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Batı Amerika Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi
(Li Hongzhi, 21 Ekim 2000 ~ San Francisco)
(Uzun Süren Alkış)
Bu kozmostaki hangi yaşam olursa olsun, kendi Fa'sına, Fa prensiplerine veya Meyve
Konumuna aydınlandığında -hangi seviyede olursa olsun- o kişi gerçekten çok ciddi bir testten
geçmek zorundadır. Aydınlandığı şeylerin, bu evrende kök salıp salamayacağını belirler ve o
kişinin kudretli erdemini oluşturur. Bu yüzden bütün yaşamlar xiulian uygulamasında bugün
bizim karşılaştığımız gibi bir durumla karşılaşırlar. Bildiğiniz gibi, Sakyamuni bu dünyadayken,
İsa bu dünyadayken ve diğer doğru dinler ve doğru Fa bu dünyaya bildirilirken, hepsi böyle bir
şeyle karşılaştılar ve bu tip bir testten geçtiler. Bu kozmosun yasasıdır. Ama bizim Dafa'mıza
gelince, kimsenin onu test edemeyeceğini size söylememe izin verin. Çünkü bütün yaşamlar
-bu evrendeki bütün yaşamları içerir- onun tarafından yaratılmış, yapılmış ve
biçimlendirilmiştir, kimse onu test etmeye layık değildir.
O zaman bu tür şeylerle neden karşılaşıyoruz? Bildiğiniz gibi, Li Hongzhi bu giriştiği işi sıradan
insan formunda, bir insan vücuduyla, kozmostaki yaşamlar arasındaki en düşük dili -insan dili;
bu en basit günümüz insan dilini- ve xiulian uygulamasının en düşük formu qigong'u kullanarak
yapmaktadır. Bu evrendeki bütün yaşamları gizem içinde bırakmıştır. Bunun sebebi,
kozmostaki bütün yaşamların xinxing durumlarını değerlendirmek ve saptamak ve onları
yeniden konumlandırmaktır, bu her birinin gerçek xinxing seviyesinin ortaya çıkması için
gerekliydi. Bu yüzden gerçek durumu bilmelerine izin verilmedi. Tüm evrendeki hiçbir yaşam
gerçek durumu bilmemektedir. Beni bir xiulian uygulayıcısı olarak görüyorlar ve böylece
yaptıkları şeyi yapmaya cesaret ediyorlar. Size daha önce söylediğim gibi hiçbir yaşam daha
önce evrenin Fa'sını bilmedi. Bu yüzden onlar, Ben gerçekten Fa-düzeltmesi yaparken -ama
olağanüstü saf, doğru ve son derece yüksek seviye olması farkıyla- Benim, aydınlandığım bir
takım şeylerin sistemini yerleştiriyor olduğumu düşünüyorlar. Onların gözünde tüm olan biten
budur. Bu yüzden bugün bize bu felaketi getirmeye cesaret edebildiler. Başka bir deyişle, daha
yüksek bir Meyve Konumu ve bu kadar Yüce bir Fa, bu kadar kuvvetli bir test gerektirir. Ama
diğer taraftan bunun olmasına izin verilmeseydi, bu olmazdı. Benim amacım ayarladıkları her
şeyi değerlendirip böylece hareketlerinde açığa çıkan xinxing'lerini görmekti. Onlar bu olayı çok,
çok önce ayarladılar. İnsan tarihi döngüseldir. Onlar böyle büyük ve yüce bir Fa'nın, çok sıra
dışı bir şeyin yayılmakta olduğunu anlamadılar. Son devrin insanları bir deneme olarak böyle
bir süreçten geçti ve bugünkü insanlardan daha da ileriye gittiler. Sonunda çevre kirliliği
insanoğlunun deformasyonunu ve kaçınılmaz sonunu getirdi. Bu son insanlığa ne olduğudur.
Son defa olan şey şimdi tekrarlanmakta ama bu sefer bu gerçek Fa-düzeltmesidir. Başka bir
deyişle bu olay çağlar önce ayarlandı. Onlar bugünkü olayda hiçbir şeyin yanlış gitmemesini
garantilemek ve sapmayı önlemek için bir sistem oluşturdular. Onların düşüncesine göre,
bugün gerçekleşen ve ortaya çıkan her şey onlar tarafından ayarlanmıştı. Olaylar, sıradan
insanlar arasında tamamıyla insani bir şekilde ortaya çıkıp, tesadüfî görünse de, süreçte hiçbir
şey tesadüfen olmadı. Yine de, bütün bunlar aslında onlar tarafından ayarlandı. Onların
ifadeleri ile bütün dünya üzerindeki yaşamlarla ilgili hiçbir şeyin yanlış gitmemesi için bir Tanrı,
ayarlamalar yapmak için fazlasıyla yeterli olacaktı. Sayısız Tanrılar, çok sayıda Tanrı bunu
seyrediyor. Nasıl herhangi bir aksilik olabilir. Süreçte hiçbir şey yanlış gidemez. Ama bu sadece,
daha öncede söylediğim gibi eski kozmosun Tanrılarının ayarlamaları. Bütün bu şeyleri
mahvetmeye cesaret edemiyorlar, çünkü onlarda kozmosun yüz yüze geleceği problemleri
görüyor ve benim bu işe giriştiğimi biliyorlar. Ama onlarda, benim kim olduğumu bilmiyorlar.
Bu yüzden ne yapmak istiyorlarsa ayarladılar. Anlıyor musunuz? (Alkış) Onların görünüşteki
amaçları bizim Fa'mızın kudretli erdeminin doğruluğunu ortaya koymasını ve Fa'ya kudretli
erdeminden dolayı tüm kozmostaki yaşamlar tarafından gerçekten saygı gösterilmesini
sağlamaktı. Yüzeyde böyleydi. Yüzeyde, bütün bunları ayarlamalarının amacı buydu. Ama bu

Fa-düzeltmesi için aslında bir engelleme haline geldi. Onların kesinlikle böyle yapacaklarını
biliyordum, böylece ayarladıkları her şeyi onların xinxing'lerini sınama fırsatı olarak kullandım
ve onların yerlerini böylece yeniden belirledim. Xiulian uygulamanız boyunca, her biriniz,
Fa-düzeltmesi ve kişisel xiulian uygulamanız arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde algılamalısınız.
Deneyimlediğiniz sıkıntı ve dertlere nasıl bakmalısınız? Size şunu söyleyebilirim ki, eğer bir
kişinin o kadar çok karması yoksa o kadar sert sıkıntıları olmayacaktır. Berrak bir zihin ve
kişisel xiulian uygulamanızla, şeytanın Fa'ya zulmetmesini birbirinden ayırmalısınız, Benim ve
Fa'nın üzerine zorla bir şeyler yüklemeye çalışan ve Dafa'yı engellemeye çalışan bütün
ayarlamalar kesinlikle kabul edilemez. Bu yüzden yaptıkları her şeyin sorumluluğuna
katlanmak zorundalar. Bu İsa'ya ve Sakyamuni'nin öğrencilerine kendi zamanlarında zarar
verilmesinden nasıl farklı olabilir? Bütün bu yaptıklarının sorumluluğuna katlanmalılar -bütün
bunların sorumluluğuna katlanmalılar. Size daha önce söylediğim bir şey var. Size: "Buda
nedir?" dedim. "Rulay" insanların, gerçekle ve istediği her şeyi yapabilecek güçle buraya gelen
kişiye verdikleri isimken gerçek Budalar kozmosun bekçileridir ve kozmosun bütün doğru
elementlerinden sorumludurlar. Yine de, bu olayda, Fa'dan sapmalarının ardından kendi
xinxing'lerinin durumlarını tamamıyla gösterdiler ve kendi saf olmayan taraflarını tamamıyla
açığa çıkardılar. Bu belli durumlarda yer almaması gereken birçok şeyle ve her türlü engelleme
ile sonuçlandı ve bu da bizim uygulayıcılarımızın kişisel xiulian uygulamaları sırasında
xinxing'lerinin sergilenmesi ile çok benzerdir. Evrendeki tüm yazgılı yaşamlar Fa-düzeltmesi
içindedir ve onların yapabilecekleri her şey insan toplumunda görünebilir, çünkü ben bu işi
insan toplumunda yapıyorum. Size bizim Dafa uygulayıcılarımızın dayandığı acı ve sıkıntıların
yalnızca kişisel xiulian uygulamalarını hedeflemediğini söyleyebilirim, aynı zamanda yüksek
seviyeli yaşamların Dafa'yı test etmek için uygulayıcıların karmaları olduğu olgusunu ve "onları
geliştirmeyi" bahane olarak kullanarak, onlara zulüm etmek için düşük seviyelerdeki yozlaşmış
yaşamları zulmü sürdürmek için kullanmaları ile alakalı faktörlerinde olduğunu söylemeliyim.
Aslında bunların hepsi Fa-düzeltmesine zarar vermiştir. Siz yalnızca insanlar tarafından
yaratılmış sıkıntılara katlanmıyorsunuz. Bir parçanız tam olarak Tamamlanmaya ulaştığı için,
sizler muhteşem Tanrılarsınız ve çok, çok yüksek seviyedeki Tanrılar sizi test etmektedir. Bu
yüzden bugün olan şey daha önceden görülmemiştir -böyle bir sıkıntı tarihte daha önce hiç
görülmemiştir. Bu, bunu bir xiulian uygulayıcısının bakış açısından anlamaktır. Ama başka bir
açıdan, size kimsenin Dafa'yı test etmeye layık olmadığını söylemeliyim. Yine de yaptılar,
böylece günah işlediler ve yaptıkları her şey için sorumluluk üstlenmeliler. Size bu durumun
yalnızca genel bir açıklamasını verdim. Söylediğim gibi, sadece onların xinxing'lerini açık bir
şekilde görmek, yerlerini ayarlamak için eylemlerini kullanmak ve bununla birlikte
uygulayıcıları imtihan edip onların Tamamlanmaya ulaşmalarını sağlamak istedim. Onlar aynı
zamanda en şeytani varlıkları yıkıcı bir tutumla bütün bunları yapmak için kullanıyorlar.
Shifu'nun gözüyle, girişilen bu iş çok büyük sıkıntılarla karşılaşmıştır, çünkü siz Fa-düzeltmesi
döneminde Fa ile birlikte var olmaktasınız. Daha önce tarihin hiçbir döneminde insanlar bu
kadar büyük bir sıkıntıyla karşılaşmadı veya gelecekte de xiulian uygulayan insanlar böyle bir
şeyle karşılaşmayacaklardır -onlar siz olmayacaksınız- çünkü onlar yalnızca kişisel xiulian
uygulamaları ile ilgilenecekler. Ama siz Fa'ya bağlısınız.
Geçen sene, birçok sebepten dolayı sessiz kaldım. Sizinle konuşmadığım zaman,
uygulayıcıların gerçektende çok iyi olduklarını gördüm. Bu, ben etrafta olmadığım zamanda iyi
olduğunuzu anlamına gelmektedir. Bu fevkalade! Siz kendinizi yalnızca bir xiulian uygulayıcısı
olarak ele almadınız, aynı zamanda Fa'yı da korudunuz -siz gerçekten fevkaladesiniz. Bunun
sebebi, sizin Fa doğrultusunda kalmanız ve kendinize bir xiulian uygulayıcısı olarak
davranmanızdan dolayıdır. Bu sıradan insanların yapamayacağı bir şeydir -sıradan insanlar
kesinlikle bunu yapamayacaktır. Bu insan tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir şeydir. Bize
zarar vermek isteyen şeytani güçlerin bizi yok etmeye çalışması boşunadır -buna benzer bir şey
tarihte hiçbir zaman olmamıştır ve insanlarında bunu yapmaya gücü yoktur. Kim Dafa'ya zulüm
ederse etsin, bu insanların Tanrılarla savaşması olayıdır ve sonuç açıktır. Tabii ki, bu olaylar

serisi aracılığıyla uygulayıcılarımız daha berrak bir anlayışa sahip oldular; sıkıntılar yeni
başladığı zaman devasa bir fark vardı. Bazıları şok olmuşlardı. Bazılar düşünüyorlardı, "Li
Hongzhi, nasıl bir insan?" Bazıları "Bu Fa, doğru mu?" diye düşünüyorlardı? Kapsamlı bir test
bütün insani takıntı ve bağımlılıkları hedefler. Dafa'ya geldiğiniz zaman taşıdığınız takıntı ve
bağımlılıklarınız ne olursa olsun, bunlar test edilmeliydi. Bazı insanlar Dafa'nın şu veya bu
özelliğinin iyi olduğunu düşündüler ama hiçbir takıntı ve bağımlılık cennete götürülemeyeceği
için bugünün testi amansızdı.
Size tarih boyunca xiulian uygulama yolu ne olursa olsun, xiulian uygulamasında başarıya
ulaşan hiç kimse olmadığını söyleyebilirim. Bunun sebebi, bir kişinin yardımcı ruhu Üç Diyara
girmez ama kişinin vücudunu Üç Diyarın ötesindeki mikro kozmik bir seviyeden kontrol eder.
Bir kişinin geri dönmesi imkânsızdır, daha önce tarihte bu hiç olmamıştır. Ama siz bununla
bugün Fa-düzeltmesinin ortasında karşılaştığınız için -çok büyük bir kader ilişkisine sahip
olduğunuz ve tesadüfî olmadığı için- xiulian uygulaması ile geri dönebilirsiniz. (Alkış) Bir Tanrı
hangi seviyeden gelmiş olursa olsun, bir kere Üç Diyara girerse geri dönemez. Bu mutlaktır. Bu
da, daha önce tarihte kimsenin açıklamaya cesaret edemediği bir şeydir, çünkü bu insanlığın
hızla yok olmasının önünü açar: eğer insanlar olayın aslını bilselerdi, umutsuz varlıklar
kötülükte sınır tanımazlardı. Yine de bizim Dafa'mız insanların geri dönmesini sağladı, biz buna
ulaşabiliriz ve o, bu rolü oynadı. Bu yüzden bu gerçeği hepinize açıkladım. (Alkış)
Bizim uygulayıcılarımız gerçekten fevkaladeler. Bir süre önce, hepiniz Fa-düzeltmesi için
yapmanız gereken birçok şeyi yaptınız. Zamanın bu döneminde, birçoğunuz dünya insanlarına
gerçeği anlatmak için birçok iş yapıyorsunuz. Bir Dafa uygulayıcısı olarak, kozmosun bu Yüce
Fa'sının bir parçacığı olarak, bunu yapmalısınız. İnsanlar Fa'ya zarar verdiklerinde… tabii ki
kimse Fa'ya zarar veremez -kozmosun Fa'sına nasıl olurda insanlar zarar verebilir? Kimse ona
zarar verecek güçte değildir… Ama biri Fa'ya zulmetmeye gelirse, bir uygulayıcı, Dafa'nın bir
parçacığı olarak ne yapmalısınız? Gerçeğin bilinmesini ve insanları olgular hakkında
bilinçlendirmeniz gerekmez mi? Bu olaya sizin açınızdan bakmaktır. Siz Dafa'nın bir
parçacığısınız ve bu rolü üstlenmeniz gerekir.
Bir başka açıdan bakarsak, size evrendeki bütün Tanrıların -ister düzeltilenler olsun, ister
düzeltilmeyenler- bugün yaptığınız her şeye bakarak, bizim inanılmaz bir şekilde merhametli
olduğumuzu söylediklerini söyleyebilirim. (Alkış) Biliyor muydunuz: şeytan üşüşen sürüler
halinde geldiği zaman, birçok insan zehirli uydurmalar ve hilekâr yalanlar ile kandırılmıştı ve
benim uygulayıcılarıma ve Dafa'ya karşı öfkeleri vardı; bu insanlar gelecekte ayıklanacaklar,
böyle olmalarına rağmen yine de, onlara gerçeği sunarak, olguları öğrenmelerine ve eski
görüşlerinden ve şeytani düşüncelerinden kurtulmalarına olanak tanıdık ve onlar büyük bir
olasılıkla kurtarılabilecekler. (Alkış) Bizim dünyaya, gerçeği açıklamamamız hiçbir şekilde
politik bir girişim değildir veya bir takım şeyleri işaret etmek amacıyla yapılan şeyler değildir.
Size bunun merhametiniz olduğunu söyleyeyim ve siz gerçekten geleceğin insanlarını
kurtarıyorsunuz. (Alkış) Eğer o insanların düşünceleri tersine dönmezse, bir düşünün,
bitmişlerdir. Bir uygulayıcı olarak, bir xiulian uygulayıcısı olarak, bu şeyleri merhamet açısından
da yapmanız gerektiğini düşünüyorum. İnsanları gerçek hakkında bilgilendirin, O'nun hakkında
konuşun -bu da insanları kurtarmaktır.
Bu fırsatı, Amerika ve Kanada devletlerinin çeşitli düzeylerinde bana ve bize verdikleri onur için
gerçekten teşekkür etmek için kullanmak istiyorum. (Alkış) Bu özel durumun etkisi altında,
onlara kişisel olarak teşekkür edemem ama onlara muhteşem bir gelecek sağlayacağım. (Alkış)
Yüzeyde, biz dünyanın insanlarından Dafa için destek arıyoruz. Bu, insani yerde ortaya çıkan,
dünyasal insan tarafının düşünüşüdür. Yine de, diğer tarafta bu tersine çevrilmiştir. Kim Dafa'yı
savunur ve onu desteklerse kendi varlığının gelecekteki var oluşunu oluşturmakta ve gelecekte
Fa'yı elde etmek için bir temel atmaktadır. (Alkış)

Konuşacak çok şey var ama şimdi çok fazla şey söylemek istemiyorum. Ortaya çıkmak ve bu
konularla ilgili her şeyi resmen ve net olarak açıklamak için bir zaman seçeceğim. (Alkış) Ama
size şunu söyleyeyim, ileri adım atan uygulayıcılar, Shifu size teşekkür ediyor! (Alkış)
Fevkalade! (Alkış)
Hepimiz Fa'yı yaymayı, gerçeği ortaya çıkarmak, Fa-düzeltmesinin işlerini Dafa için yapıyoruz.
İster Tiananmen Meydanına, ister Zhongnanhai'ya gidişimiz veya her çeşit durumda insanlara
gerçeği açıklamak olsun, biz politik mücadeleler içine girmedik. Bunun sebebi, eğer şeytan bize
zulmetmemiş olsaydı, bizim insanlara hiçbir şekilde gerçeği anlatmaya ihtiyacımız olmayacaktı.
Biz aynı zamanda, şu anda yargı yoluna başvurmamızın ve gerçeği açıklamamızın kimseye
karışmak olduğunu düşünmüyoruz. Haksızca davranıldığında, insanların konuşmalarına izin
verilmelidir -bu bir insanın en temel hakkıdır.
Tabii ki, bununla biz bütün uygulayıcılarımızın xinxing'ini gördük. Bunun başlangıcında ciddi bir
düşünce sürecinden geçtiniz ama ne olursa olsun, bu yanlış olarak değerlendirilemez, çünkü
size düşünmeniz için fırsat verilmişti: "Li Hongzhi, nasıl bir insan? Bu Fa doğru mu?"
İnsanlıklarından ileriye adım atabilenler, bugüne kadar gelebilenler için, size söylüyorum.
Başardınız! (Uzun Alkış) Hepinizin artık bildiği gibi, şeytani güçler gerçekten ezici oldukları
zamanda, sanki göğü tutmuş ve dünyayı kaplamış gibiydiler -çok fazlaydılar. Bu şeyler şu anda
zaten yok edildiler. (Alkış) Yalnızca şeytani insanlar kaldı ve hala etkilerini sürdürmekteler.
Dahası, doğru düşüncelere sahip tüm kişiler -bizim uygulayıcılarımızı kastetmiyorum- doğru
düşünceli sıradan insanlar buna karşı ayağa kalkıyorlar. Bunun sebebi şeytanın insanlara halen
daha mani olmasıydı ve şeytan yok edildikten sonra da, insanların zihni netleşti ve onlar şimdi
bütün bunları tekrar göz önüne alıp değerlendiriyorlar. Bütün yalan ve uydurmalar teker teker
açığa çıkarılacaktır. (Alkış)
Size birçok şeyden bahsetmek istedim. Ve sizin de benim için "Bunu bu şekilde yapmak doğru
mu?", "Şunu bu şekilde yapmak doğru mu?" gibi birçok sorularınız olabilir. Size hemen hemen
hepinizin işleri doğru olarak yaptığını söyleyebilirim. Daha önemsiz ve emin olmadığınız
şeylerle ilgili olarak, Tamamlanmaya giden yolunuzda bunları gerektiği gibi ele alabileceğinizi
düşünüyorum. (Alkış) Bunun sebebi, geçen bu bir yılın üzerindeki zamanda yer alan şeyler, Ben
etrafta olmasam da gerçekten iyi şeyler yaptığınızı kanıtladı -gerçekten iyi, olağanüstü iyi.
(Alkış) Bazı önemsiz problemler ve belli kişilerle ilgili ortaya çıkan problemler Dafa'yı temsil
edemez. Bunlarda ayarlanmıştı. Bunların kaçınılmaz olduğunu söyleyebilirsiniz. Aslında onlar
ayarlanmıştı: hangi zamanda kimin o yolla davranacağı, hangi zamanda bir kişinin ne yapacağı
ve bu gözaltı merkezlerinde başta gayet iyi bir şekilde davranıp sonunda kendilerini
değiştirerek uygulamayı bırakanlar, çalışmayı bırakanlar ve aynısını yapmak için başkalarını
cesaretlendirenler bir düşünün: bu tesadüfî olabilir mi? Hiçbir şey sanırım tesadüfî değildir,
çünkü sizin için, bir xiulian uygulayıcısı için, xiulian uygulamanızın başından sonuna kadar
temel testleriniz olacaktır. Aynı şekilde, gerçekten xiulian uygulayan hiçbir Dafa uygulayıcımız
testler sırasında düşmemiştir.
Size söyleyeceklerim bu kadar, fırsat oldukça olayları bütün detayları ile açıklayacağım. (Alkış)
İster hayatları şeytani güçler tarafından alınmış olanlar olsun, ister gözaltı merkezlerinde
tutulan veya yargılananlar olsun, her koşul altında acı çeken yâda evlerini terk etmeye
zorlananlar veya dışarıda yâda başka çevrelerde olan uygulayıcılarımız olsun, Dafa için
yaptığınız şeyler sizin kudretli erdeminizi oluşturdu. Son adımı bitirin. Umarım ki, son adımı
atar
ve
gerçekten
Tamamlanmaya
ulaşırsınız.
Teşekkür
ederim!
(Alkış)

Kuzey Amerika Great Lakes Fa Konferansında Fa'nın
Öğretilmesi
(Li Hongzhi, 9 Aralık 2000 ~ Ann Arbor)

Çok çalışıyorsunuz! (Heyecanlı Alkış)
Sizi gördüğüme çok memnunum. Bir yıl önce böyle değildiniz. Böyle sert bir testten geçtikten
sonra, sizlere söyleyebilirim ki, -çoğunu sezemeseniz de- öncesinden tamamen farklı
insanlarsınız. Hepimiz bu en sert -daha önce tarihte asla gerçekleşmemiş olan- testten geçtik
ve en gaddarıydı. Eskiden, yaptığınız her şeyde şöyle düşünüyordunuz: "Fa'ya nasıl daha iyi
çalışabilirim? Dafa için nasıl çalışmalıyım? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Daha iyi nasıl
yapabilirim?" Daima, Dafa'nın bir parçası olmaktan ziyade, Dafa'yı öğreniyor olduğunuzu
hissediyordunuz. Bu yılın ardından sizi tamamen değişmiş buldum. Artık eskiden
düşündüğünüz gibi düşünmüyorsunuz. Dafa için ne yaparsanız yapın ve yaptığınız şey ne
olursa olsun, daha önce yaptığınız gibi: "Dafa için bir şeyler yapmak istiyorum" veya "Kendimi
şu veya bu şekilde geliştirmek istiyorum" diye düşünmek yerine, kendinizi Dafa'nın içine
yerleştiriyorsunuz. Yaptığınız her ne olursa olsun, Dafa için bir şeyler yapıyor olduğunuzu, Dafa
için yapmanız gerekenleri nasıl yapmanız gerektiğini veya "Bu Fa için yapabileceklerimi nasıl
daha iyi yaparım?" şeklinde düşünmüyorsunuz. Onun yerine, kendinizi Dafa'nın içine
yerleştiriyorsunuz. Dafa'nın bir parçacığı olarak -ne olduğunun hiçbir önemi yok- onu sadece
yapmanız gerektiğini hissediyorsunuz. Her ne kadar bunun hakkında bilinçli olmasanız da veya
bunu kelimelerle net bir şekilde ifade etmeseniz de, aslında davranışlarınız bu şekilde. Bu yılın
ardından sizde gördüğüm en büyük değişiklik bu. Yani bir başka deyişle, tamamıyla Fa'nın
içindesiniz. Özellikle bu, en fazla eski uygulayıcıların davranışlarında belirgin. Önceden bir
öğrenci olduğunuz söylenebilirdi. Son zamanlarda ben "öğrenci" kelimesi yerine "çok bağlı
uygulayıcı" kelimesini kullanıyorum. Hakikaten inanılmaz değişimlerden geçtiniz. Siz xiulian
uygulayıcıları olduğunuz için, Shifu, sıradan insanlar tarafından kullanılan veya ne kadar iyi
yapıyor olduğunuzu söylediği gibi cesaretlendirici bir tavırla sizleri fazla övmedi. Bunun sebebi
sizlerin xiulian uygulayıcıları olmanız ve ne yapmanız gerektiğini bilmenizdir.
Bugün olmakta olan her şey çağlar önce ayarlandı. Hiçbir noktada hiçbir şey yanlış yola
sapmadı. Tabii ki, bu ayarlama eski kozmostaki o yüksek seviye varlıklar tarafından yapıldı.
Dahası, bu, sistematik bir biçimde eski kozmosun katman üstü katmanlarında bulunan eski
varlıklar tarafından yapıldı. Onların amacı da bu kozmosu kurtarmaktı. Bütün bu işleri yapmak
ve bu meseleyi tamamlamak için ellerinden gelen en iyisini yaptıklarını düşünüyorlardı, bu
günümüzdeki Dafa'yı ve Dafa uygulayıcılarını da kapsıyordu. Onlar bugünün Dafa'sını ve hatta
Dafa uygulayıcılarını da içine alan bu işi iyi yapmaya çalıştıklarını ve bu işi tamamlamak için her
şeylerini verdiklerini düşünüyorlardı. Onlar böyle düşünüyor. San Francisco'da Fa'yı öğrettiğim
esnada söylemiş olduğum şeyi belki hatırlayabilirsiniz -hiç kimse kozmosun Yüce Fa'sını test
etmeye layık değildir. Bunun sebebi bir varlığın âlemi ve seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun,
o hala kozmosun içinde bir varlıktır ve Fa tarafından yaratılmıştır. Bir başka deyişle, onun
varoluşu dahi bu Fa tarafından yaratılmıştır, peki o nasıl olurda geri dönüp bu Fa'yı test edebilir?
Bununla birlikte, size daha önceki Fa konuşmalarımda söylediğim gibi, geçmişteki varlıklar
kozmosun Fa'sını bilemezlerdi -ve bilmelerine de izin verilmezdi. Elbette, sıradan insan
terimleri ile ortaya koyacak olursak, örneğin, eğer kozmostaki canlı varlıklar kozmosta Fa
olduğunu bilselerdi, çağların geçmesiyle beraber canlı varlıkların Fa'dan sapması çok ama çok
sayıda problemi beraberinde getirecekti. Bazı varlıklar bu Fa'yı değiştirmeye kalkabilirdi.
Yetenekleri olduğu için, neredeyse her şeyi yapabilirlerdi. Bu yüzden kozmosun Yüce Fa'sının
içinde var olduğu biçiminin hiçbir seviyedeki varlık tarafından bilinmesine izin verilmedi. Bu,
karşılık olarak bir problem yarattı. Onlar bu kozmosta bir Fa olduğunu bilmiyorlar. Kozmosun
Yüce Fa'sının bu kozmosta geniş çaplı yayılma yeteneğinin benim bu Fa'ya aydınlanmam
olduğunu zannediyorlar. Bu olayın başarısı ve bütün bu şeylerin tamamlanmasında bana
yardım etmek için gerçekten de ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Fakat bu başka bir
probleme sebep oldu. Nasıl bir probleme? Kozmostaki bütün canlılar bu Fa'dan sapmış
durumdadır. Başka bir deyişle, onların âlemleri ve saflıkları kozmosun yüce Fa'sının standartları
ile ölçüldüğünde artık yeterli değildir. Bu yüzden onların bu olayda yaptıkları ayarlamalar ve

yaptıkları asistanlık, benim bu sorumluluğu devam ettirmemdeki en büyük engel haline
dönüştü. Bunun sebebi yaptıkları şeyi ne kadar iyi yaparlarsa yapsınlar, bu onların kendi
seviyelerini aşamayacaktı. Eğer her şey onların ayarladıklarına göre yapılsaydı, bir düşünün:
Bu iş tamamlandıktan sonra bile sanki hiç bir şey yapılmamış gibi olmayacak mıydı? Bu olay
tamamlandıktan sonra geriye aynı seviyeler ve aynı standartlar kalsaydı bu nasıl kabul
edilebilirdi? Onların ayarlamış ve yapmış olduğu şeylerin kabul edilememesinin veya geçerli
sayılamamasının sebebi budur.
O zaman, bu çok ciddi bir problem yarattı: ayarlamış oldukları şeyler sadece pozitif bir rol
oynamamakla kalmadı, aynı zamanda da ciddi bir engel haline geldi. Bugün bu sıradan insan
toplumundaki drama yüksek seviye varlıklar tarafından ayarlanmış olan şeylerin bir parçasıdır.
Bu aynı zamanda onların xinxing'lerinin Fa'nın gereksinmelerine uymadığının en büyük
göstergesidir ve farklı seviyelerden katılımcıların xinxing standartlarını ve varlıklarıın bütünüyle
göstermiştir. Bu arada, bu durum, Fa-düzeltmesi için olumlu bir duruma da sebep olmuştur. Ne
durumu? Eğer Fa-düzeltmesi esnasında hiçbir canlı kendisinin ne olduğunu göstermeseydi
onları sahip oldukları xinxing seviyelerine göre yeniden konumlandırmak zor olacaktı. Yani bu,
Fa-düzeltmesini bir hayli zorlaştıracaktı. O zaman, bir başka deyişle, Dafa'yı test etmek için
yaptıkları her şey, içinde xinxing durumlarının bütünüyle sergilendiği ve gözlemlendiği bir
performans haline geldi. Aynı zamanda uygulayıcılar, var oldukları andan itibaren geçen uzun
zaman dönemi boyunca çok kötü elementler edinmişlerdi, bir de aynı zamanda düşük
seviyelerde karma yaratmışlardı. Bütün bunların yok edilmesi gerekiyordu ve böylece bu olay,
uygulayıcılar için sert bir test ve onların kötü insanları bana karşı kullanarak yalanlar
yaratmaları ve uygulayıcıların Dafa'daki karalılıklarını test etmeleriyle sonuçlandı. Durum
budur.
Biraz önce değindiğim gibi, bunların hiç birini kabul edemem. Bu yüzden, bu şeytani drama da
dâhil olmak üzere bunların hepsini yok etmeliyim. Aslında geçmişte dinlere nasıl davranıldıysa
bize de öyle davranmak istediler. Onların çarpık fikirleri onlara tarihte Tanrılara yapılmış olan
zulmün doğru olduğunu düşündürüyordu. İnsanları kurtarmak için aşağı gelmiş olan İsa'nın
çarmıha gerilmesi gibi olaylar, yüksek seviye varlıklar için bir örnek haline geldi. Bu nasıl kabul
edilebilir? Bunun kendisi yozlaşmış bir şeydir. Bir Tanrı insanları kurtarmak için aşağı geliyor,
fakat insanlar onu çarmıha geriyor -insanların işlediği ne büyük bir günah! Onlar bugün hala
bunun bedelini ödüyorlar. Fakat bu sadece insanoğlu tarafından yapılmamıştı. Buna daha
yüksek seviyelerdeki varlıkların yozlaşması sebep oldu. Bütün bu olaylarda kendi yaptıkları
hataları itiraf etmeye cesaret edemiyorlar. Bunun sebebi, her şeyin çarpıklaşıyor olmasıdır -o
kadar çarpıklaşmışlar ki, Fa'dan sapmış ve aşamalı olarak şu anki durumlarına gelmişlerdir.
Hiçbir seviyedeki hiçbir varlık onlara dokunmaya cesaret edememiştir. Her şey aşırı derecede
karışık bir hale gelmiş olan birbirine karışmış elementler tarafından belirlendi. Bütün bu saf
olmayan şeylerin tamamı yok edilmelidir -tamamen yok edilmelidir.
Her ne kadar bu şeytani drama kendisini sıradan insan toplumu içinde gösterse de ve şeytani
insanlar benim Dafa uygulayıcılarım için bu şiddetli sıkıntıyı yaratmış gibi görünse de, aslında
bu olay çeşitli seviyelerdeki sapmış varlıkların katılımıyla gerçekleşmiştir -Ben, o yozlaşmış
varlıkları işaret ediyorum. Bu işe katılmayan varlıklar çoğunluğu oluşturuyor. Fakat artık onlar
da yeterince saf değil ve hepsi Fa-düzeltmesi sırasında yeniden konumlandırıldılar. Çok ciddi
olan bir başka konu daha var. Ben bu işi üstlenmeye başladığım daha ilk anda onlara günümüz
insanlarını hiçbir varlığın kurtaramayacağını, hiçbir Fa'nın günümüzdeki canlıları
kurtaramayacağını ve hiç kimsenin günümüz insanlarını değiştiremeyeceğini söylemiştim.
Bununla ne demek istemiştim? Size bunu anlatayım. Günümüz insanları kendi çarpık
düşüncelerinin farkına varamıyor, çünkü insanların en temel doğaları değişmiş durumdadır.
Hangi xiulian uygulama yolu benimsenirse benimsensin, sadece farkında olabildikleri şeyleri
değiştirebilir, en derin doğalarındaki çarpıklaşmış şeyleri değiştiremezsiniz. Bu yüzden bu bir
yılı aşkın süredir, hangi metodu kullanırlarsa kullansınlar ve ne kadar acımasız olurlarsa
olsunlar, uygulayıcıların en temel meselelerini değiştirmekte başarısız oldular ve sonuçta

amaçlarına ulaşamadılar. Uygulayıcıların standartları karşılaması için -onların gereksinimlerini
karşılamak için- o şeytani varlıkları, uygulayıcıları hayvanca dövmeleri için kullandılar. En
acımasız yöntemleri tüketip hala amaçlarına ulaşamadıklarında da şaşkın ve delirmiş bir hale
geldiler ve uygulayıcılarımızın üzerine daha da gaddarca gittiler. Sonunda amaçlarına
erişemedikleri halde, ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söylediler. Ne kadar şeytani!
Fakat bu sınırsız kozmos içindeki seviye seviye varlıklar, bütün bu şeytani olaylar
gerçekleşirken, bu olayların şeytaniliğini algılayamadılar. Bunun sebebi, bütün varlıkların
bozulmasıdır.
Amaçlarına ulaşamamış olmaları bizim uygulayıcılarımızın artık bunu başaramayacakları
anlamına gelmiyor. Fa-düzeltmesi esnasında standardı karşılamak için her şey yapılabilir. Uzun
bir zaman önce onlara bunu yapmamalarını söyledim. Değil insanoğlu, herhangi bir canlı için,
ne kadar yüksek seviyeli bir varlık olursa olsun, Fa-düzeltmesi esnasında, saf olmayan kısmı
yok edip ve bütün bu şeyleri tersine çevirerek onu varlığının orijininden, en temel doğasından
ve onun varlığını meydana getiren tüm elementlerinden başlayarak rektife edebilirim. Onlara
bunu yapmamalarını söyledim. Onlara Fa'yı öğretmeme rağmen beni dinlemediler, çünkü
gerçeğin tamamına inanmadılar. Mademki bunu yaptılar, bu onların günahıdır. Hala şimdi bile
böyle düşünüyorlar: "Size yardım etmek için gücümüz dâhilinde elimizden gelenin en iyisini
yaptık. Bu, bu kadar sınırsız bir Fa olduğu için ve bu konu geleceğin kozmosunun güvenliğini
içerdiği için, eğer uygulayıcılarınız standartları karşılayamazsa bu kabul edilemez bir şeydir.
Eğer bu kadar yüce bir Fa bu kadar büyük bir testten geçmezse olmaz." Onlar böyle düşünüyor.
Bu yüzden standartlara uymak yerine her şeyi yok etmeyi tercih ediyorlar. Dafa
uygulayıcılarının yüzleştiği bu testin daha önce tarihte asla görülmemiş olmasının nedeni budur.
Bildiğiniz gibi, tarihte hiçbir zaman bu modern seri medya aygıtları var olmamıştı. Her yerde
medya organları var. Şu andaki taşımacılık eskiden var mıydı? Dünyayı ufacık bir yer haline
getirdiler. Bu yüzden bu, tarihte bir eşine daha rastlanmamış en şiddetli zulüm oldu. Fakat
şeytanla yüz yüze gelindiğinde uygulayıcılar tarafından yapılan her şey Fa-düzeltmesi için ve
Shifu için en iyisidir, çünkü siz gerçekten bu şeytani oyuna direniş gösterdiniz. Bunun yanı sıra,
bütün bu şeyleri tamamıyla kozmostaki en yozlaşmış varlıkları kullanarak yapıyorlar. Evrendeki
tüm varlıklar kendilerini yeniden konumlandırıyor. İnsanlar bu Fa'yı test etmeye layık değildir
-ne de Tanrılar layıktır. Her kim ona dokunursa günah işler. Ayrıca onlar da bütün bunları
gördüler.
Peki, eğer onların bütün bu ayarlamaları kabul edilmezse, iyi davranamamış olan
uygulayıcıların Tamamlanmaya doğru uygulama yapmaları doğru mu? Hayır, doğru değil. Eğer
bu gerçekleşmemiş olsaydı, tüm canlılara merhametli çözümler sunabilir ve onların hepsinin
Tamamlanma standartlarına ulaşmasını sağlayabilirdim. Fakat bu şeytani sıkıntı gerçekleşti.
Çok sayıda uygulayıcı, Dafa'yı onaylamak, gerçeği açıklamak ve dünya insanlarını kurtarmak
için değişik biçimlerde kendini ortaya attı. Bazıları tutuklandı, dövüldü veya zulümden öldü;
hatta Shifu'ya bile zehirli yalanlarla saldırdılar. Yaşamın ve ölümün karşısında, uygulayıcılar
ileri adım atacak cesareti buldular -her şeyi kaybetmeyi göze alarak ileri adım attılar- ve bir
Dafa uygulayıcısının yapması gereken, muhteşem olan her şeyi yaptılar. Öte yandan ileri adım
atamamış olanlar, kendilerini saklayanlar ve sahip oldukları anlayışta şeytani varlıklarla aynı
tarafta yer alanlar nasıl hala Dafa uygulayıcıları olabilirler? Düşüncelerinde, Dafa'ya zulüm
eden o şeytanla taraf olanlar ve kötü şeyler yapanlar hala Dafa uygulayıcısı olabilirler mi? Onlar
Tamamlanmak için gerekli olan diğerlerinin sahip olduğu o kudretli erdeme sahipler mi? Dahası,
Tanrılar insanlar gibi değillerdir. Örneğin; bazı uygulayıcılar tutuklandılar ve hapsedildiler.
Şiddetli zulme dayanamadıklarında pişmanlık ifadesi yazdılar. Fakat içlerinden şöyle
düşünüyorlardı: "Bu onları aldatmak için. Çıktığım zaman yine uygulama yapmaya devam
edeceğim. Yine Fa'nın doğruluğunu anlatıp Tiananmen'e gitmeye devam edeceğim." Fakat bu
kabul edilemez bir şeydir. Çünkü bu türde bir fikir, insanların dünyada yozlaşmasının ardından
geliştirilmiş bir fikirdir. Ama Tanrılar böyle değillerdir. Onlar böyle düşünceler taşımazlar. Bir
yola karar verdiklerinde kesinlikle ona bağlı kalırlar.

Birçok şeyi insan dili ile açıklamak güç. Aynen birçok insanın bana sorduğu gibi: "Shifu, neden
bu bir an önce sona erdirilmiyor?" Birçok insan acının ortasında böyle düşünüyor: "Hadi bir an
önce Tamamlanmaya ulaşalım; bunu daha erken bitirelim." Aslında bunların hepsi takıntılardır.
Biraz önce söylediğim gibi, uygulayıcıları test etme amaçlarına bu şekilde ulaşabilirlerdi, çünkü
uygulayıcıların kendilerini geliştirmesi ve karmalarının son kalan kısımlarını yok etmeleri
gerekiyordu. Bir varlık yüzeye doğru gelişimi ve aşamalı olarak bir Tanrı haline gelmesi
sürecinde, kendisinden fedakârlıkta bulunmazsa, kendisini geliştirmeye devam etmezse ve
kendi kudretli erdemini oluşturmazsa, buna nasıl izin verilebilir? Bütün bu meselelerde ben,
diğer taraftan, uygulayıcıların kudretli erdemlerini oluşturmasını sağlamak için, bu varlıkların
xinxing'lerini sergilemesini de kullanıyorum. Aslında ne olursa olsun… bir varlık sıradan insan
toplumunda ne kadar acıya katlanırsa katlansın, sizlere söyleyeyim ki, bu onun tamamlanmaya
ulaştıktan sonraki Meyve Konumu ile kıyaslanamaz. Gerçekten de kıyaslanamaz! Bir düşünün:
geçmişte, bir insan hayatı boyunca veya birçok hayatları boyunca xiulian uygulamak
zorundaydı, biz ise bugün birkaç sene gibi kısa bir zamanda insanları Tamamlanmaya
ulaştırıyoruz. Acıya dayanma süresi sanki kısacık bir an gibidir ve ayrıca zaman hızlandırıldı.
Gelecekte geriye dönüp baktığınızda -bu da, eğer Tamamlanmaya ulaşırsanız- bunun hiç
önemli olmadığını ve sanki bir rüyaymış gibi olduğunu göreceksiniz.
Fakat bu süreç boyunca uygulayıcılarımızın yaptığı her şey gerçekten olağanüstüdür. Sizin en
muhteşem tarafınız ise Fa-düzeltmesinin hızına yetişebiliyorsunuz. Bir dakika önce söylediğim
gibi, bu şeytanın sıradan insan toplumunda kendini göstermesi, insan toplumuna yerleştirilmiş
olan kozmostaki en yozlaşmış varlıklar tarafından gerçekleştirildi. Kullanılabilmeleri için Üç
Diyarın içine yuvalanmalarına izin verildi. O yüksek seviyeli varlıklar, kişisel olarak sıradan
insanların yaptıkları bu kötü şeyleri yapmazlar. Bu işleri yapmak için aşağılardaki şeytani
varlıkları ve şeytani insanları kullanırlar. Bu yüzden bu yapılanlar son derece şeytanicedir.
Çin'in dışındaki birtakım uygulayıcılarımız şöyle düşünüyor: "Çin'in dışında olduğumuz için,
Çin'deki uygulayıcılar kadar acı çekmiyoruz. Bu, Tamamlanmaya vardığımızda Çin'deki
uygulayıcılar kadar iyi olamayacağımız anlamına mı geliyor?" Hayır, öyle değil. Bunun sebebi,
Çin'in içindeki ve dışındaki uygulayıcılar tek bir bedendir. Bir şey olduğunda farklı şeyler yapan
insanlar olmalıdır. Bu Fa'yı hedefleyen bir test olduğu için, her nerede olursanız olun veya her
ne yapıyorsanız yapın, kendinizi yapmanız gereken şeylerin ortasında geliştiriyorsunuz. Her
kişinin yaptığı şeylerin arkasında nedenler vardır. Tamamlanma seviyeniz ve Tamamlanmaya
doğru ilerlemeniz bağlamında hiçbir fark yoktur, Tamamlanmaya nerede varacaksanız mutlaka
oraya gideceksiniz. İşte size bir örnek. Şeytanın anakara Çin'de kendini göstermesi çok
şeytanidir, yurtdışı yerlerde gerçeği ortaya çıkaran ve Çin'deki uygulayıcıları destekleyen
uygulayıcılar olmaksızın -bir düşünün- şeytan yaptığı şeyleri daha korkusuzca ve kendini daha
az sınırlayarak yapmaz mıydı? Bu doğru değil mi? Bu yüzden Fa'yı onaylamada
uygulayıcılarımızın yaptığı her şey etkili bir biçimde şeytanı teşhir etmiş ve aynı zamanda da
anakara Çin'deki uygulayıcıları desteklemiştir. Yapılmış olan her şey -ister Tiananmen'e
gidişiniz olsun, ister diğer çevrelerde insanlara gerçeği açıklamanız veya Fa'yı yayıp Çin'in
dışındaki insanlara şeytan hakkındaki gerçeği açığa çıkarmanız olsun -hepsi muhteşem, çünkü
siz tek bir bedensiniz. Elbette bazı uygulayıcılar Çin'e ve Tiananmen'e gittiler: siz
olağanüstüsünüz ve Shifu size olağanüstü olduğunuzu söylüyor. Ama farklı bir açıdan
konuşursak, Shifu yurtdışında bulunan uygulayıcılara anakara Çin'e gitmeye çalışmamasını
söylüyor, çünkü şeytanın açığa çıkarılmasında size ihtiyaç var. Birçok insan bana şunu sordu ve
ayrıca bana yolladıkları soru kâğıtçıklarına şunu yazdılar: "Shifu, biz Fa'yı neden Birleşik
Devletler de ediniyoruz? Neden Fa'yı Çin'in dışında ediniyoruz?" Bu şu anda sizin için net öyle
değil mi? Sizin burada yaptığınız şeyler olmadan, Fa-düzeltmesi sırasında bu şeyler eksik
kalmaz mıydı? Burada yapmanız gereken şeyleri tek kelimeyle iyi bir şekilde yapmalısınız. Fa'yı
Çin'in dışında elde etmenizin sebebi budur. Eğer hepiniz Çin'e geri dönseydiniz, Fa'yı düzeltmek,
şeytanı açığa çıkarmak ve Çin'deki zulmü hafifletmek için bütün bu şeyleri kim yapacaktı? Bizim
uygulayıcılarımız olağanüstüler, gerçekten olağanüstüler! Yapmanız gereken şeyi yapmak için

elinizden gelenin en iyisini yaptınız. İster Çin'de olun ister Çin'in dışında, nasıl davranacağınız
aynıdır; ileri adım atabilmeniz veya atmamanız konusunda ve kalbinizin ne kadarını bu
Fa-düzeltmesi olayına koyduğunuz konusunda birbiriyle aynı farklılıklar var. Yalnızca çevreler
farklı. İnanılmaz derecede acı çeken ve hatta hayatlarını kaybeden bazı uygulayıcılara gelince,
bu olaylar hakkında daha sonra konuşacağım. Bununla ilgili gerçek açıklandığı zaman
birdenbire farkına varacaksınız ve "Vay canına, demek böyleydi" diyeceksiniz. Az önce
söylediğim gibi -her şey için bir düzenleme vardır.
Dünya insanlarına gerçeği açıklamayı çok iyi başardınız. Size aynı zamanda, bunun fevkalade
ve merhametli olduğunu söylemeliyim. Görünüşte sıradan bir insana bir broşür veriyor gibi ve
sıradan insanlara gerçeğin ne olduğunu açıklıyor gibi görünüyoruz. Size söyleyeyim ki, bu
Fa-düzeltmesi olayı bittiği zaman, insanlık bir sonraki aşamaya geçecek ve zihinlerinde
kozmosun Yüce Fa'sının iyi olmadığını düşünen kişiler ilk ayıklanacak olan kişiler olacaklar. Bu
yüzden biz gerçeği açıklarken bazı insanların Dafa'ya karşı olan şeytani düşüncelerini yok
ediyoruz. En azından bu anlamda bile olsa biz onları kurtarmadık mı? Gerçeği açıklama
sürecinizde Fa'yı elde eden insanlar olduğu için, sadece günahları yok edilmekle kalmayacak,
aynı zamanda da onları kurtarmış olacaksınız. Bu sizin daha merhametli, daha iyi bir şey
yaptığınızı göstermiyor mu? Aşırı derece zor durumlar içinde ve en şeytani varlıklar en acımasız
şekilde davranırken, biz hala çok merhametli olabiliyoruz -bu en muhteşem Tanrıların
performansıdır. En büyük acının ortasındayken hala başkalarını kurtarıyoruz. (Alkış) Bu bizim
politik olmamız demek değildir -hele hele kendimizi sıradan insan işlerine sokmamız hiç değildir.
Çünkü şeytanı ortaya çıkarmak için sıradan insan formlarını kullanmak bizim için yanlış değildir.
Yaptığımız hiçbir şey kişisel çıkarlarımız için değildir, sıradan insanların organizesi için ise hiç
değildir. Bu Dafa'yı kabul ettirmek içindir. Şeytanı teşhir etmek, Dafa'ya ve uygulayıcılarına
yaptığı zulmü durdurmak içindir.
Aslında geçmişteki bir uygulayıcı, sıradan insanların ne düşündüğünü hiç umursamazdı: "İster
benim iyi olduğumu düşünün ister kötü olduğumu"; bunların hepsi sıradan insan düşünceleridir
ve bu bir uygulayıcıyı ilgilendirmez. Siz, sıradan insanların nasıl olduğu kimin umurunda? Ben
kendimi geliştiriyorum." Kişi Tamamlanmaya ulaştıktan sonra bu dünyadan ayrılır ve sıradan
insanlara ne olacağını hiç önemsemezdi: "İnsanlar günah işlediğinde bunun bedelini ödemek
zorunda kalacaklar ve artık yeteri kadar iyi olmadıkları zaman da bırakın tarih onları ayıklasın."
İşte geçmişte böyleydi. Bugün bizim Dafa uygulayıcılarımız tarafından sergilenen merhamete
daha önce kendi uygulamalarında hiçbir varlık tarafından ulaşılamadı. Bir Dafa uygulayıcısı -en
muhteşem, en merhametli varlık- insan toplumundaki her ortamda en olağanüstü ve en
merhametli ve diğer canlılara karşı en yararlı kişidir. Bu, gerçeği açıklarken nasıl olmanız
gerektiği değil midir? Siz bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Bu bir Dafa uygulayıcısının
merhametidir -sıradan insan faaliyeti değildir.
Bir başka şey de şu ki, daha önce uzaylı varlıklardan bahsettiğimi duydunuz. Bunu anlamamış
olan bazı gazeteciler veya çok kötü niyetli birtakım kişiler bunlardan hikâyeler türetti.
Gazetecilerin ne söylediği ile ilgilenmiyorum yalnızca yapmam gerekeni yapıyorum.
Gelecekteki insanlar anlayacaklar. Sizler Dafa uygulayıcıları olduğunuz için sizlere burada
söyleyebilirim ki, bu uzaylı varlık formları, aslında bu dünyanın gerçek, hakiki sakinleridir.
Dünyanın bu konumundaki varlıklar, hangi zaman dönemi olduğuna bakılmaksızın, tamamı
onlar gibiydi. İncil'de Yehova'nın insanı kendi görüntüsünde yarattığını söylediğini duymuş
olabilirsiniz; sarı ırkın insanları da Nüwa'nın insanı kendi görüntüsünde yarattığını duymuş
olabilir. Neden bunu bu şekilde yaptılar? Bu tarihte daha önce asla meydana gelmemişti.
İnsanoğlunu neden Tanrıların görünümünde yarattılar? Sizlere söyleyebilirim ki, geçmişte,
eğer insanlar tanrıların görünümünde yaratılsaydı, bu Tanrılara en büyük hakaret olurdu -bu,
Tanrılara en büyük küfür olurdu. Peki, o zaman neden bu dönemin insanları Tanrıların
görüntüsünde yaratıldı? Çünkü Dafa, tarihin bu belirli döneminde geniş çaplı bir şekilde
yayılacaktı ve bu dönemin varlıkları bu Dafa'yı duymaya layık olmalıydı. Bir grup hayvan
burada Dafa'yı dinleyecek olsaydı, bu kesinlikle yasaklanırdı. Tanrılar, bu yüzden, günümüz

insanlarını kendi görüntülerinde yarattılar. (Alkış) Fakat insanlar ilk başta yaratıldığında, onlar
siz değildiniz -ne de günümüz insanlarıydı. Şu anda sadece bu insan teni hala eskisi gibi. O
zamanki insanlar, yalnızca insandı. Bu yüzden, bütün o insanlar, daha küçük parçacıkların bir
katmanındaki boyuttalar -insanlar ona alt dünya diyor. Bir başka deyişle, onlar, en geniş
parçacıkların tabakası boyutundan daha aşağı bir boyutun içerisindeler. Bu tene gelince, her ne
kadar yüzeyde hala insan teni olsa da, özünde artık insan değildir. Tanrıların bahsettiği insan
teni, insanların bahsettiği insan teni değil, en geniş parçacıklardan meydana gelmiş olan
insanın bütünüdür -buna içorganlar da dâhildir.
Geçmişin insanları dünyada giderek azaldı, çünkü bu insan teni, her geçen gün, yüksek seviyeli
varlıklar tarafından biraz daha ele geçirildi. Çünkü yüksek seviyeli varlıklar burada Dafa'nın
yayılmakta olduğunu gördüler ve bu da varlıkların kurtarılması için bir fırsattı -ki bu, onların
geleceğe girmelerinin en büyük garantisiydi. Fakat bu olay da, o eski varlıklar tarafından
düzenlendi. Onlar, bu dünyaya gelecek olan varlıkları, Fa'yı elde edecek olanlar ve Dafa'ya
sorun yaratacak olanlar diye ikiye ayırdılar. Onlar sorun yaratacak olanların da gelecekte
Tamamlanmayı elde edebileceğini, çünkü onlar bu sıkıntıları yaratmamış olsalardı, xiulian
uygulayanların Tamamlanmaya ulaşamayacaklarını düşündüler. Fakat bu mantık burada
benim için geçerli değil. Bu, kozmostaki herhangi bir dönemde, herhangi bir varlık insanları
kurtarmaya geldiğinde bir işe yarayabilir, fakat Fa-düzeltmesi döneminde değil. (Alkış) Neden
işe yaramaz? Bir düşünün: Kozmosun tamamındaki bütün varlıklar, xinxing'leri doğrultusunda
yeniden konumlandırılıyor. Dafa'ya zulüm eden o şeytani varlıklar nereye konumlandırılabilir?
Tamamlanmayı elde eden varlıklar ile aynı şekilde konumlandırılabilirler mi? Muhteşem Tanrılar
ile birlikte konumlandırılabilirler mi? Bu kesinlikle imkânsızdır.
Başlangıçta buna inanmadılar. Şu anda bunu net bir biçimde görüyorlar. Böylece bu bir konuyu
gündeme getirdi. Ne konusu? İnsanoğlunun %50'sinin Fa'yı elde etmesi gerekiyordu -yani
birkaç milyar insan. Fakat o kadar şanslı değiller -Fa-düzeltmesi dönemi esnasında, Dafa
uygulayıcısı olamıyorlar. Başka bir deyişle, Fa'yı insanlığın bir sonraki döneminde edinip
çalışacaklar. Fakat o dönemde Fa'yı elde etmek kolay olmayacak: herkes bir kitaba sahip
olacak, fakat zihni birazcık bile saptığında kişi Fa'yı edinemeyecek. Bu, bir sonraki dönem ile
ilgili bir konu. Birçok varlık bu Fa-düzeltmesinin gerçek durumunun farkına vardığı için, insanlar
olduğu kadar çok sayıda varlık da -insanlar da farkında olan bir parçaya sahip ayrıca- artık daha
fazla kötü şeyler yapmak istemiyor ve aynı zamanda Fa'yı da pozitif bir yolla elde etmek
istiyorlar. İnsanların yaklaşık %20 ila %30'u kadarı bu şekilde. Yani, insan ırkının %70 ila %80'i
Fa'yı elde edecek -Fa'yı pozitif bir yolla elde edecek- ve Fa için sorunlar yaratmayacak. İnsanlar
gelecekte Fa'yı bu şekilde elde edecek. Bu yüzden oldukça fazla insan Fa'yı elde edecek. Elbette,
şu anda yapmakta olduğum şeye gelince, eğer Fa'yı elde eden yeni uygulayıcılar varsa, onlar
çok büyük olasılıkla Fa'yı elde edecek olan bir sonraki insan grubu için başlıca dayanak, onlar
arasındaki elitler olacak. Bazı uygulayıcılar ayrıca şunu da fark etmiş olabilir, bazı kişiler Fa'yı
elde ettikten sonra uygulama yapmak için evlerine geri döndüler ve gelmeyi bıraktılar ve
görünüşe bakılırsa onlardan bir daha hiç haber alamıyorsunuz. Belki tohumlar ekildi, belki de
başka sebepler var -her ikisi de mümkün. Bu yüzden, herkesin yapmakta olduğu şeyler
fevkalade, olağanüstü. İnsan ırkının durumu çok karışık -bir kişinin yalnızca yüzey kısmına
bakamazsınız. Fa-düzeltmesi döneminde bütün o şeytani şekilde davrananlar hak ettiklerini
bulacaklar. Orası kesin, çünkü bütün varlıklar kendilerini yeniden konumlandırıyorlar. Dafa'ya
zarar veren varlıkların nereye yerleştirileceklerini tahmin edebilirsiniz. Bugünün Fa-düzeltmesi
esnasında, her şey için olan gereksinimler kesinlikle sıkı ve kesinlikle erdemli olmalıdır. İşte bu,
geçmişte yapılmış olan her şeyden bu şekilde farklıdır.
Birtakım belirli açılardan, geçen senenin 25 Nisan olayından 20 Haziran olayına kadar geçen
süre içindeki olanlar sırasında, bazı uygulayıcıların zihinleri ilk başlarda dalgalanmalar yaşadı.
Bu da -ayrıca- normaldir, çünkü sadece sıradan insan düşüncelerine sahip olduğunuz zaman
xiulian uygulayabilirsiniz; sadece sıradan insan düşüncelerine sahip olduğunuz zaman
bocalarsınız ve sadece sıradan insan düşüncelerine sahip olduğunuz zaman bocalamanız

sırasında seçmeniz gereken doğru yola karar verebilirsiniz. Xiulian budur. Bu nedenle o
zamanlar birçoğunuz: "Acaba öğrendiğim bu Fa doğru ve erdemli mi? Li Hongzhi nasıl bir insan?
Şeytanın diğer insanların itibarına zarar veren yalanlarında doğruluk payı var mı?" diye
düşünüyordunuz. Bütün uygulayıcılar bu soruları akıllarından geçirdiler -siz de az ya da çok
bunları düşündünüz. Bu aynı zamanda iyice düşünmeniz için size verilmiş bir fırsattı. Bu yüzden
yanlış değildi. Sakinleştikten sonra seçmeniz gereken yolu seçtiniz. Bir kişinin olayları nasıl
anladığını sözcüklerle anlatması veya ifade etmesi şart değildir -sizin davranışlarınız zaten her
şeyi kanıtlıyor. Dafa'da bugün bu noktaya gelebilmiş olarak, davranışlarınız hangi yoldan
gitmek istediğinizi kanıtladı -bir uygulayıcının gitmesi gereken yolu. Bunlardan geçmeyi
başararak bugünlere gelmeyi başaran uygulayıcıların hepsi muhteşemler -hepsi olağanüstüler.
(Alkış)
Bu süreç boyunca, uygulayıcılar çok sayıda belirli problem ve çok sayıda zorlukla karşılaştı.
Başlangıçta onlarla nasıl başa çıkabileceklerini bilemediler. Daha sonra aşama aşama
anlamaya başladılar ve deneme-yanılma yoluyla ne yapmaları gerektiğini anladılar. Ben hiçbir
şey söylemedim, özellikle de o zaman sürecinde, çünkü eğer konuşsaydım test geçerli
sayılmazdı. Eğer test geçerli sayılmasaydı, bunu iki problem takip ederdi. Eski güçler, zarar
vermek için ellerinden gelen her şeyi yapardı. Bu Fa'ya da çarpık bir Fa gözüyle bakarlardı ve bu
da benim üstlenmiş olduğum Fa-düzeltmesi işinde çok büyük sorunlara yol açar ve de bütün
kozmos için çok büyük bir kargaşaya neden olurdu. Buna izin verilemezdi. Bir başka problem
daha olacaktı, çünkü o zaman fazlasıyla bastıran şeytanilik aşırı derecede fazlaydı. Minghui web
sitesinde yayınlanan resimde, dünyanın şeytanın görüntüsüne benzediğini gördük. O sadece
dünyadaki karmanın bir görünümüydü. Her bir karma parçacığı kendi karmik görüntüsüne
sahip olduğu için, toplu olarak da bütünsel bir görünüme sahiptir ve bu da karmanın
görünümüdür. Fakat o zamanlar ki şeytanilik, bu karmadan kat kat daha fazlaydı. Birçok
seviyedeki varlıklar için durum çok ama çok korkutucuydu -şeytan tarafından kaplanmış tek
yer dünya değildi. Onlar, bu büyüklükte bir testten geçmeden, bu büyüklükte bir Fa'nın
doğruluğunu ortaya koyup kendisini kabul ettiremeyeceğini düşünüyorlardı. Fakat aynı
zamanda, insanların bastıran bu şiddetteki bir sıkıntıya dayanamayacağının ve yok
olacaklarının da farkındalar. Ayrıca Dafa uygulayıcıları için de bu şiddette bir sıkıntıdan
geçmenin çok zor olacağını biliyorlardı. Ve hala: "O zaman bırakın yok olsunlar" diye
düşündüler. Beni bile bir uygulayıcı olarak gördüler. Bu muazzamlıkta bir Fa'ya aydınlanmanın
bu büyüklükte bir test gerektirdiğine inanıyorlardı. Bir düşünün: bunu söylemek kolay, fakat
aslında bu çok ama çok korkunçtu. O zamanki ortam o kadar aşırı derecede korkunçtu ki, tarifin
ötesindeydi. Fakat Çin'deki ve yurtdışında bulunan uygulayıcılarımızın hepsi o zamanlar bunu
sezdi ve şeytan tarafından bu dünyada ortaya konan şeytaniliğin derecesini gördü. Yüzeyde,
sadece insanlar arasındaki bir tezahürmüş gibi göründü. Aslında o şeytani faktörler insanları
kullanıyordu. Başlangıçtan itibaren, onları yok etmek için yapabileceğimin en iyisini denedim,
fakat aşırı derecede fazlaydılar. Onları ne kadar hızlı yok ederseniz edin, bu bir süreç
gerektiriyordu. Onları yok etmek dokuz ay gibi bir zamanımı aldı. Bu daha önce asla olmadı…..
o kadar fazlaydı. O zamanlar bu şeytan inanılmaz bir büyüklükte olduğu için, uygulayıcıların
buna dayanması imkansız olacaktı; ve o durumda eğer ona katlanılmasaydı, testleri geçerli
sayılmayacaktı. Onu yalnızca yok edemezsiniz, bu yüzden ona dayanmak zorundasınız. Fakat
biliyordum ki, eğer uygulayıcılar buna dayanacak olsaydı, bunu başarmaları çok zor olacaktı.
Bu yüzden, uygulayıcılara yalnızca insanlar tarafından oynanan şeytaniliğe dayanmalarına izin
verebilirken ben de gerçek şeylere dayandım. (Alkış) Bunu, size Shifu'nun ne kadar yüce
olduğunu anlatmak için söylemiyorum, bunu kastetmedim. Sizlere neler olup bittiğini
anlatıyorum. Bu şeyler yok edildikten sonra durum değişti. Bu senenin Mart ayından itibaren
durum yavaş yavaş değişti. Bu şeytani faktörlerin hileli yönlendirmesi olmadan, şeytani
insanlar, zihinlerini destekleyen şeyi kaybettiler. Şu anda Dafa'nın testi geçtiğini düşünüyorlar.
Bu konular şu anda neticelendirilme sürecinde; şu anda sadece hala öne adım atmamış olan bir
grup insan bulunuyor.

Elbette suskunluğumun başka sebepleri de vardı. Bunlardan biri şuydu ki, ben de
uygulayıcılarımın -gelecekte Tamamlanmaya ulaşacak olan muhteşem Tanrıların- bu inanılmaz
yıkıcılıktaki problemin ortasında nasıl davranacaklarını görmek istedim. Elbette başka sebepler
de vardı. Fakat sıkıntının ortasında attığınız her adım sizin tarafınızdan, yalnız başınıza atıldı.
Ben tek bir kelime dahi etmedim. Genelde hepiniz, gerçek anlamda doğru bir yol tutabildiniz.
Her ne kadar herkesin düşüncesi %100 doğru olmasaydı bile, nihayetinde yaptığınız her şeyde
kendini gösterenler muhteşemdi -çünkü o zaman Shifu ortalıkta değildi. Bize bu sıkıntıyı
yaratan o varlıklar -o eski varlıklar- buna gelince, bir hayranlık, bir sessizlik içerisindeler. İster
yapılması gerekenler olsun ister dayanılması gerekenler, bunların üstesinden asil, erdemli ve
göz kamaştırıcı bir biçimde geldiniz. Shifu'nun sizin için yaptığı her şeye değdi. (Uzun Alkış) Siz
gerçekten muhteşemsiniz. (Alkış)
Elbette, durum hala iyiye gitse de, şeytan hali hazırda tam olarak yok edilmedi ve hala hazırda
oyunlarına devam ediyor. Gardınızı düşüremezsiniz. Çabalarınızı hala artan bir şekilde
sürdürmeli, yapmanız gereken şeyi iyi yapmalı ve Tamamlanmaya giden yolunuzda attığınız
her adımı gerçekten iyi atmalısınız. Bunu yalnızca basit bir test olarak görmeyin. Bu aslında
emsalsiz bir muhteşemlik taşıyor, çünkü sizler Fa'yı kabul ettiriyorsunuz ve bunu da en zor
zamanda yapıyorsunuz. Belirli şeyler sıradan insanların yaptığı şeyler ile aynıymış gibi
görünebilir. Fakat onlar bunları kişisel çıkarları ve sıradan insan gayeleri için yaparken, sizler
bunu Dafa için yapıyorsunuz -temel farklıdır. Sizler uygulayıcılarsınız ve gelecekte bu şeylerin
muhteşemliğini göreceksiniz. Onların içinde şu anda bildiğiniz ve de bilmediğiniz bir kutsallık
var. Kendilerini sıradan insanlar arasında gösterdikleri yolla, onların ne kadar muhteşem
olduklarını sezemezsiniz, çünkü kendinizi kibirli hissetmenize veya kendinizden hoşnut
olmanıza izin veremem. Shifu'nuz olarak sadece sizin daha çok çabalamanızı ve her adımınızı
iyi bir şekilde atmanızı sağlayabilirim. Bu bir yıl boyunca gerçekleri açıklamanızda, uygulama
sürecinizde ve de Fa'yı koruma sürecinizde her türlü sıkıntı gerçekleşti ve her türlü zorlukla
karşılaştınız. Bunu kendi düşüncelerinize ve kararlarınıza dayanarak başardınız. Shifu bütün
bunları boşuna yapmadı. Shifu ne yaptıysa sizler buna değersiniz! (Uzun Alkış) Gerçekten
olağanüstüsünüz! (Alkış)
Belirli konulara gelince, sanırım uygun fırsat olduğunda onlar hakkında sizinle konuşmak için
zaman bulacağım. Her Fa konferansına katılmayacağım. Dışarı çıktığım her zaman bir sebep
yüzündendir, size keyfi olarak bir şeyler anlatmak için değildir. Özellikle şu anki durumun etkisi
altında. Bu yüzden, gelecekte, sizinle detaylı olarak konuşmak için zaman bulacağım. Bugün
çok fazla şey söylemeyeceğim. Umarım ki herkes, Fa-düzeltmesi içinde şeytanı açığa çıkarma
konusunda daha da iyi iş yapar. Bu da aynı zamanda sizin xiulian uygulamanızın bir parçasıdır.
Söyleyeceklerimin hepsi bu. Teşekkürler. (Alkış)

2001 Kanada Fa Konferansında Fa'nın Öğretilmesi
(Li Hongzhi, 19 Mayıs 2001 ~ Ottowa)
Herkese merhaba! (Alkış)
Öncelikle bu konferansımızın başarıyla tamamlanması dileğinde bulunmak istiyorum. (Alkış)
Dafa uygulayıcıları olarak, bunun tarihin bütün zamanlarındaki xuilian uygulamalarından farklı
olduğunu biliyorsunuz -o emsalsizdir. Neden? Çünkü sizler Dafa uygulayıcılarısınız. Tarihteki
her türlü uygulama, yalnızca kişinin kendi gelişimi ve kendi Tamamlanması içindi, fakat sizler
farklısınız. Bildiğiniz gibi, gelecekte Fa'yı elde edecek çok daha fazla sayıda insan olacak. Başka
bir deyişle, Dafa'nın halka tanıtılmasını iki aşama izlemektedir. İlk aşama, Fa-düzeltmesi
esnasında Dafa uygulayıcılarının oluşturulmasıdır. İnsanlar için olan, bundan sonraki xiulian
uygulamasının, Fa-düzeltmesi ile hiçbir ilgisi yoktur ve o sadece, Tamamlanmaya varmaları için,
onların kendilerini geliştirmesi meselesidir. Bu yüzden, Dafa uygulayıcıları olarak, sizlere

muazzam, tarihi bir görev bahşedildi. O halde bu, kişisel xiulian uygulamasından kati olarak
farklıdır. Sizler Fa'yı korumalısınız, sizler Fa'yı onaylamalısınız, Fa zulüm gördüğü zaman
şeytanı ifşa edin ve Dafa'yı kucaklamakta da daha iyisini yapın -sizin yapmanız gereken şey
budur. Ve aslında sizler bunu gerçekten çok iyi yapıyorsunuz -Shifu bunu çok net bir şekilde
görüyor.
Biz doğru bir Fa uyguladığımızdan dolayı, yaptığımız şey ne olursa olsun, ona merhametle
yaklaşmalıyız. Bu yüzden sahip olduğumuz iyi düşünceler ile Fa'yı onaylamak ve de şeytanı ifşa
etmek için yapmış olduğumuz her şey, uygulayıcılarımızın muhteşemliğini ve merhametini
göstermektedir. Bu arada da, şeytanilikleri yok etmek zorundayız. Çünkü onlar kozmosa ve
canlı varlıklara zarar veriyorlar. Başka bir deyişle, bu şeytani şeyler olmasaydı,
Fa-düzeltmesine gerek olmazdı. Bu tarihin hiçbir döneminde gerçekleşmedi -bir örneği yoktur,
anlamamızı sağlayacak bir misali yoktur. Bunların hepsini iyi bir şekilde yapabilme yeteneğiniz,
gerçekten Dafa uygulayıcıları olarak muhteşemliğinizi yansıtıyor. Ve bu sizin ayrıcalığınızdır,
çünkü tarihteki hiçbir varlık böyle bir fırsata sahip olmadı -bu bir ilktir. Bu birkaç yıl boyunca
hepiniz gerçekten çok iyiydiniz ve farklı vesilelerde bundan bahsettim; dahası, uygulayıcılar
Fa-düzeltmesi sürecinde, her şeyi hesaba katarsak, ortalama bir anlamda değil, inanılmaz
derecede iyiydi! İster anakara Çin'deki uygulayıcılar olsun veya anakara Çin'in dışındakiler,
hepiniz gerçekten çok iyiydiniz ve Dafa uygulayıcılarının rolünü tam olarak oynadınız, sahip
olduğunuz yetenekleri ve imkânları kullandınız ve sizler sıradan insanların yapamayacağı
şeyler yaptınız; bu özellikle Dafa için insan bedenlerini kaybeden kişiler için böyledir -Fa'yı
onaylarken hepiniz muhteşemliğinizi gösterdiniz.
Fa-düzeltmesinde, hepiniz gerçekten işleri çok iyi başardınız. Yine de, şeytan tamamen yok
edilmediği müddetçe, işleri daha iyi yapmayı sürdürmeye devam ettirmeliyiz. Şeytanı teşhir
etmek ve yok etmek zorundayız. Çinli insanlar şeytanın verdiği zarar esnasında en büyük
kurbanlar oldular. Çin devleti içindeki şeytanın alçak politik çetesi tarafından uygulanan tüm
metotlar en aşağılık, en şeytani ve tarihte görülmemiş olan şeylerdir -çok aşırıya kaçtılar,
muhtemelen daha kötü olamazlardı. Daha önce hiçbir devlet bu aşağılık şeyleri yapmamıştı.
Bizim Dafa uygulayıcılarımızın iyi düşünceler ile yaptığı her şey insanları ve her bir seviyede
bulunan varlıkları duygulandırırken, şeytanın anakara Çin'de başını dikmesi, bütün
seviyelerdeki varlıkları çileden çıkardı. Bu şeytani varlıklar ile bizim merhametimiz arasındaki
fark dramatiktir. Biliyorsunuz, bu şeytan ortadan kaldırılacağını anladığında tamamen dizginsiz
bir hale gelir. O kötü, hain ve şeytanidir. Tıpkı zehir gibi, insanları zehirlememesini istediğiniz
zaman bunu yapamaz -işte o böyledir. Bu yüzden onu yok etme sürecinde hiçbir şekilde
yumuşak olmayın -onu sadece temizleyin! Burada insanlardan değil, insanları kullanan o
şeytani varlıklardan bahsediyorum. Aslında bütün uygulayıcılarımın yetenekleri vardır, bu hem
birtakım yeni uygulayıcıları, hem Çin'deki uygulayıcıları, hem de diğer ülkelerdeki uygulayıcıları
kapsar. Aslında hepsinin yetenekleri vardır. Çünkü Fa-düzeltmesindeki her safha, geleceğin
farklı dönemlerinde meydana gelecek olan farklı durumlar için bırakılan bir deneme, bir test
olduğundan, bu, kozmosun tarihi için geriye muhteşem bir Fa'nın bırakılmasıdır. Uygulamanız
devam ettiği müddetçe, zaten xiulian sürecinden geçmektesiniz. Sizler Dafa için oluşturulmuş
olan varlıklarsınız. Yolcuğunuzun son ayağı, orijinal ve en yüksek konumunuza yükselmenizdir.
ÇünküFa-düzeltmesinde her adım geleceğin farklı dönemlerindeki farklı durumlar için bırakılan
bir sınama, bir testtir, bu Fa kozmosun tarihi için bırakılan muhteşem bir Fa'dır. Uygulamanıza
gelince, uygulama sürecinden çoktan geçtiniz. Sizler Dafa için oluşturulmuş varlıklarsınız.
Yolculuğunuzun son ayağı kendi orijinal ve en yüksek konumunuza yükselmektir. Dafa
uygulayıcıları, olağanüstü güçlü zihinleri ile her şeye dayanabilir, fakat geleceğin farklı tarihsel
süreci içerisinde farklı şeyler meydana gelecektir. Bu kozmosun Yüce Fa'sı, tarihin farklı
dönemlerinde farklı seviyelerde bulunan canlılara, farklı seviyelerdeki farklı dönemlerde
problemler oluştuğunda bir referans bırakmak ve varlıklara, tarih içerisindeki farklı dönemlerde
ortaya çıkacak olan her türlü durumu ele alma yolları bırakmak içindir. Yani, bugün kendisini
gösteren her türlü problem, tarihe bırakmak için olan referanslardır. Tezahür eden olaylar

karmaşıkmış ve rastgeleymiş gibi görünebilir, fakat aslında hepsi çok iyi sıralanmıştır. Onlar
tarihe, geleceğin farklı dönemlerinde ortaya çıkacak olan problemlerin nasıl ele alınması
gerektiklerini örneklerle kanıtlamak için bırakılmışlardır. Bu yüzden, eğer şeytan artık
kurtarılamayacağı bir noktaya gelmişse, bunun nasıl ele alınıp değerlendirileceği, kişinin kendi
kişisel uygulamasının bir meselesi değildir -bu, kozmosun Fa'sını korumaktır. Gerekli olduğu
zaman, kişi onu yok etmek için değişik seviyelerin değişik yeteneklerini kullanabilir.
Bildiğiniz gibi, bana ait olan bu Fa yalnızca size öğretmek için değildir -farklı seviyelerin hepsi
dinliyor. Yani bir başka deyişle, bu Fa-düzeltmesi görevi, farklı seviyelerde de var olmaktadır.
Özel koşullar altında kişi şeytanı yok edebilir -bu yapılabilir. Bu, tarihteki xiulian
uygulamalarında daha önce hiç var olmadı. Bu zaman içerisinde her bir konuda sergiliyor
olduğunuz çeşitli türlerdeki doğru hal ve durumlar ve her türlü durum içerisinde olayları nasıl
ele aldığınız -hepsi tarihe bırakılmak içindir. Bu yüzden her ikisi de ciddi ve çok önemlidir.
Elbette, şeytanı yok ederken şunu aklınızda tutmalısınız ki, eğer gösteriş niyeti, sıradan insan
korkuları veya saf olmayan düşünceler taşıyorsanız, amacınıza ulaşamayacaksınız. Neden
bunun gibi bir yeteneğe sahipsiniz? Bunun tek sebebi, sizin yüce bir uygulayıcı olmanızdır. Bu
yüzden bu "doğru düşünceyi" yolladığınızda bu, yüce bir xiulian uygulayıcısı dışında herhangi
bir kişi tarafından gönderilebilecek bir düşünce değildir. Bazı uygulayıcıların bu yeteneği
kullandığı zaman, bazen işe yarayıp, bazen işe yaramamasının sebebi budur. Problemin yattığı
yer burasıdır. Bu benim öğrettiğimdir. Fakat bu söylendiğinde, eğer bir şey gerçekten yok
edilmeliyse, sadece yok edilmelidir. Bu yok etmeyi gerçekleştiren sadece siz değilsiniz; eğer bir
uygulayıcı onu yok edemiyorsa, Tanrılar -buna daha yüksek seviyeli Tanrılar da dâhil- onu yok
etmeye iştirak etmelidir.
Bir başka konu da şu ki, şu andan itibaren, grup uygulamalarında veya bunun gibi büyük bir
konferans olduğunda, uygulayıcılarımızın beş dakika zihinlerini sakinleştirerek, elleri Jieyin
pozisyonunda oturabilir ve kötü düşünceleri, karmayı, kötü fikirleri ve zihinlerine dışarıdan
gelen engellemeleri yok ettiklerini düşünebilirler. Bu durumdayken öldüklerini düşünün ve
bunun ardından yok edilmiş olacaklar. Beş dakika yeterli olacaktır. (Alkış) Grup çalışması için
bir araya geldiğimizde, bir elinizi göğsünüzün önünde dik olarak tutarken li-zhang, ÜçDiyar
içindeki şeytanı yok ettiğinizi düşünün ve beş dakika için doğru düşünceler ile düşünün -bu,
bunu gerçekleştirecektir. Bu işe yarar, çünkü siz her şeyden önce görkemli xiulian
uygulayıcılarısınız ve sıradan insanlardan farklısınız. Fakat bunu bir uygulayıcının yapmaması
gereken bir şey için kullanırsanız işe yaramaz; bu düşünce ortaya çıkar çıkmaz, bunu ceza/geri
ödeme izler ya da seviyeniz düşer. Bunu unutmayın!
Şimdi başka bir konu hakkında konuşacağım. Hangi konu hakkında? Biliyorsunuz, günümüzde
bilim dünyasının inandığı yerçekimi teorisi tamamen yanlıştır. İnsanların tanımladığı bu
yerçekimi olgusuna ne sebep oluyor? Bu oluyor, çünkü bütün yaşamlar ve bütün maddeler;
buna dünyadaki ve ÜçDiyar içindeki hava ve su da dâhil -ÜçDiyar içinde var olan her şey- Üç
Diyarın içindeki tüm farklı seviyelerin parçacıklarından oluşturulmuştur ve farklı seviyelerin
farklı parçacıkları birbirlerine bağlanmıştır. Bu bağlanma, bir çekim gücü olduğunda, Üç Diyarın
içinde genişleyip uzayabilir veya hareket edebilir. Başka bir deyişle, onu çektiğinizde, plastik bir
bant gibi uzayabilir ve geri bıraktığınızda tekrar geri döner. Yani, parçacıklar arasında temel ve
kolayca sarsılmayan istikrarlı bir varoluş formu vardır. İşte bu yüzden dünyada bir maddeyi
fırlattıktan sonra tekrar yere düşer. Tabii ki burada bir kayayı önceden bulunduğu yere
dönemeyeceği farklı bir yere taşımaktan bahsetmiyorum. Mantık bu değil. Dünyanın yüzeyi, bir
seviyenin sınırıdır. Bu seviyede, nesneler yatay bir şekilde hareket edebilir çünkü onların
tamamı aynı seviyededir. Fakat bir şeyler, kendi seviyesinin ötesinde bulunan bir seviyeye
doğru hareket ettirildiğinde geri çekilir, çünkü dünyada bulunan nesneler bu seviyedeki
parçacıkların var olduğu alanın içerisindedir.
Bir düşünün: daha büyük bir kozmik vücut aşırı derecede büyüktür. Üç Diyarın içindeki yüksek
bir yerden bakıldığında bile insanlar ve dünya ufacıktır. Bir insan New York'tan Kanada'ya

gittiğinde seyahat etmiş gibi görünür, fakat aslında onların gözünde hareket bile etmemiş gibi
görünürsünüz, çünkü hareket alanınız gerçekten de çok küçüktür. Bu yüzden, roketler ve uzay
gemleri gökyüzüne havalandığında, dünyayı meydana getiren bu farklı seviye parçacıklarından
oluşturulmuş bu ortamı kırıp geçmeye çalışırlar. Bu yüzden insanlar itiş gücünü
kuvvetlendirmek ve onu büyük bir güç ile hareket ettirmek için, roket kullanırlar.... bildiğiniz
gibi, Üç Diyar'da bir atmosfer tabakası vardır. O bir atmosfer gibi görünür, fakat aslında onun
içinde, rolleri denge sağlamak olan -ki insanlar böylece burada var olabilirler- sayısız mikro
kozmik varlıktan oluşturulmuş bir ortam bulunur. Bir şey bu atmosferi bir kez kırıp geçtiğinde,
birçok molekül arasındaki karşılıklı bağ, kuvvetli gücün çekimi ile kırılır. O zaman bu bir duruma
sebep olur: sadece dış sınır çizgisindeki parçacıklar hala ona bağlıdır ve çekim gücü artık o
kadar güçlü değildir. Başka bir deyişle, artık o dünya ortamında olmamasına rağmen, hala Üç
Diyardaki diğer parçacıkların alanlarına bağlıdır. Sadece bu şekilde orada sağlıklı bir biçimde
kalabilir. Bir uydunun orada kalabilmesinin sebebi budur. Tabii ki aynı bağ, değişik hacimlere
fakat aynı ağırlıklara sahip olan cisimlerde de var olmaktadır. Hacmi küçük, fakat yoğunluğu
yüksek olan bir cisim, hacmi büyük bir cisimle aynı miktarda bağa sahiptir, böylece ikisi de aynı
ağırlıkta olur. Eğer detaylara girecek olursam, bunun daha birçok başka yönleri vardır. Benim
size şu anda anlatmaya çalıştığım şey "yer çekiminin" olmadığıdır. Bunun gerçek sebebi, bu
ortamdaki parçacıkların burada var olmaları için birbirlerine bağlı olmak zorunda olmalarıdır.
Peki, xiulian uygulayıcılarına gelince, bir kişi neden vücudunu terk edebiliyor? Ve neden
havalanabiliyor? Bunun tam olarak sebebi, sizin dünya ile bağlantılı olan ve yüzey-maddesi
parçacıklarından oluşan vücudunuza ait maddeler, değişimlerden geçmektedir. Bu ortamda
bulunan parçacıklar ile olan bağını koparmıştır, bu yüzden artık onun birbirini tutan, sınırlayan
ve çeken gücüne konu değilsinizdir. İşte o zaman yükselebilirsiniz. Bu yüzden, kendinizi hangi
boyuta kadar geliştirmişseniz, mikro kozmik seviyedeki varlığınızın bileşimi, o boyuta bağlı bir
duruma gelmiştir. Kendinizi daha yüksek seviyelere doğru geliştirdiğinizde, daha yüksek
seviyelere bağlanır ve altınızda bulunan tüm seviyelerle bağınızı koparırsınız. Aralarındaki ilişki
budur. Büyük Kozmik Dolaşımın bağlanması ve açılması, bu seviyedeki bir tezahürdür. Fakat
uygulayıcılar bu seviyeyi geçeli çok oldu; sadece kilitli durumdalar. Bu andan itibaren,
uygulayıcılarımız uygulamalarında birbiri ardına değişik durumlar deneyimleyecekler. Bu
yüzden sizinle bu konu hakkında konuştum. Bugün yalnızca bu kadarını söyleyeceğim. Umarım
ki, bu Fa konferansı daha da iyi geçer. (Alkış)
Hepinizin çok sıkı şekilde çalışmakta olduğunuzu biliyorum. İşe gitmeli ve ders çalışmalınız, bir
evlilik hayatınız ve sosyal aktiviteleriniz var; aynı zamanda ailenize göz kulak olmalısınız,
işinizde iyi çalışmalı, Fa'yı iyi çalışmalı ve aynı zamanda egzersizleri de iyi yapmalısınız; dahası
gerçekleri açıklamalısınız. Bu zor! Hem zaman açısından hem de finansal açıdan oldukça zor.
Zor, bu yüzden kudretli erdeminiz sergileniyor; zor ve bu yüzden kudretli erdeminizi
oluşturmak için bu iyi bir fırsat. Olağanüstü! Sizler xiulian uygulayıcıları olduğunuz için, zor
olduğu halde, daha da iyisini yapmalısınız. Söyleyeceklerimin hepsi bu kadar. (Alkış)

Washington D.C. Uluslararası Fa Konferansında Fa'nın
Öğretilmesi
(Li Hongzhi, 21 Haziran 2001)
Herkese merhaba! Çok çalışıyorsunuz!
Belki de şimdi, xiulian'in ne kadar zor olduğunu deneyimlediniz. Zor olduğu için, xiulian
uygulamanız başarıya ulaşabilir. Tarihte birçok kişi Tao'yu aradı -xiulian uygulamak,
Tamamlanmaya varmak ve de yaşam ve ölüm döngüsünün ötesine ulaşmak istediler. Ama bu
çok zordu. Eğer bir kişi, sıradan insanlar arasında geliştirdiği her türlü bağımlılık, takıntı ve
tutkusundan kurtulmak için çetin bir xiulian uygulamasından geçmezse, onun Tamamlanmaya
varabilmesinin hiçbir yolu yoktur. Dafa uygulayıcılarının şu anki sıkıntı esnasında sergilediği ve
başarabildiği şeylerin olağanüstü olmasının sebebi budur ve bu, gerçekten bir xiulian
uygulayıcısının ne olduğunu gösteriyor. Böylesine şeytani bir ortamda, uygulayıcıların büyük
bir çoğunluğunun öne adım atması, Fa'yı onaylaması ve Tamamlanmaya doğru ilerlemesi
gerçekten olağanüstü.

Tarihteki hiçbir uygulama bugünkü kadar muhteşem değildi, çünkü tarihteki hiçbir uygulama
insanları geniş çaplı bir biçimde gerçek anlamda kurtaramadı. Ve şu anda içinde bulunduğumuz
bu tarihi anda, konu yalnızca Shifu'nun insanları kurtarması değil -siz, Fa'nın tüm kozmosu
düzelttiği zaman diliminin içindesiniz. Bütün Tanrılar, şu anda dünyada göz önüne serilen
şeyleri izliyor. Dünyadaki birçok kehanet, insan toplumu tarihte belirli bir noktaya geldiğinde,
cennetteki Tanrılar bile yenilenmek veya yeniden konumlandırılmak zorunda kalacak ve hatta
kozmik vücutlar bile yeniden inşa edilmek zorunda kalacak demişti. İster tarihteki değişik
kehanetler olsun ister dünyada aktarılmış olan hikâyeler, insanların şu an içinde bulundukları
tarihsel andan bahsediyorlardı. Yani bir başka deyişle, günümüz insan toplumunda meydana
gelen çeşitli olayların hiçbiri, kazara meydana gelmemektedir. Biz uygulayıcıların karşı karşıya
olduğu durum tam olarak tarihteki o andır. Fa-düzeltmesinde ve de xiulian uygulamasında
tuttuğunuz yollar büyük ölçüde doğru oldu.
Kozmostaki canlıların Fa'dan sapma süreci esnasında, canlılar artık Fa'nın varlığını veya Fa'nın,
değişik seviyelerdeki varlıklar için olan gerçek gereksinimlerini bilmez bir hale geldi. Bu yüzden
bu, canlı varlıkların bugünün Fa-düzeltmesi gibi ana öneme sahip olan bir şeyle yüz yüze
geldiğinde, Fa hakkında, Dafa uygulayıcıları hakkında ve benim hakkımda iyi bir tutum
sergileyememelerine yol açtı. Aslında canlı varlıkları kendi amaçları doğrultusunda kullanan ve
Fa-düzeltmesini etkileyen eski güçler, Fa-düzeltmesini asıl engelleyenlerdir. Kozmostaki
varlıklar sayısızdır. Bu kadar çok varlıkla, bir düşünün: eğer Fa-düzeltmesi esnasında her bir
canlı yozlaşmış olmuş tarafını sergileseydi, çok sayıda canlı Fa'ya karşı büyük günahlar işlemiş
olurdu ve ayıklanmak zorunda olurlardı. O durumda canlılar kurtarılamazdı, öyle değil mi? Ve
Fa-düzeltmesi boş yere yapılmış olmaz mıydı? Olayları tersine çevirdiğimi ve eski güçlerin
ayarlamalarını kullandığımı söylememin sebebi buydu. Çünkü şeytani güçler en tepeden en
aşağı kadar geçtikleri için Fa-düzeltmesini tek bir seviye bile atlamadan engelliyorlar. Bu
durum, tüm canlıların yozlaşmalarının ardından gösterdikleri performansın kendisini farklı
seviyelerde güçlü bir şekilde göstermesi oldu. Başka bir deyişle varlıkların uğradığı tüm
yozlaşma ve Fa-düzeltmesi dönemi esnasında varlıkların sergileyebildiği tüm kötü haller,
Fa-düzeltmesine etki eden eski güçlere ait sisteminin tamamında, kendisini güçlübir biçimde
gösteriyor. Kendi yaptıkları ayarlamaların bozulmasını önlemek için birçok varlığın -seviye
seviye olanlarının- kendi yaptıkları düzenlemelerin bozulmasını önlemek için Fa-düzeltmesine
iştirak etmesine izin verilmedi -o şekilde ayarlandı. Bu aynı zamanda benim de tam olarak
istediğim şeydi -tam olarak istediğim şey o varlıkların Fa'ya karşı doğrudan günah işlemelerini
önlemekti, böylece hala kurtarılabileceklerdi. Yaptıkları ayarlamaların ustaca yapılmış
olduğunu düşünüyorlardı, fakat aslında o benim kontrolüm altındaydı. O sistemde rol alanlar
kesinlikle kozmosta ayıklanması gerekenlerdir ve onlar en kötü olanlar ve en berbat varlıklardır.
Onlar aynı zamanda, farklı seviyelerdeki en berbat anlayışı ve en kötü davranışı çok güçlü bir
biçimde ortaya koyuyorlar. Fa-düzeltmesi süresince bugünün varlıkları yapmaları ihtimal
dâhilinde olan her şeyi yaptılar. Bu yüzden, ortaya koydukları kötü davranışların kendisi, tam
olarak, Fa-düzeltmesi esnasında gerçek anlamda yok edilmesi gereken şeylerdir. Fakat eski
güç varlıklar Fa-düzeltmesini etkilemesine rağmen ve hatta çok kötü şeyler yapmış olmalarına
rağmen, onlara defalarca şans verildi ve sadece gerçekten kurtarılmaları imkânsız bir hale
geldiğinde tamamen yok edilmelerine karar verildi. Fa-düzeltmesine engelleme yaratma
olayına iştirak etmeyen değişik seviyelerdeki diğer canlılara gelince, onlar kurtarılabilirler -tarih
boyunca ne kadar kötü bir hale gelmiş olurlarsa olsunlar- çünkü Fa-düzeltmesine iştirak
etmemiş ve ona zarar vermemişlerdir. Ve bu varlıklar büyük çoğunluğu oluşturmaktadır.
En başından beri, eski güçlerin buna engelleme yaratacağını biliyordum. Olaylar düzenli bir
sıraları yokmuş gibi gözükebilir, fakat aslında gerçekten çok iyi düzenlenmişlerdir.
Uygulayıcılarımızın bu dünyada yaşadığı değişik sıkıntılar ve testler, tam olarak bu eski güçlerin
ayarlamalarıdır. Uygulayıcıların katlandığı sıkıntılar sadece karmalarından kaynaklanmıyor,
hele hele onlar Dafa'ya insanoğlu tarafından getirilen engellemeler hiç değillerdir -insanların
bunu yapma kabiliyetleri yoktur. Sıradan bir insan, bir uygulayıcının önünde son derece zayıftır.

Günümüz insanları aslında farklı seviyelerdeki bu eski güçlerin sistemi tarafından düzenlenen
sıkıntıları yaşamışlardır ve insanlar değişik seviyelerdeki eski güçler tarafından kontrol
edilmekteydi. Bu yüzden onlar bu kadar güçlendiler, bu yüzden uygulayıcılara bunları yapmaya
cesaret ettiler ve bu yüzden Dafa'ya karşı saygısızlık yapmaya cesaret ettiler. O zaman burada
kendini gösteren bir durum daha var. Dünyada, o şeytani olanların dışında, masum ve
karalama kampanyalarının saldırısıyla kandırılan çok sayıda insan var. Bir kişi, kozmosun Fa
prensipleriyle değerlendirildiğinde, eğer zihni Dafa'ya karşı negatif düşünceler taşıyorsa,
Dafa'nın ve Dafa uygulayıcılarının testi bittiği zaman, ayıklanacaktır. Bir düşünün -böyle bir
insan tehlike içerisinde değil midir? Bunun sebebi, onun direkt olarak karşı olduğu şeyin bu Fa
olmasıdır. Tarihin bu dönemini kullanmak ve bu dünya ortamında aşırı derece şeytani bir
durum yaratmak için, eski güçler her türlü yöntemi kullandılar ve gerçeği gözler önüne
serebilecek, Çin'deki ve Çin'in dışındaki tüm medya çıkışlarını mühürlediler. Dafa
uygulayıcılarına yapılan zulümlerde parti tüm zamanların ve tüm yerlerin en şeytani yollarını
kullanarak geçmişte yaptığı tüm kampanyalarda edinmiş olduğu bütün deneyimleri ve çabaları
kullandı. Bu arada, Çinlilerin birkaç bin yıl boyunca biçimlenmiş olan düşünce şekli içerisinde
kötü şeylerden, kurnazlıktan ve hainlikten de istifade etti. Kullandığı yöntem inanılmaz
derecede fesat. Baskının başlangıcında, dünyadaki birçok kişinin yalanlarla kandırılmasının
sebebi budur. Bizler Fa-düzeltmesi uygulayıcıları olarak bu masum insanların bu şekilde
aldatılıp günah işletilerek yok edilmelerine öylece oturup göz yumamayız. Bunun sebebi, bu
olay biter bitmez, insan tarihinin bir sonraki aşaması başlayacak ve birçok kötü varlık
ayıklanacak. Kozmosun tamamının ne kadar büyük olduğu önemli değil, o, kozmosun bu Fa'sı
tarafından yaratılmıştır ve her bir seviyede bulunan varlıklar kozmosun her bir seviyesindeki
Fa'nın prensiplerine uyar. Maddenin en temel orijinleri bile, hepsi bu Fa tarafından yaratıldı.
Eğer bir canlı kozmostaki bütün varlıkları yaratan Fa'ya karşıysa nereye gidecek?
Ayıklanmayacak mı? Bu dönem zarfında Dafa uygulayıcıları Dafa'yı onaylamakla birlikte,
gerçeği açıklayarak birçok dünya insanını gerçekten kurtardı. Zulüm gördükleri bu şiddetli
koşul içerisinde, uygulayıcılar hala gerçekleri açıklamayı ve insanları kurtarmayı başarıyor. Bu
yüce bir merhamet değil midir? Bir Dafa uygulayıcısı olarak, hangi durumun içerisinde olursanız
olun, tüm canlı varlıklara karşı merhamet göstermelisiniz. Bir başka açıdan bakıldığında,
böylesine şiddetli ve ezici bir ortamda olmalarına rağmen Dafa uygulayıcılarının hala canlıları
kurtarıyor olması gerçeği, Dafa uygulayıcılarının muhteşemliğini çok daha net bir biçimde
gösteriyor.
Gerçeği aydınlatmak basit bir konu değildir -bu yalnızca şeytanı teşhir edip, duyurmak
meselesi değildir. Bizler gerçeği açıklarken canlıları kurtarıyoruz ve bu aynı zamanda da sizin
kendi gelişiminiz konusunu, uygulama esnasında takıntılarınızı yok etme konusunu ve Dafa
uygulayıcılarının uygulamaları içerisinde Fa'ya karşı sorumlu olma konusunu içerdiği kadar, bu
son Tamamlanmanızda size ait olan cenneti nasıl doldurup zenginleştireceğiniz konusunu da
içeriyor. Eğer siz gelecekte Tamamlanmaya ulaşmış olan yüce aydınlanmış bir varlıksanız, sizin
boyutunuzda ve sizin kendi cennetinizin nüfuz alanında, hiçbir canlının olmaması gibi bir şey
söz konusu olamaz. Uygulamanız esnasında merhametli bir biçimde canlı varlıkları
kurtardığınızı göstermek ve cennetinizi zenginleştirip doldurmak zorunda olmanızın sebebi
budur. Fa-düzeltmesi süresince, ben eski güçlerin Fa-düzeltmesi üzerindeki etkilerini kökten
yok ederken aynı zamanda sizler için de ayarlamalar yapıyorum. Olaylar aslında gerçekten çok
iyi düzenlenip sıralanmışken, şeytani ve kaotikmiş gibi görünebilir. Eski güçler iyi düzenlenmiş
ayarlamalar yaptılar, fakat -ben de- olayları fevkalade bir düzenle yapmaktayım. Meseleye
hangi açıdan bakarsanız bakın, o problemleri eninde sonunda çözecek bir yol vardır. Bu dönem
boyunca bu fırsatı nasıl gerçek anlamda bir xiulian uygulayıcısının kudretli erdemini ve sıra
dışılığını sergilemek için değerlendirebileceğimize konsantre olmalıyız. Bu aynı zamanda çok
değerli bir fırsattır. Eski şeytani güçler bize onları ortadan kaldırmak için fırsat vermekte ısrar
ettiği için, bu durumu iyi değerlendirin. Tarih daha önce böyle bir şey görmedi, böyle bir şeyle
karşılaşmak da çok zordur.

Şeytani alana sahip olmayan bir ortamda bulunan bir uygulayıcı için -hiçbir şeklide bir baskı
olmadığından- yaşamı ve ölümü bırakabileceğini söylemek gerçekten kolaydır -tıpkı sizin
bugün buradaki erdem dolu bu alanın içerisinde yaşamı ve ölümü bırakmaktan bahsetmeniz
gibi. Fakat eğer şeytani bir ortam içerisinde, şeytani elementlerle dolu bir ortam içerisinde Fa'yı
onaylıyor, şeytanı ifşa edip ortaya çıkarmak için öne adım atmaya cesaret ediyorsanız, bu farklı
bir meseledir. O zaman, bu ortam çok şeytani olmasına rağmen -bir düşünün- bu çok değerli ve
karşılaşılması zor bir şey değil midir? Gerçekten çok değerli ve elde etmesi zor bir şeydir. Bu
dönem bittikten sonra, bir daha bunun gibi fırsatlar olmayacak. Sizin böyle bir fırsatla
karşılaşabilmenizin tek sebebi Dafa uygulayıcısı olmanızdır. Bu dönemin ardından bu tip
fırsatlar olmayacak. Geçmişteki sıradan xiulian uygulamalarında veya kişisel xiulian
uygulamalarında bunun gibi bir şey hiçbir zaman gerçekleşmedi. Tabii ki, tarihte geçmişe
gidersek, İsa ve Sakyamuni de çok büyük sıkıntılarla karşılaştı. Tarihsel olarak konuşursak, o
zamanlar onları hedef alan şiddetli sıkıntılar da oldukça şeytaniydi. Fakat daha önce hiç kimse,
günümüzde sahip olduğumuz bu tip modern medya aygıtlarından, bu çeşit bir şeytaniliğe yol
açmak için, bu kadar ezici bir tavırla, tüm dünyayı kuşatacak kadar büyük bir ölçekte, istifade
etmedi. Şeytanın derecesi o kadar fazlaydı ki, 20 Temmuz 1999'da olaylar başladığında
cennetler bile yıkılıyor gibiydi. Anakara Çin'in dışındaki yerlerde, Dafa uygulayıcılarının dışında
çok az sayıda insan Falun Dafa'nın ne olduğunu biliyordu; bütün devletler ve dünya medyası,
anakara Çin medyasından gelen asılsız propagandaları dinledi. İnsanlar Çin'in aldatıcı
propagandasını dinlediler ve ona inandılar ve bu yüzden de bizimle ilgili kötü bir izlenime sahip
oldular. Peki, neden günümüzde ortamın daha rahat bir hale geldiğini hissediyorsunuz? Bunun
sebebi, gerçekleri açıklamanızda dünya insanlarına, medyaya ve de dünya devletlerine, bize
karşı yapılan zulüm hakkındaki gerçeği göstermeniz; ve aynı zamanda da sıradan insan
toplumundaki iyilikseverliğinizin, merhametinizin ve erdemli Dafa uygulayıcısı davranışlarınızın,
hem dünya insanları tarafından, hem de Tanrılar tarafından tasdik edilmesidir. Bugün sahip
olduğumuz bu ortamı olanaklı kılan şeyler bunlardır. Olağanüstü -gerçekten olağanüstü! Siz
tüm bir ulusun ve koskocaman bir devletin -en alçak ve en şeytani olanlar tarafından ustaca
kullanılan bir devletin- propaganda makinesinden çıkan karalayıcı propagandalara göğüs
gerdiniz. Dafa'nın gelişiminden geri kalmamayı başarabilen her bir Dafa uygulayıcısı yapması
gerekeni yaptı. Tam aksine, evlerinden dışarı çıkmamış ve kendilerini hala xiulian
uyguluyormuş gibi düşünen kişilerin xiulian uyguluyor olduğunu kabul etmek nasıl olasılık
dâhilinde olabilir? Elbette insan düşünceleri, sıradan insan toplumunda kendisini değişik
şekillerde gösterir. Dafa'yı öğrenmiş olan bir kişi yanlış yoldan gittiğinde bunun sebebi bu
kişinin terk edememiş olduğu birtakım takıntılar ve saplantılarının olmasıdır. Ve bu takıntı ve
saplantıların şeytani varlıklar tarafından kontrol edileceği ve sömürüleceği kesindir. Şeytani
varlıklar onları güçlendirme ve kontrol altına alma hedeflerine ulaşmak için takıntı, saplantı ve
bağımlılıklar içeren düşüncelerinize özellikle bakarlar. Bu kişiler şeytani varlıklar tarafından
kullanılmalarının ardından, şeytani bir yolda "aydınlanırlar" fakat hala kendilerinin haklı
olduğunu düşünürler ve kendilerini savunmak için mazeretler bulmak uğruna içeriğinden bir
şeyler alarak Fa'ya bakarlar.
Şu anda Fa-düzeltmesinin tümünü kapsayan genel durumuna baktığımızda, daha büyük
kozmik vücudun geçirdiği değişim çok büyük. Devasa yeni kozmik vücut kıyaslanamayacak
kadar büyük ve hiçolmadığı kadar muhteşem. Fa-düzeltmesinin final aşaması gerçekleşiyor,
çünkü kozmik vücutların sistemleri inanılmayacak kadar büyüktür -onlar hayal gücünün
ötesinde bir büyüklükteler- ve bu büyüklükteki bir sistem, hala bunlar gibi on milyonlarca
devasa büyüklükteki sistemden oluşturulur. Bu doğru, artık size sıradan insan dilini kullanarak
bu yapıyı anlatabilmemin hiçbir yolu yok -o artık anlatılamaz olma noktasına ulaştı. Bu doğru,
fakat kendinizi düşükmüş gibi algılamayın. Belki de gelecekte sizi bekleyen Tamamlanma,
gerçekten muhteşem bir âlem olacak. (Alkış)
Gerçeği açıklamak hepinizin yapmak zorunda olduğu bir şeydir. Bunu size tekrar söylüyorum.
Kendisi için bahaneler bulmaya çalışan ve hiç öne çıkmamış olan kişiler kabahatlidir. Bu şiddetli

sıkıntının daha ne kadar süreceğine gelince, bu gibi şeyleri çok fazla düşünmemeniz gerektiğini
düşünüyorum. Ayrıca Tamamlanmaya varıp varmayacağınız konusunda da düşünmeyin, çünkü
sahip olduğunuz her arzu bir takıntı ve saplantı yaratabilir ve de şeytan tarafından kullanılabilir.
Böyle bir düşünce ortaya çıkar çıkmaz şeytan size hemen yanlış bir izlenim yaratabilir ve o
durumda da bu bir engellemeye yol açabilir. Şu anki zamanı sevin, onu en iyi şekilde kullanın
-bu zaman uygulayıcılar için hazırlanmıştır. Xiulian uygulayıp kendinizi geliştirirken,
Fa-düzeltmesi yaparken ve kendinizi Tamamlanmaya doğru götürürken aynı zamanda da canlı
varlıkları da kurtarmanız gerekiyor; siz gelecek için gerekli olan her şeyi yaratmaktasınız. Dafa
uygulayıcılarının bugün yaptıkları her şey aşırı derece önemlidir ve aldıkları erdemli yol
gelecekteki varlıklar için bir referans haline gelebilir. Bu arada, insan toplumu içerisinde,
geleceğin insan ırkının varoluş biçimi için bir temel hazırlamaktalar. Bildiğiniz gibi, bizim
PureInsight web sitemizde gösterilen şeyler, gelecekteki insanlığın yeni kavramıdır ve
gelecekteki insanlığın yeni düşünüş biçimini ve doğru görüşlerini temsil etmektedir.
Fa-düzeltmesi döneminde Dafa uygulayıcıları tarafından sergilenen hal ve durum, merhamet,
saflık, doğruluk ve yüce dayanıklılık, geleceğin toplumunu şekillendirmeye yardım etmektedir.
Dafa uygulayıcılarının şu anki dönemde xiulian sürecinden geçmelerine ek olarak, aynı
zamanda gelecekte Fa'yı elde edecek olan geleceğin insanları da bulunmaktadır -üstlenilmiş
olan bu sorumluluk iki aşamada yapılacaktır. Esasen eski güçlerin ayarlamaları şöyleydi,
toplamda 20 yıl olacaktı. Fa-düzeltmesi dönemi ve Fa'nın insan dünyasını rektife ettiği dönem
olarak ikiye bölünmüş bir şekilde toplamda 20 yıl olacaktı. İlk on yıl esnasında, Shifu
Fa-düzeltmesi yapacak ve Dafa uygulayıcıları Fa-düzeltmesi dönemi boyunca xiulian uygulayıp
kendilerini geliştirecek ve ikinci on yıl boyunca da geleceğin insanları Fa'yı elde edeceklerdi.
Bunun ardından yeniçağa girilecek ve o zaman yeni gelecek başlayacaktı. Fakat ben bunu
sizlere açıkladım, çünkü işler çok fazla olmasa da, değişti. Hemen çok mutlu olmayın. Özellikle
siz, yapması gerekenleri iyi yapmayanlar, bilmelisiniz ki zaman bastırıyor. Başka hiçbir şey
hakkında düşünmeyin. Yaptığımız her şeyde, geleceğe karşı sorumlu olmalıyız. Bu arada,
gerçeği açıklayıp ortaya çıkarmamız süresince, geleceğin insanları gerçekten kurtarılıyor.
Özellikle de anakara Çin'in dışındaki kişilerin Dafa'ya karşı gösterdikleri anlayış ve destek, Fa'yı
elde etmeleri ve geleceğin insan toplumuna girmeleri için mükemmel bir temel oluşturdu.
İnsanlar bu insan dünyasına boşuna gelmediler, çünkü bu dünya ortamında daha önce hiçbir
zaman bugünkü gibi bir insanlık olmadı. Bildiğiniz gibi, ben sıkça uzaylı varlıklardan
bahsederim. Neden uzaylı varlıklardan bahsediyorum? Çünkü geçmişte, bu dünya ortamındaki
gerçek insanlar onlardı. Tarihin değişik dönemleri boyunca ve hatta çok daha uzak, antik bir
dönemde, buranın gerçek sakinleri onlardı. Dünya kaç kere yenilenmiş olursa olsun, her bir
dönemde dünyadaki varlıklar, insanlar, farklı bir forma ve görüntüye sahipti -aralarındaki
farklılıklar çok büyüktü. Fakat onların hepsi buranın gerçek sakinleriydi. Peki, bu dönemdeki
insan ırkımız neden böyle bir görünüm aldı? Bunun sebebi, bildiğiniz gibi, kozmosun Fa'sı
burada öğretilecekti, bu yüzden çok eski bir antik dönemde, Dafa'nın gelecekte yayılmasına
ilişkin, gereken bütün ön hazırlıklar yapıldı. Hayvanlar gibi görünen şeylerin gelip Dafa'yı
dinlemelerine izin verilemezdi -bu Dafa'ya karşı bir aşağılama olurdu. Bu yüzden Tanrılar,
bugünün insanlarını kendi görüntülerinde yarattılar. Batı dinlerindeki insanlar Yehova'nın
insanları kendi görüntüsünde yarattığını bilirler; Doğudaki insanlar Nüwa'nın (Tanrıça)
insanları kendi görüntüsünde yarattığını bilir. Ve diğer insanları yaratan başka Tanrılar da
olmuştur. Eğer geçmişte dünya ortamında bulunan canlılar Tanrıların görünüşünde
yaratılsalardı, bu Tanrılara karşı bir aşağılama olur, Tanrılara gösterilen en büyük saygısızlık
olurdu. Bu yüzden burada Tanrıların görüntüsünde insanların yaratılması yasaklanmıştı.
Bugünün insanları her ne kadar Tanrıların görünümünde yaratılmış olsa da, Tanrılar, insanları
kendileri ile aynı tür olarak düşünmeyi reddederler, çünkü insanların yaşam şekli,
Tanrılarınkinden tamamen farklıdır. İnsanların yalnızca dış görünüşleri Tanrılara benzer.
Dahası da var. Neden tarih boyunca Çin kültürü ve uygarlığı, diğer yerlerin kültüründen ve
uygarlığından çok daha farklı olmuştur? Diğer bölgelerdeki tüm ülkeler bir "ülke" kavramına
sahiptir ve diğer tüm bölgelerde onların ulusal liderleri "Kral" biçimi almıştır. Sadece Çin'in

tarihinde "ülke" diye bir şey yoktu -o, ondan ziyade "Hanedanlıklar" formunu almıştı. Tarihsel
olarak konuşursak, Çin'deki imparatorlar diğer ülkelerdeki krallardan çok farklıydı. Gerçek şu ki,
o kültürlerin temeli oluşturulurken, kozmosun varlıklarıyla durmaksızın önceden tayin edilmiş
ilişkiler kuruluyordu. Tarihin her döneminde, farklı cennetlerden varlıklar, kendi bağlantılarını
oluşturmak için, Çin topraklarına geldiler ve hepsi kendi kozmik sistemlerini temsil ediyorlardı.
Dafa uygulayıcıları da farklı kozmik sistemlerden geldiler. Dafa uygulayıcılarının farklı
seviyelerdeki reenkarnasyonları, onların o farklı seviyelerdeki yaşam akışları, yaşam
istikametleriydi. En nihayetinde, onlar uzak kozmik vücutlardan geliyorlar. Bildiğiniz gibi, "bir
hanedanlığın imparatoru, o hanedanlığın saray mensuplarına sahiptir" -bu insanların söylediği
bir şeydir. Bir hanedanın imparatoru o hanedanın saray mensuplarına sahiptir" gibi veya "bir
hanedanın hükümdarı o hanedanın insanlarına sahiptir" gibi veya "bir hanedanın kültürü…"
veya "bir hanedanın giyimi…" gibi daha birçok deyiş vardır. Geçmişte, bir hanedanlık değiştiği
zaman, kültür de derhal değişirdi ve giyimdeki değişiklikler de çok büyüktü. Bütün bunlar farklı
seviyelerden gelen canlılar tarafından getirilmişti. Çin kültürünün veya yemeğinin, barınma
yerlerinin, kıyafetlerinin, yaşam tarzının; kültürün her yönünün diğer bölgelerden oldukça
farklı olmasının sebebi buydu. Buna birçok, birçok farklı sistemden gelen varlıkların insanlığa
getirdiği kültürlerin birikimi neden oldu. O durumda, zamanın geçmesiyle, Çin'deki insan sayısı
Çin'in kapasitesini aşardı. Böylece bağlantıların oluşturulmasının ardından, insanlar bir sonraki
hayatlarında, diğer bölgelere reenkarne oldular.
Daha önce size bu dünyadaki hiçbir ülkenin şans eseri var olmadığını söylemiştim -hepsi bir
anlam ve amaç ile var olmaktadır. Gerçek şu ki, insanların tamamı Fa'yı bekliyor. Birçok
uygulayıcı şunu gerçekten hissetti; yani şöyle ki, bazı insanlar Fa'yı okuduğu zaman: "Tüm
hayatım boyunca bunu arıyordum" veya "Aradığım şey tam olarak buydu" dedi." Neden şu anki
aşamada diğer insanlar da Fa'yı hemen elde edemiyor? Çünkü onlar bu yönden engelleniyorlar.
Onların şu anda girememelerinin sebebi, onlar girer girmez, sahip oldukları karma ve toplum
içinde oluşturdukları her türlü karışık elementler de -negatif taraflarındaki şeyler- bunu takip
edecek ve bu da ilk aşamasında Fa-düzeltmesinin zorluğunu arttıracaktı. Bu yüzden bu
insanların şu anda gelmelerine izin veremeyiz. Fakat siz Fa-düzeltmesini yapmak ve gerçeği
açıklamak zorundasınız, çünkü bunu yapma sürecinde, eğer bir kişi egzersizleri yapmış veya
derinlemesine olmasa da Fa'yı öğrenmişse, gelecekte kendisinin Fa'yı elde etmesi için bir temel
oluşturmuştur. İşte bu yüzden bunu yapmalısınız. Bir başka deyişle, sizlere birçok durumun
sebepsiz yere meydana gelmediğini söylüyorum. Dünyadaki her şey bu Dafa için geldi, bu Dafa
için biçimlendirildi ve bu Dafa için yaratıldı. Sizlere anlattığım birçok Fa prensibi ve birçok
gerçek sır, daha önce Tanrılar tarafından dahi bilinmiyordu. Hatta bu şeyleri duydukları zaman,
bu, onları ani bir kavrayış olarak vurdu. Onların bulunduğu âlemler, daha yüksek seviyelerle
ilgili ve daha antik tarihsel dönemlerle ilgili kavrayışlarını sınırlıyor, çünkü kişinin kendisini ne
kadar yüksek bir seviyeye kadar geliştirdiği, ne kadar yüksek seviyedeki prensiplere
aydınlandığı ve kozmosun ne kadar yüksek seviyeli gerçekliklerine aydınlandığıdır. Bu yüzden,
günümüz dünyasında, diğer canlı varlıklara karşı sorumlu olmamazlık edemeyiz, diğer
canlıların gelecekte Fa'yı elde etmeleri konusunda sorumlu olmamazlık edemeyiz ve diğer canlı
varlıkların gelecekte Fa'yı elde edebilmeleri için bir temel oluşturmamazlık edemeyiz, çünkü
onlar pekâlâ sizin sisteminizden varlıklar olabilirler. Fa'yı Çin'de yaymak ve ortalama düzeydeki
insanların Fa'yı duymasına izin vermemek için, farklı cennetlerin birçok ama birçok Kralı ve çok
yüksek seviyelerden olan canlılar -tarih boyunca benim gözetip ilgilendiğim birçokları- Çin'e
reenkarne olmak için bir araya toplandılar. Tabii ki, bugün Fa'yı elde etmek anlamında, onların
gözetilip gözetilmemesine bakılmaksızın, herkese eşit davranılmaktadır. Bu yüzden, oradaki
insanları kurtarmamız için daha da fazla sebebimiz var. Ezici ve gaddar propagandanın
ortasında, o insanların işlemiş olduğu günahlar artık sıradan günahlar olmaktan çıkmış
durumdadır. Bazıları, nereden gelmiş olduğuna ve ne türden bir önceden belirlenmiş ilişkiye
sahip olduğuna, ya da seviyelerinin ne kadar yüksek olduğuna bakılmaksızın, yok edilmeye
yazgılandı. Bunun bir varlığın başına gelmesi acınacak bir durum değil mi? Yapabileceğimiz
hiçbir şey yok. Bu, Shifu'nun merhametsiz olduğu anlamına gelmiyor. Bunun sebebi,

Fa-düzeltmesi boyunca değişik seviyelerdeki varlıkların hepsi kendisini yeniden
konumlandırıyor -bu bir merhametli olma meselesi değildir ne de bir insanları kurtarma
meselesi. Bir varlığın xinxing'i neredeyse orası onun konumlandırıldığı yerdir -bu bir standarttır,
bu Fa'nın bir prensibidir ve bu gelecek için oluşturulmuş bir şeydir ve o istenildiği gibi ihlal
edilemez veya çiğnenemez.
Çin'in dışında bulunan Dafa uygulayıcılarının gerçeği açıklarken yaptıkları ve gösterdikleri her
şey daha az olağanüstü değil, cesaret ve bedensel güç isteyen muhteşem bir başarı. Xiulian
seviyelerine ve Tamamlanmaya doğru gelişim göstermeye gelince, Çin'deki uygulayıcılar ile
sizin aranızda hiçbir şekilde bir fark yok. Sizin Fa'yı burada elde etmeniz ve burada xiulian
uygulamanız ayarlandı. Çok sayıda uygulayıcı yüksek öğrenim görmüş ve Çin'in dışında
bulunan uygulayıcıların büyük çoğunluğu ileri seviyede derecelere sahip. Böyle olmasının
sebebi nedir? Bu kesinlikle, sizin sıradan insanlar arasında öğrendiğiniz ve yapmakta iyi
olduğunuz şeyleri bu hayati zamanda tam kapasiteyle kullanmanız ve Dafa'nın bu dünyadaki
insanlar için yaratmış olduğu sıradan insan becerilerini kullanarak Fa'yı onaylayıp kabul
ettirmeniz içindir. Uygulama içerisinde bunu çok iyi yapmaktasınız. Minghui ve Xinsheng web
sitesindeki uygulayıcıların makalelerini değerlendirerek söyleyebilirim ki, yazdığınız
makalelerin bazıları birer başyapıttır -onlar iyi muhakeme edilmişler, fikirleri kanıtlarla
desteklenmiş, berrak düşünme biçimini sergiliyorlar ve mantıkları güçlü. Gerçekten de şeytanı
şok etme ve ona gözdağı verme etkisine sahipler ve kalibreleri yüksek. Anakara Çin'deki yalan
üreten medyayı şu anda bizim sahip olduğumuz standartlar ile karşılaştırırsak size onların iyi
olmadığını söyleyebilirim. Bir uygulayıcı, "Ülkeyi yönetenler arasında bir tane bile yetenekli kişi
yok" demişti. Bence doğru. Kim şeytanın yalan söylemesine yardımcı olmak ve bizi karalayıp ve
uydurma kanıtlarla alçakça suçlamak için kendini tüketir? Dafa uygulayıcıları olarak yapmamız
gereken şeyi tam olarak sergiliyoruz -bu sizin sorumluluğunuzdur, bu Fa-düzeltmesi dönemi
Dafa uygulayıcılarının yapması gereken şeydir ve siz bunu olağanüstü bir şekilde iyi
yapmaktasınız. Çin'deki uygulayıcılar şiddetli sıkıntılar çekerken ve zulmün ıstırabına
dayanırken canlı varlıklara gerçeği açıklıyorlar ki bu, yüce aydınlanmış varlıkların doğmadan
önceki görkemli başarısını sergilemektedir. Bazen PureInsight web sitesini okurken, gerçekten
yeni varlıkların ve de yeni insanlığın şu anda gerçekten başlamakta olduğunu hissediyorum,
çünkü sizin anlayışınız yeni tarihsel dönemin ve en erdemli varlıkların anlayışı ile şimdiden aynı
hizaya girebilecek kapasitede. Dafa uygulayıcıları gelecek için insanlığa bir temel
oluşturuyorlar.
Dafa uygulayıcılarına karşı yapılan zulümde çok şeytani bir faktör var. Şöyle ki, eski güçler bazı
uygulayıcıların Tamamlanmaya varacakları ve Fa-düzeltmesi uygulayıcıları olacakları olgusunu
akıllarından çıkarıp unutamıyorlar; çünkü kendileri dahi Fa-düzeltmesi uygulayıcısı
olamadıkları için, bu uygulayıcıların Dafa'yı çok kolay bir şekilde elde ettiğini düşünüyorlar ve
bu sebepten dolayı da şeytanı kullanıyor ve ruhunda kötülük besleyen insanları
uygulayıcılarımızı dövmek için kullanıyorlar. Onları: "Uygulama yapmayı bırakacağım" dedikleri
noktaya gelinceye kadar dövmekte ısrar ediyorlar. Bu şeytani değil midir? Bir Tanrı böyle
olabilir mi? Kozmos, Fa tarafından rektife ediliyor ve her bir seviyede ayıklanan canlıların sayısı
oldukça fazla. Bizden Tamamlanmaya varacak olan kişilerin sayısı, gördüğüm kadarıyla yeteri
kadar değil. Ben aslen ilk başta en azından 50 milyon kişiyi planladım -size bunu daha önce hiç
söylemedim. (Alkış) Şu anda yeteri kadar sayıya sahip değiliz. Fakat şimdiden oldukça yüksek
bir sayıya sahibiz. Yinede, ne olursa olsun, bir xiulian uygulayıcısı olarak duyduğunuz hiçbir
şeyden aşırı mutlu olmamalısınız. Belki de Shifu'nun şu an söylediği şeyin kendisi sizin için bir
testtir. Sahip olduğunuz her takıntı ve bağımlılıktan kurtulun ve hiçbir şey hakkında
düşünmeyin. Sadece bir Dafa uygulayıcısının yapması gereken şeyleri yapın ve her şey
kaplanacaktır. Şeytan her ne kadar çok gaddar görünse de, şu anda hilelerini tüketiyor ve
sadece uygulamamız üzerine yapıştırdığı etiketi çoğaltarak ve medyayı kullanarak yalanlar
üretiyor; hasta kafasıyla uygulayıcılara sözüm ona "pişmanlık bildirgesi” yazdırıyor ve onlara
kendi uydurduğu şeyleri imzalatıyor. O, bunların tamamının sahte olduğunu ve insanların

kalplerini değiştiremeyeceğini çok iyi biliyor, peki neden hala bunu yapmakta ısrar ediyor?
Neden size o kâğıdı imzalatmakta ısrar ediyor? Sizi serbest bırakmadan önce neden size:
"Uygulama yapmayı bırakacağım" dedirtmekte ısrar ediyor? Bir kişi "ben uygulama yapmaya
devam edeceğim” diyor ve onu doğrudan tutukluyorlar; bir başkası da: "Ben uygulamayı
bırakacağım” diyor ve sadece bu yüzden onu serbest bırakıyorlar. Bu iki durum arasındaki fark
inanılmaz, öyle değil mi? Bu normal mi? Normal değil. Bu açık ve net değil mi? Sadece sizi
düşürmek istiyorlar, sadece size o kelimeleri söyletmek istiyorlar. O sözler bir kez
söylendiğinde, kalbinizden gelmese bile, bir leke bırakır. Bir Fa-düzeltmesi uygulayıcısı için, bu
küçük düşürücü bir şeydir, kara bir lekedir. Dahası, eğer Dafa'ya zarar veren bir şey
yaptıysanız ve daha sonradan hepsine Fa-düzeltmesi esnasında gerçek anlamda çare
bulamadıysanız ve Dafa'ya verdiğiniz kayıpları telafi edemediyseniz, bu gerçekten çok ciddi
olacaktır. Tek bir düşünce, başarıp başaramayacağınızı belirleyebilir. Fa'yı onaylayıp kabul
ettirmek için ileri doğru adım atıp atamayacağınız, sadece kalabalığı ve onun itici gücünü takip
ederek geçebileceğiniz bir test değildir. Bazı uygulayıcılar şöyle düşündü, Tiananmen
Meydanında bekleyeyim "herkes adım atarsa, ben de atarım" diye kendilerince bir fikir
keşfettiler. Çok fazla uygulayıcının öne adım atmadığını gördükleri zaman, etrafta dolanıp
yerlerine geri döndüler. Bunun sebebi, herkes öne adım attığında, sizi öne çıkaran o itici güçtür
-kalbinizin derinliklerinde yaşamı ve ölümü bırakmanın bir sonucu olarak ileri adım atmazsınız.
Xiulian kişisel bir olaydır ve kalabalığı izlemek bir işe yaramaz. Her kişinin gelişimi iyi
temellenmelidir. Tabii ki, Çin'in dışındaki bütün uygulayıcılarımızın Tiananmen Meydanına
gitmesi gerekmiyor. Eğer hepiniz oraya gitseydiniz, Çin'in dışında Fa-düzeltmesi işlerini yapan
hiç kimse olmazdı. Bunların hepsi tarihte ayarlandı.
Siz tek bedensiniz, tıpkı Shifu'nun gong'u gibi. Tabii ki, siz ve gong aynı şey değilsiniz, ben
yalnızca bir örnek veriyorum. Bu tıpkı, aynı zamanda değişik şeyler yapan benim gong'um
gibidir. Bir kısmı, durmadan sınırsız kozmos boyunca mikro kozmosun içinde daha yüksek ve
daha geniş olana doğru çok büyük miktarda bir güçle şarj ediyor; güç aşırı kuvvetli ve hız çok
çok büyük; devasa gök kubbeyi yeniden düzenlerken tüm zamanları aşıyor. Bir kısmı, bu şarj
edip dolmanın ardından, farklı seviyelerdeki canlıların günah dolu karmalarını yok ediyor ve
farklı seviyelerdeki varlıkların birbirine dolanmış olan bütün ilişkilerini dengeliyor. Bir kısmı
canlıları asimile ediyor ve bir kısmı da canlıları yeniden konumlandırıyor. Her seviyede
-varlıkların en mikro kozmik seviyelerinde bile- farklı şeyler yapıyor. Bir kısmı düşük boyutlarda
işler yapıyor, bir kısmı uygulayıcıları koruyor ve bir kısmı da şeytanı temizliyor -gong'umun her
bir kısmı bu işleri yapıyor. Yani bir başka deyişle, tek vücudun sadece tek bir iş yapma
zorunluluğu yoktur. Fakat ne yaparsanız yapın, bir Dafa uygulayıcısı olarak isimlendirilmeye
layık olmalısınız.
Söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Sizin deneyimlerinizi paylaşmanız ve algılayışlarınız da
önemli aynı zamanda. Her koşul altında, her dönemde, işinizle ne kadar meşgul olursanız olun,
Fa çalışmanızdan uzaklaşamazsınız, çünkü ilerlemenizi ve Tamamlanmaya ulaşmanızı temel
olarak sağlayan şey Fa'yı çalışmaktır. Fa'yı çalışmadan Dafa işlerini yapamazsınız veya bu
sıradan bir insanın Dafa işi yapması olacaktır. Dafa işini yapan kişilerin Dafa uygulayıcıları
olmaları gerekir, bu sizin için bir şart, bir gereksinimdir. Eğer sıradan insanlar Dafa işine yardım
ederlerse, tabii ki bu iyi bir şeydir, fakat benim bahsetmekte olduğum Dafa uygulayıcılarıdır.
Siz Dafa işi yapan bir Dafa uygulayıcısı olmalısınız, çünkü sizin Tamamlanmanız en büyük
öneme sahip olan şeydir. Şu anda sizin Tamamlanmanız öncelikli ve en başta gelen şeydir.
Tabii ki, Dafa'ya karşı sorumlu olmanız ve canlıları kurtarmanız Tamamlanmanızın bir
parçasıdır. Sizlere şunu söyleyeyim: hepiniz Shifu'nun tüm canlıları kurtardığını söylüyorsunuz,
fakat hepiniz Tamamlanmaya ulaştığınızda ve dönüp geriye baktığınızda, o zamanlar kurtarmış
olduğunuz tüm canlıları göreceksiniz. Gerçekleri açıklayıp ifşa ederken canlı varlıkları
kurtarıyorsunuz.
Söyleyeceklerimin hepsi bu kadar. Şimdi konferansa devam edebilirsiniz.

