjungarnas upprätta
tankar ska vara verksamma, men situationen här är extremt komplicerad och fördärvad.
Innan Fas upprätande hade de gamla krafterna pressat in de allra lägsta delarna av
varje system av dessa tiotals miljoner avlägsna universumssystem till det centrala universumssystemets Trefaldiga värld som vi befinner oss i. Ytligt sett skulle de inte behöva lämnas utanför under Fas upprätande, samtidigt visar de att de är delaktiga i Fas
upprätande, i själva verket var det för att uppnå deras själviska syften med hjälp av Fas
upprätande. På grund av att de ännu högre platserna i det ofantliga himlavalvet håller på
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att rensas, elimineras, assimileras mycket snabbt av Fas upprätandes ofantliga krafter, så
finns det varje minut oräkneliga ofantliga universa som blir genomsopade av Fas upprätandes krafter, och i samma ögonblick blir de färdigupprätade av Fa. Men, eftersom de
allra lägsta nivåerna, vilka är sammankopplade med de universumssystem som består av
oräkneliga gigantiska himlakroppar, som i sin tur består av oräkneliga universa, har
blivit inpressade i vår Trefaldiga värld – trots att deras dimensioner har blivit förminskade efter att de pressats in är tid och struktur där inne oförändrade – så är det först efter
att ett helt ofantligt system däruppe, bestående av oräkneliga himlakroppar och oräkneliga universa, är helt färdigupprätat av Fa, som ett mellanlager inom vår Trefaldiga
värld, format av den del som pressats in i den Trefaldiga världen, kan bli eliminerat.
Men hastigheten för Fas upprätande är extremt snabb, håller på att snabbt bryta igenom
nivå efter nivå. Eftersom himlavalvet är alldeles för stort, oavsett hur snabbt det är, och
fastän det görs bortom all tid och rum, behövs det en process, det här är redan det snabbaste, annars gäller det att spränga sönder allt och rekonstruera det, men då skulle Fas
upprätande inte behövas. Dessa oräkneliga system som kommer utifrån har dock format
tiotals miljoner dimensioners mellanlager i den Trefaldiga världen, har blivit till olika
maktområden och många onda liv håller sig gömda där. Till och med är en del liv och
ting uppdelade på många lager, nästan varje partikellager avdelat till ett lager. Inom den
Trefaldiga världen finns i sig oräkneliga dimensioner. På det viset läggs plötsligt tiotals
miljoner sådana oräkneliga dimensioner till. Det har lett till större svårigheter i Fas
upprätande, och har gjort situationen ännu mer komplicerad. Ibland har de onda liven
klart blivit eliminerade när Dafa-lärjungar sänder ut upprätta tankar, men det upptäcks
att de fortfarande finns kvar i vissa mellanlager, och dessutom fortsätter de att hålla på
att göra dåliga gärningar. Så det har lett till att en del ondska kan bli eliminerad efter att
Dafa-lärjungar sänder ut upprätta tankar en gång, en del är inte lätt att eliminera på en
enda gång, det behövs till och med många gånger för att eliminera dem. Dessa de mest
ondsinta skurkarna i Fastlandskina tillhör en sådan situation. Men oavsett hur stor svårigheten är ska ni bestämt eliminera ondskan med upprätta tankar, eftersom eliminerandet
av ondskan samtidigt är etablerandet av Dafa-lärjungarnas storartade dygd i Fas upprätande. Alla har verkligen haft stor verkan i eliminerandet av ondskan, en stor del av de
onda liven har blivit eliminerad, en del har också blivit delvis eliminerad och gjort stor
skada på de onda krafternas livsandar, har utrotat ondskan i de dimensioner dit Fas
upprätande ännu inte har nått, har också haft den verkan att eliminera och skrämma
onda människor. Hur komplicerade dimensionerna än är och hur vildsint ondskan än är,
så är det bara en uppvisning innan Fas upprätandes ojämförligt ofantliga krafter kommer
fram. Så fort Fas upprätandes krafter kommer, avslutas allt på ett enda ögonblick.
Jag låter lärjungarna sända ut upprätta tanker, det är för att dessa så kallade onda
faktiskt inte är någonting, men på grund av att Dafa-lärjungarnas barmhärtighet
utnyttjas av de gamla krafterna, och de onda liven under dessas beskydd avsiktligt
förföljer, då är redan det som Dafa-lärjungarna uthärdar inte bara deras egen karma,
utan det är uthärdandet av något som inte bör uthärdas i de onda livens förföljelse.
Dessutom är dessa onda liv extremt låga och smutsiga saker, inte värdiga att ge någon
som helst verkan i Fas upprätande. För att minska förföljelsen av Dafa och Dafalärjungar låter jag lärjungarna sända ut upprätta tankar, eliminera sabotaget som de
avsiktligt utför mot Fas upprätande, för att minska det som Dafa-lärjungar inte bör
uthärda i förföljelsen, samt rädda alla varelser, fullända Dafa-lärjungars världar.
Li Hongzhi
16 juli 2001

34

Om ”Dafas värdighet”
Det som den här lärjungen pratar om är mycket bra. Det är så här Fa-upprätandet skiljer
sig från personlig kultivering. Samtidigt visar den på den solida grunden som lagts i den
personliga kultiveringen. Om du saknar Dafa-lärjungens Shan så är du inte en
kultiverare, om en Dafa-lärjunge inte kan bekräfta Fa, då är han inte en Dafa-lärjunge.
Medan ni exponerar ondskan räddar ni också alla varelser och fulländar era egna
världar.
Li Hongzhi
17 juli 2001
Anmärkning: Det här är en kommentar till artikeln ”Dafas värdighet”, skriven av en Dafa-lärjunge
och publicerad den 17 juli 2001 på den webbsidan Clearwisdom

Dafa är Yuanrong
Det mänskliga samhället är också en nivå som har skapats av Dafa, så också inom den
här nivån måste det finnas existensstandarder som Fa har på den här nivån för alla
varelser, liksom principer för mänskligt uppförande på den här nivån. Men den
trefaldiga världen är motsatsen till allting i kosmos, så Fa-principerna har också försett
varelser på den här nivån med omvända principer som passar vanliga människors
tillvaro, såsom att erövra världen med militärmakt, att segraren styr landet, att skaffa
mat genom att döda, att de starka är hjältar, och så vidare. Begrepp om en god
människa, en dålig människa, krig etcetera, har allt gjorts till vanliga människors
principer och mänsklig förståelse. Allt detta är fel när det bedöms med de upprätta Faprinciperna på hög nivå i kosmos. En kultiverare måste således släppa alla vanliga
människors fasthållanden och principer, endast då kan han kultivera till höga nivåer och
bryta sig ut ur den trefaldiga världen, kosmos motsats. Men om vanliga människor
också vänder på alla de här förståelserna och använder de upprätta Fa-principerna på
höga nivåer i kosmos för att ställa krav på och värdera mänskligheten eller allting i den
Trefaldiga världen, då skulle den Trefaldiga världen styras av de upprätta Faprinciperna, det mänskliga samhället skulle upphöra att existera, och det mänskliga
tillståndet skulle heller inte längre finnas här; det skulle vara en gudomlig värld, och på
samma gång skulle den mänskliga illusionen och möjligheten för människor att
kultivera, inte längre existera. Detta får inte hända, för skräpet från varelser på höga
nivåer måste falla ned, och det mänskliga samhället är kosmos sopstation. För de
varelser som ska existera här måste det finnas ett sätt att existera på den här nivån, det är
också krav och existensvillkor som Dafa har skapat för alla varelserna här.
I kosmiska kroppar på höga nivåer är de stora Upplystas världar och liv födda ur
upprätta Fa-principer, eller är fulländade genom kultivering av upprätta Fa-principer.
Allt hans är i enlighet med upprätta Fa-principer. En Upplyst är också kungen i sin
värld, men han härskar inte på det sätt som människor tänker på, han assimilerar alla
varelser med Shan i sin värld med de upprätta Fa-principerna Zhen Shan Ren. Emellertid är människans erövring av världen med militärmakt och att de starka blir hjältar,
de principer som kosmos Dafa har givit till den här mänskliga nivån. Eftersom den
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Trefaldiga världen är omvänd är människors principer också omvända förståelser
jämfört med de kosmiska upprätta Fa-principerna. Den här typen av våldsamt beteende
– att erövra världen med militärmakt; de starka är hjältar – har således blivit människors
upprätta principer. Eftersom allting hos mänskligheten styrs av gudar, och krig, de
starka, seger och nederlag är mål som gudar vill nå, så äras också de starka och hjältarna
av gudar som ”hjältar” och ”de starka”, och de åtnjuter mänsklig ära, vilket också är
belöning för människor. Endast kultiverare som kultiverar en ortodox Fa bör bryta sig ur
de här principerna. Hur ska då en Dafa-kultiverare som kultiverar i det vanliga mänskliga samhället hantera alla de specifika saker han möter? Om Dafa kultiveras i det
vanliga mänskliga samhället, och antalet utövare är stort, måste ni maximalt anpassa er
till det vanliga mänskliga samhället under kultiveringen; annars kommer det att förändra
det vanliga mänskliga samhället. Trots att ni från Fa-principerna har förstått det jag har
lärt er, att kultivera med maximal anpassning till det vanliga mänskliga samhället, så har
ni emellertid när ni stöter på specifika frågor fortfarande mycket oklarheter i er förståelse, såsom frågan om att vara soldat. Soldater går ut i strid, och att gå ut i strid kräver
träning, det de tränas i är sätt att döda människor, och i verkliga strider dödar de människor. Ni måste förstå att det är fel utifrån de upprätta Fa-principerna, men det är inte
fel utifrån vanliga människors principer, för i så fall skulle de mänskliga principerna
vara upprätta Fa-principer. Utan lidande skulle inte människor kunna eliminera den
karma de har skapat bland människor; om människor inte dödade skulle människor inte
ha något kött att äta. Människor behöver äta kött, så människor skapar karma när de
skaffar mat, och köttätande är bara en aspekt av att skapa karma. När människor lever i
den här världen skapar de karma – det är bara en fråga om hur mycket, men det finns
också i den mänskliga världen faktorer som låter karma återbetalas, såsom sjukdomar,
naturkatastrofer och krig. En människas plågsamma död i krig kan eliminera karma för
den varelsen, och eliminera synder, och i hans nästa reinkarnation kommer han inte att
ha karma och kommer att ha ett gott liv. En vanlig människas välvilja manifesterar sig
inte i att han inte skapar karma när han skaffar mat för att överleva, utan manifesterar
sig snarare i att inte hålla räkning på andras fel, inte bära hat i hjärtat, inte bli avundsjuk,
inte avsiktligt söka hämnd, inte döda människor, inte irrationellt döda oskyldiga, och att
inte skada liv avsiktligt. Om någon skaffar sig mat endast för att överleva, så skapar han
karma men bär inga synder, krig arrangeras av gudar, vore det inte så och någon tog ett
oskyldigt liv utan anledning, då skulle det inte tillåtas varken enligt kosmos upprätta Faprinciper eller enligt mänskliga principer; och gudar kommer att använda människor för
att straffa dem som vilt dödar. Om en stor varelse dödas av någon, då blir den personens
syndkarma enorm, särskilt när det är en människa som dödas, så när någon har skapat
sådan karma måste han betala av den. När det gäller en kultiverare, som med smärta
slipar sig själv i mödosam kultivering, handlar allt om att han betalar av den karma han
skapat i det förgångna. Syndkarman från den varelsens mentala lidande kan betalas
genom mödorna i kultivering, men vad gäller den mycket verkliga, hemska situationen
som varelserna befinner sig i, deras smärtsamma uthärdande, och deras materiella
förluster efter att de dödats, måste kultiveraren i processen när han fulländar allt som
tillhör honom använda frukten av sin kultivering för att rädda de där varelserna eller
belöna dem med lycka. Sett ur detta perspektiv kan då den kompensation som de
dödade varelserna får, inte alls jämföras med det de skulle ha fått bland människor. Och
detta har således löst de onda ödesförbindelserna med Shan. Omvänt, om kultiveraren
inte kan uppnå Zhengguo och inte lyckas med kultiveringen, då måste han betala med
sitt eget liv via fruktansvärd återgäldning i framtiden, för alla de varelser han dödat. Så
det första villkoret är att kultiveraren måste kunna nå Fulländning. För dem som inte
kan nå Fulländning, om de tar liv och hävdar att jag räddar dem, då blir det synd på
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synd. För närvarande finns det Dafa-lärjungar som är soldater, att vara soldat är också
ett mänskligt yrke, särskilt kräver regeringen i vissa länder att vuxna män ska göra
militärtjänst en gång. Eftersom ni kultiverar bland vanliga människor kan ni i den här
situationen, såvida ni inte har ett särskilt skäl, också maximalt anpassa er till det vanliga
mänskliga samhällets krav. Det behöver inte nödvändigtvis bli krig under den tid ni är
soldater. Det finns ingen Shan i de stridsrop som soldaterna skriker under träningen, så
en Dafa-lärjunge kan helt betrakta det som strid mot ondskan som förföljer Dafalärjungar. Om krig verkligen bryter ut behöver Dafa-lärjungar inte nödvändigtvis gå till
frontlinjerna, eftersom ni har Mästaren som ser efter er. Om ni verkligen har kommit till
frontlinjen, då kanske det är likt den karmiska relationen i vilken Milerepas* mästare
fick honom att skapa svart karma för att nå goda resultat. Jag talar förstås om Faprinciper här, normalt händer inte detta. Men det finns ingenting som Fa inte kan nå,
och inför allting är den Yuanrong och oförstörbar. Dessutom har kultiverare Mästaren
som ser efter dem. Allting som ni som kultiverare möter är relaterat till er kultivering
och Fulländning, annars skulle de där sakerna absolut inte existera. Att utföra ditt arbete
väl i det vanliga mänskliga samhället är i sig inte bara för kultiveringens skull eller för
att visa upp lärjungarnas välvilja bland vanliga människor, utan också för att beskydda
de Fa-principer som Dafa har skapat för det vanliga mänskliga samhället.
Ett fast arbete för en kultiverare undviker också hinder på grund av problem med
mat och skydd eller överlevnad, i sin kultivering, i spridandet av Fa med lugnt hjärta,
och i klargörandet av sanningen samt räddandet av världens människor. Människor kan
kultivera i samtliga yrken i samhället, och i vart och ett finns det också människor med
ödesförbindelser som väntar på att få Fa.
Li Hongzhi
30 juli 2001
*Milerepa – grundaren av den vita grenen inom tibetansk buddhism

Dafa-lärjungar i Fas upprätandeperiod
Dafa-lärjungar kan inte nå Fulländning om ni inte kan ha den verkan att beskydda Dafa,
eftersom ni är olika både dåtida och framtida kultiveringar, det är just det som är Dafalärjungarnas storhet. Eftersom Mästaren har burit nästan allt ert i historien åt er, får
lärjungarna i Fas upprätandeperiod ge sig av först efter att Fas upprätande är avslutat.
Därför har uppnåendet av er egen fulländningsstandard i kultiveringsprocessen också
blivit en viktig process. Om inte allt i historien hade burits åt er skulle det vara omöjligt
för er att kultivera överhuvudtaget; om inte allt hade burits åt universums alla varelser
skulle de lösas upp när historien har passerat; om inte allt hade burits åt världens
människor skulle de inte få någon chans att fortfarande finnas här i världen. I den
förhistoriska processen skapade [jag] också ständigt allt för er i enlighet med lärjungarnas storhet i Fas upprätandeperiod. Därför, i arrangemanget när ni har uppnått er
vanliga fulländningsstandard finns det fortfarande kvar i världen olika vanliga människors tankar och karma. Syftet är att medan ni gör Fas upprätande, medan ni klargör
sanningen, samlar ni liv som kan räddas, för att fullborda era egna världar. Samtidigt
som ni fullbordar era egna världar håller er sista karma på att elimineras, blir gradvis av
med mänskligt tänkande, träder genuint ut ur det mänskliga. I grund och botten handlar
det om att ni ska etablera mäktiga dygder i processen när ni bryter sönder de gamla
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krafternas förföljelse, och återvänder till era högsta positioner, det är inte en fråga om
Fulländning på en vanlig nivå, inte heller kan det uppnås genom vanlig Fulländning.
Ytligt sett har ni gjort det ni bör göra för Dafa, i själva verket gör ni det för er egen
fullständiga Fulländning och återvändande. Om ni inte kan göra det bra det som ni bör
göra vid denna tid, så är det här skedet av fullbordandet endast en kultiveringsprocess,
kan inte i grunden vara Fas upprätandes lärjungars riktiga slutliga Fulländning. Om
Dafa-lärjungar inte har gjort det bra mitt i den onda förföljelsen eller är slappa med sig
själva, är det mycket möjligt att allt är förgäves trots tidigare framgångar.
Faktiskt finns det några få elever som hela tiden betraktar utplånandet av ondskan
och klargörandet av sanningen som saker som de är ovilliga att göra, det verkar vara
som att göra någonting för Mästaren, det verkar som att ge ut extra för Dafa. Så fort [de]
hör att jag säger att ni har uppnått fulländningsstandard, verkar det vara en tung börda
som har lyfts, är slappa med sig själva, vill inte längre göra något, kan inte istället ta det
som en motivering för flitigare framsteg att Mästaren har talat om sådana heliga saker
för er. Om ni än idag fortfarande är oklara över vad Fas upprätandes lärjungar är så
skulle ni inte kunna träda fram i den nuvarande svårigheten, skulle ni upplysas till ond
insikt, ledda av den mänskliga världens hjärta att söka bekvämlighet. Mästaren känner
alltid mycket smärta i hjärtat för dessa människor som har fallit ner, de flesta av dem är
förstörda på grund av att de leddes av detta hjärta. Vet ni, om Fas upprätandes lärjungar
inte kan ta sig igenom Fas upprätandeperiod kommer det inte att finnas ett till kultiveringstillfälle, eftersom ni har getts allt det bästa i historien har ni idag i era individuella
kultiveringar nästan inte något lidande. Dessutom har [jag] inte heller låtit er bära den
himmelsstora syndens karma genom alla era tidigare liv. Samtidigt höjer [jag] era nivåer
på det snabbaste sättet, har behållit allt gott ni hade förut, samtidigt lägger [jag] till åt er
på varje nivå det som är bättre. I kultiveringen ger [jag] er hela tiden allt det mest
storartade på varje nivå, efter er Fulländning gör [jag] så att ni återvänder till era högsta
positioner. Det är allt som ni tillåts känna till, det finns ännu mer som ni inte får känna
till nu. Dafa-lärjungarna är storartade på grund av att ni existerar samtidigt med
perioden då Mästaren rätar upp Fa, och att [ni] kan beskydda Dafa. Om era handlingar
redan inte duger för Dafa-lärjungar, tänk er då alla, under denna barmhärtighet och
Buddhas gränslösa nåd, vilken aldrig har träffats på sedan Himlen och Jorden skapades,
om ni ändå inte kan göra det bra, hur skulle det vara möjligt att det fanns en chans till?
Kultivering och Fas upprätande är seriöst, om ni kan ta vara på denna tid eller ej, det
gäller i själva verket om ni kan ta ansvar för er själva eller ej. Denna tid kommer inte att
bli långvarig, ändå kan det förädla fram mäktiga dygder hos olika nivåers storartade
Upplysta, Buddhor, Dao, Gudar och till och med Herrar på olika nivåer, det kan också
medföra att en kultiverare som är slapp med sig själv förstörs över en natt från en redan
mycket hög nivå. Lärjungar, gör flitiga framsteg! Allt det mest storartade och mest
underbara kommer att utvecklas i processen när ni bekräftar Dafa. Era löften kommer
att vittna för er i framtiden.
Li Hongzhi
15 augusti 2001
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Också med några få ord
Artikeln ”Goda människor” använder inte en massa ord men den illustrerar en princip.
Oförstörbara upprätta tankar på kosmos Sanning formar välvilliga Dafa-lärjungars bergfasta, diamantlika kroppar, den skrämmer all ondska och det Sanningens ljus som det
utstrålar får de icke upprätta delarna i alla varelsers tankar att sönderfalla. Så starka som
de upprätta tankarna är, så stor är deras kraft. Ur vanliga människor träder verkligen
Dafa-lärjungar fram.
Li Hongzhi
8 september 2001
Anmärkning: Det här är en kommentar till artikeln ”Med några få ord: Goda människor”, skriven av
en Dafa-lärjunge och publicerad den 8 september 2001 på webbsidan PureInsight.

Väg
Att studera Fa och kultivera är en människas egen angelägenhet, men det brukar finnas
många elever som konsekvent tar andra som sina förebilder, ser på hur andra gör och
sedan gör de själva detsamma. Det är ett dåligt handlande som vuxit fram bland vanliga
människor. För kultiverare finns det inga förebilder, den vägen som varje människa ska
ta är olik [andras], eftersom varje människas grund är olik [andras], storleken på olika
fasthållanden är olika, livens särdrag är olika, har olika arbeten bland vanliga människor, har olika familjeförhållanden och andra faktorer och så vidare, vilket har avgjort
att varje människas kultiveringsväg är olik [andras], tillståndet att bli av med fasthållandena är olika, storleken på prövningarna är olika, därför är det svårt att från det som
visar sig på ytan hitta den väg som andra har lagt färdigt, ännu mindre troligt är det att
det går att lifta. Hade det funnits färdiglagda vägar eller hade det gått att lifta, då vore
det absolut inte kultivering.
Sedan Dafa började spridas har det funnits människor som har iakttagit andra. Andra
människor gör så, så jag gör så, men använde inte Fa för att bedöma rätt eller fel. Ser att
en del som kultiverade Dafa har blivit friska från sina sjukdomar, fick själv en skjuts;
ser att en del har givit upp utövandet, vacklar själv också. Ser att det finns hundra miljoner människor över hela landet som kultiverar Dafa, tycker att det måste vara bra och
följer efter i att studera; ser att ondskan har börjat attackera, förtrycka och förfölja Dafa,
television och radio har förfärdigat lögner för att sätta dit Dafa, började då vackla,
instabilt i hjärtat och medvetandet. Kultivering är svår, svårigheten ligger i att, oavsett
om Himlen faller ner, Jorden rasar, ondskan förföljer vansinnigt och [det är] den avgörande tidpunkten för liv eller död, så kan du fortfarandet beslutsamt gå vidare på denna
din kultiveringsväg, ingenting i det mänskliga samhället, vad det än är, kan störa dina
steg på kultiveringsvägen.
Nu befinner sig Dafa-lärjungarna mitt i perioden av Fas upprätande, de gamla
krafternas manifestation har blivit det grundligaste och allvarligaste testet mot Dafalärjungar, går eller inte går, det är förverkligandet av Dafa samt av om varje Dafa-lär39

junge kan eller inte kan ta ansvar för sig själv, att kunna eller inte kunna träda fram och
bekräfta Dafa i utplånandet av ondskan har blivit det som vittnar om liv eller död, har
blivit det som testar och bekräftar huruvida Fas upprätandes lärjungar kan eller inte kan
fulländas, har också blivit vad som åtskiljer människa och gud. För Dafa-lärjungar är
det självklart att beskydda Fa. Då, vid denna historiska tid har det verkligen hänt att
ondskan förföljer Dafa, inför förföljelsen kommer Dafa-lärjungar säkerligen att träda
fram för att bekräfta Fa. Då finns det elever som ser andra träda fram och bekräfta Fa,
följer själva också efter. Ser att andra inte trädde fram, träder inte fram själv heller; när
de blir slagna och så kallat ”omskolade”, och ser de andra som har böjt sig för det onda
förtrycket och skrivit på så kallad garanti att inte kultivera, på grund av att inte kunna
förstå i Fa, följer också efter och skriver på. Som en kultiverare, om denna fläck inte
kan tvättas bort, vad kommer det att innebära – kan du föreställa dig? För närvarande är
denna onda förföljelse något som har påtvingats Dafa och lärjungarna av de gamla
krafterna, allt som gjorts för att motstå förföljelse, är det inte just den mest storartade
manifestationen av att Dafa-lärjungar tar ansvar för Dafa och sig själva? I den
fördärvade historien är det inte första gången som onda krafter förföljer kultiverare. Är
det inte en återupprepning av vad Jesus upplevde vid den tiden? Upplevde inte Buddha
Sakyamuni detsamma? Ifall det verkligen har funnits vägar att referera till när det gäller
ondskan som de Upplysta upplevde tidigare och den idag, har de inte skett på samma
sätt? Trots att den konkreta manifestationen inte är densamma så är syftet detsamma, att
förstöra ortodoxa Fas kultiverares vilja. För de vanliga normala kultiveringarna genom
historien kunde verkligen dessa negativa liv ha effekten att testa guldet, huruvida en
enskild kultiverare kan fullända sig eller inte. Var det sand så sållades de säkerligen
bort, vad som däremot är annorlunda idag är att Fas upprätande pågår i himlakroppen,
det kolossala himlavalvet håller på att rekonstrueras, alla så kallade test mot Dafa är
störningar av Fas upprätande, dessutom har alla de inblandade i förföljelsen syftet att
specifikt skada Dafa. Trots att allt vad de gamla krafterna gjorde kunde ha en viss
verkan mot enskilda kultiverare under historiens gång, om samma system används i Fas
upprätande så är de inte bara oförmögna att uppnå den standard som Dafa kräver, utan
det utgör också en allvarlig störning och skada för Fas upprätande. Nu gäller för de
gamla krafterna total utrotning, oavsett om de inblandade är positiva eller negativa
varelser. I Fas upprätande håller alla de inblandade onda liven på att sållas bort helt,
oavsett hur hög nivå de är på. Det är definitivt annorlunda med Fas upprätande jämfört
med vanliga kultiveringar. Just nu, inför den onda förföljelsen och i Dafa-lärjungarnas
klargörande av sanningen, finns det en del elever som också tittar på andra. Hur det ska
göras inför svårigheten måste de själva inse. Vid varje höjning är det just den Guowei
som du bekräftar och upplyses till som höjs.
Den väg som en Dafa-lärjunge går är just en strålande historia. Denna historia är
säkerligen skapad genom egen bekräftelse och upplysning.
Li Hongzhi
Skriven 9 juli 2001, publicerad 23 september 2001
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Till den europeiska hemsidan ClearHarmony
Europas hemsida Clear Harmony:
Hälsningar till alla Dafa-lärjungar som är involverade i den här hemsidan! Jag skulle
vilja säga några ord till er angående frågan om att driva hemsidan Clear Harmony väl.
Jag tycker att ni först och främst ska inse vikten av effekten från en Dafa-hemsida.
Den här sidan har skapats för att klargöra sanningen, för att avslöja ondskans förföljelse,
och för att rädda världens människor. Samtidigt bör ni också inse vilken effekt media
har på allmänheten. Den är ytterst viktig när det gäller att människor ska kunna få reda
på sanningen om Dafa, rädda världens människor och avslöja ondskan; och dess inverkan är enorm. Det specifika innehållet i er rapportering måste därför ha er sidas kännemärke, ni bör rapportera mer om situationen i Europa, och tillsammans med detta bör ni
ha några rapporter och viktiga nyheter från Clearwisdom-hemsidan varje dag, eftersom
det är förstahandsinformation om lärjungarna i Kina.
Dafa-lärjungarnas huvudsakliga kropp finns i Kina. Allting som Dafa-lärjungar gör i
andra områden runt om i världen är, förutom att fullända allt deras eget, att avslöja
förföljelsen av Dafa och Dafa-lärjungar i Kina. Ur det perspektivet får därför inte Dafas
situation i Kina passera förbi utan rapportering. Speciellt bör ni sätta fokus på era
rapporter om dödsfall som är resultat av förföljelsen, tillsammans med rapporter om de
ondskefulla metoder som används i förföljelsen, och detta kommer inte att påverka ert
unika kännemärke att i huvudsak ha nyheter om Dafa i Europa. Kvantitativt sett bör de
flesta av era artiklar handla om Europa och sedan kan ni fylla upp med viktig information från hemsidan Clearwisdom om Dafa-lärjungar i Kina. Genom att göra så kommer
den europeiska hemsidan ClearHarmony inte bara att ha sitt eget kännemärke, utan även
viktiga nyheter om förföljelsen av Dafa, och er lokala publik och era läsare kommer att
uppmärksamma den och kan få information om den dagliga förföljelsen av Dafalärjungar i Kina.
Ovanstående är endast några av mina idéer. Om ni tycker att ni har egna idéer eller
bättre planer, så motsätter jag mig inte det; min enda förhoppning är att ni kan driva
hemsidan ännu bättre så att den kan ha effekten att klargöra sanningen
Li Hongzhi
25 september 2001
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Från Mästaren till den andra Dafa-konferensen i Ryssland
Den andra Dafa-konferensen i Ryssland:
Under perioden med Fas upprätande har våra elever gjort mycket bra ifrån sig. Särskilt
de ryska eleverna, under de förhållanden där det ryska folket har varit allvarligt påverkat
av propagandan från Kinas onda politiska grupp, har eleverna motstått alla sorters
påtryckningar och etablerat en Dafa-förening och har spelat en stor roll i klargörandet
av sanningen. Allt detta är anmärkningsvärt. Jag hoppas att ni genom denna Fa-konferens kommer att bättre utföra arbetet med att klargöra sanningen, avslöja ondskan och
rädda alla varelser. Ni bör ofta kommunicera med eleverna i regioner i andra länder,
uppmuntra varandra, och göra framsteg flitigt tillsammans. Mästaren väntar på ännu
bättre nyheter från er.
Li Hongzhi
29 september 2001

Höstvindar kalla
Onda skurkar sakta med vildheten,
Himlen Jorden åter ljusnar [ni] faller i kokande vatten;
Slag och sparkar svårt få människans hjärta att röras,
Våldsamma vindar drar hit höst ännu kallare.
Li Hongzhi
25 oktober 2001

Förebådar Fas upprätande av den mänskliga världen
Fas upprätande går i världen, Gudar och Buddhor uppenbarar sig stort, alla den kaotiska
världens orättade felaktigheter och ödesförbindelser löses på ett gott sätt. De som gör
ont mot Dafa går ner genom porten till icke-liv, de andra människorna, deras hjärtan
återvänder till rättfärdighet, de värdesätter dygd och gör gott, alla ting är förnyade, det
finns inga varelser som inte vördar Dafas räddande nåd, hela kosmos firar tillsammans,
fröjdas tillsammans, lovprisar tillsammans. Tiden när Dafa står i full blom i världen börjar i denna stund.
Li Hongzhi
9 december 2001
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