
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Essentiële punten voor verdere 

vooruitgang II 
 
 
 
 
 
 
 
 

Li Hongzhi 
 



 2 

Contents 
 

De ware aard onthuld ................................................................................................................. 3 
Enkele gedachten van mij .......................................................................................................... 3 
Positie......................................................................................................................................... 5 
Stabiliteit .................................................................................................................................... 6 
Inscriptie voor de Russische Versie van Falun Dafa ................................................................. 6 
Verdere commentaar op bijgeloof.............................................................................................. 7 
Het wetende hart ........................................................................................................................ 9 
Op weg naar verlichting ............................................................................................................. 9 
Aan de Taiwan Fa Conferentie ................................................................................................ 12 
Refererend aan een voorspelling.............................................................................................. 12 
Gebruiken naar goeddunken .................................................................................................... 13 
Verdrijf interferentie ................................................................................................................ 14 
Een aankondiging..................................................................................................................... 16 
Rationaliteit .............................................................................................................................. 16 
Elimineer je laatste gehechtheden............................................................................................ 17 
Commentaar I........................................................................................................................... 20 
Verstik het kwaad..................................................................................................................... 20 
Voorbij de grenzen van verdraagzaamheid.............................................................................. 20 
Een felicitatieboodschap .......................................................................................................... 21 
Aan de Florida Fa conferentie.................................................................................................. 22 
Het kolossale firmament rectificeren ....................................................................................... 22 
Dwang kan de harten van mensen niet veranderen.................................................................. 22 
Een boodschap ......................................................................................................................... 24 
Een suggestie............................................................................................................................ 25 
De rechtschapen gedachten van Dafa discipelen zijn krachtig ................................................ 27 
De grootsheid van de discipelen .............................................................................................. 28 
De geloften van de Goden worden vervuld ............................................................................. 28 
Geen politiek ............................................................................................................................ 29 
Commentaar II ......................................................................................................................... 30 
De twee handposities voor het uitzenden van rechtschapen gedachten................................... 31 
Wat zijn supernormale vermogens........................................................................................... 32 
Dafa is onverwoestbaar ............................................................................................................ 34 
De drie laatste strofen van het pruimenbloesem gedicht ontcijferen ....................................... 35 
Fa-rectificatie en cultivatie....................................................................................................... 38 
Het effect van rechtschapen gedachten .................................................................................... 38 
Over “De waardigheid van Dafa” ............................................................................................ 40 
Dafa is allesomvattend ............................................................................................................. 40 
Fa-rectificatie periode Dafa discipelen .................................................................................... 43 
Ook in een paar woorden ......................................................................................................... 44 
Pad............................................................................................................................................ 45 
Aan de Clear Harmony Website van Europa ........................................................................... 47 
Aan de tweede Dafa conferentie in Rusland ............................................................................ 48 
De kilte van de herfstwinden ................................................................................................... 48 
De Fa-rectificatie van de menselijke wereld voorspellen ........................................................ 48 



 3 

De ware aard onthuld 
 

Cultiveer Dafa standvastig, met een onwrikbare wil 

Het stijgen in niveau is het fundamentele 

In het aangezicht van beproevingen wordt iemands ware aard onthuld 

Bereik Verlichting en word een Boeddha, Dao of God 

 
Li Hongzhi, 
8 mei 1999 
 
 

Enkele gedachten van mij 
 

Recentelijk werd in het nieuws bekendgemaakt dat China om mijn uitlevering terug 
naar China vraagt in ruil voor een vermindering van hun handelsoverschot (met de 
V.S.) ter waarde van 500 miljoen US Dollars. Ik zou hier graag een paar woorden 
over willen zeggen. Ik leer de mensen enkel om goed te zijn. Tegelijkertijd help ik 
mensen onvoorwaardelijk om van hun ziektes en gezondheidsproblemen af te geraken 
en ik stel hen in staat om hogere geestesrijken te bereiken. Ik vraag geen geld of 
materiële dingen als beloning. Dit alles heeft een positieve impact gehad op de 
maatschappij en de mensen en het heeft op een grote schaal het hart van de mensen 
naar goedheid gekeerd en hun morele niveau verhoogd. Ik vraag mij af of dat de reden 
is waarom zij verzoeken om mij uit te leveren. Willen ze dat ik terugkeer naar China 
zodat meer mensen de Fa kunnen verkrijgen en hun hart kunnen cultiveren? Als dat 
het geval is, laat het land dan alstublieft geen 500 miljoen dollar verliezen om een 
overeenkomst te sluiten – ik kan zelf teruggaan. 

Ik heb echter gehoord, dat mensen die worden uitgeleverd gewoonlijk 
oorlogsmisdadigers, staatsvijanden of criminelen zijn. Als dat zo is, dan vraag ik mij 
af tot welke van bovenvermelde categorieën ik zou behoren. 

In feite, blijf ik mensen onderwijzen om zich te gedragen met Waarachtigheid, 
Mededogen en Verdraagzaamheid als richtinggevende principes. Dus heb ik 
natuurlijk zelf ook een voorbeeld gesteld. Toen Falun Gong discipelen en ik zonder 
reden bekritiseerd werden en oneerlijk behandeld werden, hebben wij ons altijd 
ruimdenkend getoond, met grote welwillendheid en grote verdraagzaamheid en 
hebben we stilzwijgend alles verduurd om zo de regering genoeg tijd te geven om uit 
te zoeken waar wij voor staan. Maar deze verdraagzaamheid is er zeker niet omdat de 
leerlingen van Falun Gong en ik iets vrezen. Je moet weten dat zodra een persoon de 
waarheid en de echte betekenis van het leven leert, hij het niet erg zal vinden om zijn 
leven ervoor op te geven. Beschouw onze genade en onze grote verdraagzaamheid 
niet ten onrechte als angst om vervolgens jullie roekeloze acties te versterken. Dit zijn 
in feite mensen die ontwaakt zijn, het zijn beoefenaars die de ware betekenis van het 
leven geleerd hebben. En bestempel Falun Gong beoefenaars evenmin als mensen die 
zich bezighouden met ‘bijgeloof’. Er zijn zovele zaken die de mensen en de 
wetenschap nog niet begrijpen. Bestaan religies ook niet omwille van een geloof in 
hogere wezens? Eigenlijk, zijn het de ware religies en het oude geloof in Goden, die 
het mogelijk hebben gemaakt dat de moraliteit van de menselijke maatschappij zich 
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gedurende duizenden jaren kon handhaven, die het bestaan van de hedendaagse 
mensheid hebben mogelijk gemaakt – en dat omvat jou, mij, de volgende persoon, 
enz. Als deze er niet geweest waren, dan zou de mensheid al lang geleden zonden 
begaan hebben die geleid zouden hebben tot catastrofes, de voorouderlijke lijnen van 
de mensen zouden waarschijnlijk lang geleden uitgestorven zijn en er zou niet zijn 
wat er vandaag is. De waarheid is dat moraliteit extreem belangrijk is voor de 
mensheid. Als de mens geen waarde hecht aan deugden, dan is hij in staat om allerlei 
slechte dingen te doen, wat vreselijk gevaarlijk is voor de mensheid. Zoveel kan ik de 
mensen vertellen. In feite is het niet mijn bedoeling om iets voor de maatschappij te 
doen en ik wil op geen enkele manier betrokken raken in gewone menselijke zaken, 
nog minder verlang ik naar iemands politieke macht. Niet iedereen vindt macht zo 
belangrijk. Zegt men niet: “Iedereen streeft naar iets anders”? Ik wens enkel diegenen 
die aan cultivatie kunnen doen de Fa te laten verkrijgen en hen te leren hoe 
daadwerkelijk hun xinxing te verbeteren, dit wil zeggen, hun morele standaard te 
verbeteren. Bovendien zal niet iedereen komen om Falun Gong te leren en 
daarenboven zal wat ik doe beslist geen connectie hebben met politiek. Hoe dan ook, 
beoefenaars wiens hart zich naar goedheid heeft gericht en wiens moraliteit verbeterd 
is, zijn goed voor elk land of elke nationaliteit. Hoe zou iets dat mensen helpt om 
beter te worden en gezond te blijven en dat het moreel niveau van de mensen doet 
stijgen, bestempeld  kunnen worden als een ‘kwaadaardige religie’? Elke Falun Gong 
beoefenaar is een lid van de maatschappij en ieder heeft zijn eigen job of carrière. Het 
is alleen zo dat zij iedere morgen naar het park gaan om gedurende een half uur of een 
uur Falun Gong oefeningen te doen en dat zij daarna gaan werken. Wij hebben geen 
voorwaardes die mensen moeten volgen, zoals religies die hebben, noch hebben wij 
tempels, kerken of religieuze rituelen. Mensen kunnen komen om te leren of gaan 
zoals zij dat wensen en we hebben geen lidmaatschap. In welke zin is dit een religie? 
Wat ‘kwaadaardig’ betreft, kan mensen leren om goed te zijn, mensen geen geld 
aanrekenen en dingen doen om mensen te genezen en hen te helpen gezond te blijven, 
gecategoriseerd worden als ‘kwaadaardig’? Of is iets ‘kwaadaardig’ simpelweg omdat 
het buiten het bereik van de theorieën van de Communistische Partij valt? Trouwens, 
ik weet dat een kwaadaardige religie een kwaadaardige religie is en het is niet iets dat 
een regering bepaalt. Zou een kwaadaardige religie beoordeeld moeten worden als 
‘rechtschapen’ als ze in overeenstemming is met de concepten van bepaalde mensen 
in de regering? En zou een rechtschapen religie bestempeld moeten worden als 
‘kwaadaardig’ als die niet overeenstemt met hun persoonlijke concepten? 

In feite, weet ik heel goed waarom sommige mensen erop uit zijn zich tegen Falun 
Gong te keren. Zoals gerapporteerd werd door de media, zijn er teveel mensen die 
Falun Gong beoefenen. Honderd miljoen mensen is inderdaad geen klein aantal. 
Waarom zou men echter bang moeten zijn voor een grote groep van goede mensen? Is 
het niet zo dat hoe meer goede mensen er zijn, hoe beter en hoe minder slechte 
mensen, hoe beter? Ik, Li Hongzhi, help beoefenaars onvoorwaardelijk hun moraliteit 
te verbeteren en een goede gezond te verkrijgen, wat sociale stabiliteit teweegbrengt 
en mensen toelaat de maatschappij beter te dienen met gezonde lichamen. Komt dit de 
machthebbers niet ten goede? Deze dingen werden in feite werkelijk bereikt. Waarom 
willen ze, in plaats van mij te bedanken, 100 miljoen mensen tegen de regering 
opzetten? Welke regering kan zo ondoorgrondelijk zijn? Bovendien, wie van deze 100 
miljoen mensen heeft geen gezin, kinderen, verwanten en vrienden? Is dit een kwestie 
van slechts 100 miljoen mensen? Het aantal mensen waar zij tegenin gaan zou dus 
zelfs nog groter kunnen zijn. Wat is er in hemelsnaam gebeurd met ‘de leiders van 
mijn geliefde land’? Als ik met mijn, Li Hongzhi’s, leven hun angsten voor deze 
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goede mensen kan verjagen, dan zal ik onmiddellijk terugkeren en hen laten doen wat 
zij willen. Waarom ‘universele veroordeling riskeren’, mankracht en kapitaal 
verspillen en politiek en geld gebruiken om een deal na te streven die de 
mensenrechten schendt? De Verenigde Staten echter, zijn een leider in het respecteren 
van de mensenrechten. Dus zou de Amerikaanse regering de mensenrechten verraden 
om zo een deal te sluiten? Ik ben trouwens een permanente inwoner van de V.S., een 
permanente inwoner die leeft onder de rechtsbevoegdheid van de Amerikaanse wet. 

Het is niet mijn bedoeling om iemand in het bijzonder met de vinger te wijzen. Het is 
gewoon dat ik moeilijk kan begrijpen wat zij doen. Waarom een goede gelegenheid 
om de publieke opinie te winnen opgeven en in plaats daarvan zo’n 100 miljoen 
mensen tegen de regering opzetten? 

Er wordt gezegd dat veel mensen naar Zhongnanhai1 zijn gegaan en dat sommigen 
hierover geschokt en woedend waren. In feite was het aantal mensen dat daarheen 
gegaan is helemaal niet zo groot. Bedenk eens, er zijn 100 miljoen mensen die Falun 
Gong beoefenen en slechts iets meer dan tienduizend zijn gegaan - kun je zeggen dat 
dit veel is? Het was niet nodig om mensen te mobiliseren: met ongeveer 100 miljoen 
mensen, als één persoon wilde gaan en zo ook de volgende, dan zouden er binnen de 
kortste keren meer dan tienduizend mensen zijn. Zij hadden geen slagzinnen of 
spandoeken, zij gedroegen zich niet onbehoorlijk en nog veel minder waren zij tegen 
de regering. Zij wilden slechts verslag uitbrengen aan de regering over onze situatie. 
Wat is daar mis mee? Laat me het volgende vragen: zouden om het even welke 
‘betogers’ zich zo goed gedragen als dat? Raakt het jullie zelfs niet een klein beetje 
wanneer je dit ziet? En toch blijven jullie hardnekkig proberen fouten te vinden in 
Falun Gong. Maar de aanpak om te proberen Falun Gong uit te roeien zonder enig 
oog voor de verdiensten ervan is echt achterbaks. Falun Gong is niet vreselijk, zoals 
bepaalde mensen zich dat hebben voorgesteld. Het brengt eerder veel voordelen en 
berokkent geen enkele maatschappij schade. De gunst van de mensen verliezen, is 
echter wat het meest angstaanjagende is. Eerlijk gezegd, de leerlingen van Falun 
Gong zijn ook menselijke wezens die zichzelf aan het cultiveren zijn en zij hebben 
nog steeds menselijke gedachten. In deze situatie waarin zij onrechtvaardig behandeld 
worden, ben ik niet zeker hoe veel langer zij dit nog kunnen verduren en dat is waar ik 
het meest bezorgd om ben. 

 
Li Hongzhi, 
2 juni 1999 
 
 

Positie 
 

De beproevingen waar een beoefenaar doorheen gaat, zijn iets wat een gewoon 
persoon niet zou kunnen verduren. Dat is waarom er door de geschiedenis heen zo 
weinig mensen in staat geweest zijn om te slagen in cultivatie en Verlichting te 
bereiken. Mensen zijn gewoon mensen. Op kritieke momenten is het moeilijk voor 
hen om hun menselijke noties los te laten, maar ze proberen altijd uitvluchten te 
zoeken om zichzelf te overtuigen. Een grootse beoefenaar is er daarentegen toe in 
staat om temidden van cruciale beproevingen zijn ego en zelfs al zijn gewone 
                                                 
1 Zhongnanhai – de zetel van het Chinese leiderschap, gelegen in Peking; het ligt naast het Hof van 
Beroep van de Staatsraad. Deze verwijzing gaat over het appel van 25 april 1999. 
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menselijke gedachten los te laten. Ik feliciteer de Dafa beoefenaars die door de 
beproevingen die jullie Voltooiing bepalen heen kunnen komen. De eeuwigheid 
waarin jullie wezens nooit sterven evenals zelfs jullie toekomstige niveaus, worden 
door jullie zelf gevestigd; machtige deugden komen voort uit jullie eigen cultivatie. 
Wees ijverig! Dit is het prachtigste en het grootste voorrecht. 

 
Li Hongzhi, 
13 juni 1999 
 
 

Stabiliteit 
 

De dingen die zich de laatste tijd hebben voorgedaan hebben al ernstige schade 
aangericht bij vele Falun Dafa studenten. Tegelijkertijd hebben zij ook het imago van 
de natie ernstig aangetast. Wat de informatie betreft die de studenten hebben over hoe 
de relevante gebieden of de relevante afdelingen rechtstreeks of heimelijk 
geïnterfereerd hebben met de beoefening van Falun Gong studenten en hen verstoord 
hebben en met betrekking tot de situatie waarbij sommige mensen hun macht gebruikt 
hebben om een Falun Gong ‘incident’ aan te wakkeren, om een groot deel van de 
bevolking en regering tegen elkaar op te zetten en om daar op politiek vlak bij te 
winnen, kunnen studenten deze zaken via de gebruikelijke kanalen rapporteren aan 
verschillende niveaus van de regering of aan de leiders van het land. 

Maar wij zijn beoefenaars. Raak niet betrokken in politiek en laat de gebeurtenissen 
die een poosje terug plaatsvonden je niet verstoren. Kalmeer je geest, hervat je 
normale beoefening en Fa-studie, wees ijverig en cultiveer standvastig en verbeter 
jezelf voortdurend. 

 
Li Hongzhi, 
13 juni 1999 
 
 

Inscriptie voor de Russische Versie van Falun Dafa 
 
Koester het! 
 De geloften van Goden worden vervuld; 
Koester het! 
 Dit is waarnaar je gezocht hebt; 
Koester het! 
 De Fa bevindt zich recht voor je. 
 
Li Hongzhi, 
10 juli 1999 
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Verdere commentaar op bijgeloof 
 
‘Bijgeloof’ (mi xin) was een eerder gewone term voordat bepaalde mensen in China 
die zich met politiek inlaten het opgeklopt hebben tot een term met dodelijke macht. 
Eigenlijk is het ‘bijgeloof’ dat door deze politici verspreid wordt geen bijgeloof, maar 
een politiek etiket, een politieke slagzin; het is een politieke term die specifiek 
gebruikt wordt om anderen aan te vallen. Wanneer iets eenmaal met dit grote etiket 
bestempeld wordt, wordt het tegenstrijdig met de wetenschap en kan het dus brutaal 
aangevallen worden. 
In feite zijn degenen die door allerlei politieke campagnes zijn gegaan zeer kritisch. 
Zij geloofden aanvankelijk in iets, zij hebben teleurstelling ervaren, zij hebben 
blindelings iets of iemand bewonderd en zij hebben vanuit hun ervaringen hun les 
geleerd. Tijdens de Culturele Revolutie in het bijzonder, ervoeren zij een 
onvergetelijke klap voor hun ziel. Zou je zulke mensen zo ver kunnen krijgen om 
zomaar ondoordacht in om het even wat te geloven? Mensen vandaag de dag zijn 
meer dan ooit in staat om te onderscheiden of iets de waarheid is, dan wel één ander 
zogenaamd ‘bijgeloof’, zoals het door de mensen die zich met politiek inlaten wordt 
bekokstoofd. 
Of iets wetenschap of bijgeloof is, moet niet door politici bepaald worden. In plaats 
daarvan zou het door wetenschappers ingeschat moeten worden. Nochtans zijn die 
zogenaamde ‘wetenschappers’ die voor politieke doeleinden worden gebruikt 
eigenlijk ook politieke figuren. Het is voor dergelijke mensen onmogelijk om eerlijke 
en wetenschappelijke besluiten te trekken vanuit een werkelijk wetenschappelijk en 
neutraal standpunt. Dus kunnen zij fundamenteel niet als wetenschappers worden 
beschouwd. Zij kunnen hoogstens dienst doen als knuppels in de handen van politici 
en gebruikt worden om mensen mee te slaan. 
Het begrip van de Waarheid van de kosmos dat studenten van Dafa cultivatie hebben, 
is een verhevenheid die resulteert uit rationeel begrip en ervaring. Voor menselijke 
wezens is het - ongeacht wat hun houding is - nutteloos de Fa principes van de 
kosmos, die alle theorieën in de menselijke samenleving overstijgen, te weerleggen. 
In een tijd dat met name de moraliteit van de menselijke samenleving op de rand van 
de totale instorting staat, is het eens te meer de grote kosmos die mensen genade heeft 
getoond en hen deze laatste kans heeft gegeven. Dit is de hoop van de mensheid, die 
ze immens zou moeten waarderen en koesteren. Vanuit egoïstische behoeften 
ondermijnen mensen echter deze laatste hoop die de kosmos aan de mensheid heeft 
gegeven en maken Hemel en Aarde daardoor razend. Onwetende mensen noemen de 
vele rampen zelfs ‘natuurlijke fenomenen’. De kosmos bestaat niet voor de mensheid. 
Mensen zijn slechts een manifestatie van het bestaan van de wezens op het laagste 
niveau. Als de mensheid niet langer voldoet aan de standaard van het bestaan op dit 
niveau van het universum, dan kan ze alleen maar uitgeroeid worden door de 
geschiedenis van de kosmos.  
Mensheid! Ontwaak! De geloften van de Goden in de geschiedenis worden vervuld. 
De Dafa beoordeelt alle wezens. Welk pad een persoon in het leven neemt, is zijn 
eigen keuze. Eén gedachte die een persoon heeft, kan zijn toekomst bepalen. 
Waardeer en koester het: de Fa principes van de kosmos bevinden zich recht voor je. 
 
Li Hongzhi, 
13 juli 1999 
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Het wetende hart 
 

Met Meester die de reis leidt, redt de Fa alle wezens, 

Eén zeil is gehesen, honderd miljoen zeilen volgen. 

Met gehechtheden achtergelaten, zeilen de verlichte boten snel, 

Met een vooringenomen menselijk hart, blijkt het oversteken van de oceaan heel 
moeilijk 
De wind en de wolken veranderen plots en de hemelen lijken te vergaan,  

De bergen beven, de zeeën kolken en de woeste golven zwellen aan. 

Volg Meester op de voet, standvastig Dafa cultiverend,  

Met te sterke gehechtheden, raakt men de koers kwijt. 

Sommigen vluchten voor hun leven en laten gekapseisde boten en gescheurde zeilen 
achter, 

Wanneer de modder en het zand volledig gezeefd zijn, komt schitterend goud 
tevoorschijn. 

Grootspraak staat nergens voor wanneer het aankomt op leven en dood,  

Daden onthullen wat echt is. 

Wanneer de dag van Voltooiing komt,  

Zal de grote openbaring van de waarheid de wereld versteld doen staan. 

 
Li Hongzhi, 
12 oktober 1999 
 
(gepubliceerd op 22 mei 2000) 
 
 

Op weg naar verlichting 
 

De Fa studeren met gehechtheden, is geen ware cultivatie. Maar tijdens het verloop 
van cultivatie zou een persoon zich geleidelijk bewust kunnen worden van zijn 
fundamentele gehechtheden, er zich van ontdoen en zo aan de standaard voor een 
beoefenaar voldoen. Wat is dan een fundamentele gehechtheid? Menselijke wezens 
verwerven vele noties in deze wereld en worden bijgevolg voortgedreven door deze 
noties om dat wat ze vurig verlangen na te streven. Maar wanneer een persoon naar 
deze wereld komt, zijn het karmische arrangementen die de loop van zijn leven en wat 
erin gewonnen en verloren wordt, bepalen. Hoe zouden iemands noties elke fase in 
zijn leven kunnen bepalen? Dus deze zogenaamde “mooie dromen en wensen” 
worden dingen die nagejaagd worden en ondanks pijnlijke gehechtheden nooit 
verwezenlijkt kunnen worden. 

Dafa heeft grenzeloze innerlijke betekenis en heeft alles gecreëerd op elk niveau van 
de kosmos, met, natuurlijk, alles van de mensheid daarbij inbegrepen. Dus met 
uitzondering van die beklagenswaardige mensen die gebruikt zijn door boosaardige, 
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oude, kwade krachten - die zelf worden uitgeroeid – om de Fa te vervolgen, zijn 
mensen ertoe in staat om in de Fa dingen te zien die ze als iets goeds beschouwen. 
Sommigen zien werkelijk de Fa-principes van Dafa; terwijl vele andere studenten met 
hun menselijke noties verschillende verlangens en wensen gevonden hebben in Dafa 
en gedreven door deze menselijke gehechtheden zijn ze cultivatie in Dafa komen 
beoefenen.  

Sommige mensen denken dat Dafa  in overeenstemming is met hun eigen begrip van 
wetenschap; sommige mensen denken dat het overeenstemt met hun eigen 
gedragsregels; sommige mensen denken dat het hun eigen ongenoegen met de politiek 
beantwoordt; sommige mensen denken dat Dafa de gedegenereerde menselijke 
moraal kan redden; sommige mensen denken dat Dafa hun ziekten kan genezen; 
sommige mensen denken dat Dafa en Meester rechtschapen zijn, enzovoort. Het is 
niet fout voor menselijke wezens in deze wereld om met deze gehechtheden te 
verlangen naar mooie dromen en wensen. Maar een beoefenaar zou zeker niet zo 
moeten zijn. Je mag met zulke gedachten starten op het pad van Dafa, maar in de loop 
van je cultivatie moet je jezelf als een beoefenaar beschouwen. Tijdens de loop van 
cultivatie echter, door de boeken te lezen, de Fa te studeren en ijverig vorderingen te 
maken, zou je duidelijk moeten inzien wat je gedachten waren toen je voor het eerst 
naar Dafa kwam. Na een zekere tijd gecultiveerd te hebben, zijn je gedachten nog 
hetzelfde? Ga je verder op het pad omwille van die menselijke gehechtheden? Als dat 
zo is, dan kan je niet beschouwd worden als mijn discipel. Het betekent dat je je niet 
van je fundamentele gehechtheden hebt ontdaan en dat je er niet toe in staat bent om 
de Fa te begrijpen vanuit de Fa. Diegenen die geëlimineerd werden tijdens de 
kwaadaardige beproevingen waarmee Dafa in China geconfronteerd werd, zijn 
allemaal mensen die deze gehechtheden niet hebben opgegeven. Tegelijkertijd hebben 
ze een negatief effect gehad op Dafa.  

Ondanks dit en de situatie waarin een groot aantal discipelen, die echte beoefenaars 
zijn, zware ontberingen lijden, werd de tijd van het einde herhaaldelijk uitgesteld om 
te wachten tot die mensen hun eigen fundamentele gehechtheden erkennen. Dit is 
omdat velen onder hen voorbestemd zijn en de mogelijkheid hebben om Voltooiing te 
bereiken.  

Weet je dat één van de grootste excuses die de oude kwade krachten op dit moment 
gebruiken om Dafa te vervolgen is dat je fundamentele gehechtheden verborgen 
blijven? Dus om deze mensen te identificeren, werden de beproevingen zwaarder 
gemaakt. Als je gehecht bent aan de consistentie van Dafa met de menselijke 
wetenschap, dan manipuleren ze slechte menselijke wezens om leugens te verspreiden 
dat Dafa “bijgeloof” is; als je gehecht bent aan de kracht van Dafa om ziektes te 
helen, dan manipuleren ze slechte menselijke wezens om leugens te verspreiden dat 
Dafa mensen verbiedt om medicijnen te nemen en dat dit tot 1400 doden heeft geleid; 
zelfs wanneer je zegt dat Dafa niet betrokken is in politiek, dan laten ze slechte 
menselijke wezens leugens verspreiden dat Dafa en Li Hongzhi buitenlandse politieke 
machten achter zich hebben, enzovoort; als je zegt dat Dafa geen geld vraagt, dan 
zeggen ze dat de Meester rijkdom heeft proberen te verwerven via oneerlijke 
praktijken. Waar je ook aan gehecht bent, ze laten slechte personen er leugens over 
verzinnen. Zelfs wanneer je bang bent dat Dafa wordt beschadigd, dan fabriceren ze 
artikels die zogezegd geschreven zijn door de Meester. Denk er over na: de enorme 
beproeving op dit moment is precies om te zien hoe het met Dafa gaat en hoe 
studenten zichzelf gedragen in Meester’s afwezigheid. Hoe zou Meester zich erover 
kunnen uitspreken? Hoe zou ik je opnieuw kunnen vertellen wat te doen? Bovendien 
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manipuleren ze slechte menselijke wezens om Dafa en zijn discipelen te onderzoeken, 
waarbij ze hen een uitgebreide en vernietigende test laten doorstaan die gericht is op 
alle menselijke gedachten en gehechtheden. Als je er werkelijk toe in staat was 
geweest om deze fundamentele menselijke gehechtheden kwijt te raken in je 
cultivatie, dan zou deze laatste beproeving niet zo kwaadaardig geweest zijn.   

Zelfs nu kunnen sommige mensen zich nog steeds niet concentreren bij het lezen van 
de boeken. Vooral diegenen onder jullie die voor Dafa werken, zouden geen enkel 
voorwendsel moeten gebruiken om te verbergen dat je de boeken niet leest of de Fa 
niet bestudeert. Zelfs als je voor mij, jullie Meester, werkt, moet je nog steeds elke 
dag de Fa met een kalme geest bestuderen en jezelf solide cultiveren. Wanneer je 
geest helemaal afdwaalt tijdens het lezen, zien de talloze Boeddha’s, Dao’s en Goden 
in het boek je lachwekkende en meelijwekkende geest en zien ze hoe het karma in je 
gedachten jou controleert, wat afschuwelijk is. En toch klamp je je vast aan 
waanideeën en slaag je er niet in te ontwaken. Sommige vrijwilligers lezen of 
bestuderen de Fa niet gedurende lange periodes. Hoe zouden zij het Dafa-werk goed 
kunnen doen? Je hebt onbewust vele verliezen geleden die moeilijk te herstellen zijn. 
De voorbije lessen zouden je rijper moeten hebben gemaakt. Goed gebruik maken van 
je tijd om de Fa te bestuderen is de enige manier om de oude, kwade krachten te 
verhinderen de hiaten in je geest uit te buiten. 

Wat zich in het heden openbaart, werd reeds lang geleden in geschiedenis geregeld. 
Die discipelen die ondanks de druk naar voor stapten om de Fa te valideren, zijn 
geweldig. Toen ik de laatste groep wezens van hoog niveau, die op het punt staan 
geëlimineerd te worden, vroeg waarom zij leugens hebben verzonnen over mij en 
over Dafa antwoordden zij: "Er is geen andere manier. De weg die u hebt genomen is 
zo rechtschapen. Hoe konden Dafa en uw discipelen anders worden getest?" Diegenen 
die Dafa beschadigen, zijn slechts een handvol kwade krachten. Al wat ze doen is die 
kwade wezens gebruiken waarvan ook zij denken dat ze zouden moeten worden 
geëlimineerd. De onmetelijke en talloze Boeddha’s, Dao’s en Goden in de kosmos en 
de wezens in zelfs nog grotere kosmische lichamen, bekijken allemaal alles op dit 
nietige stofvlokje in de kosmos. Dafa heeft reeds alles in de kosmos vervolmaakt. De 
machtige deugd is prachtig en eeuwigdurend. Die discipelen die door de alomvattende 
en meest rigoureuze tests geraakt zijn, hebben een onwrikbaar fundament gelegd voor 
Dafa in deze wereld, ze hebben in de menselijke wereld de ware manifestatie van 
Dafa getoond en ze hebben tezelfdertijd hun eigen meest verheven posities 
vervolmaakt. Het kwaad zal spoedig volledig geëlimineerd worden, de verachtelijke 
wezens in de menselijke wereld zullen een gepaste vergelding krijgen en zonden 
kunnen niet langer worden toegestaan. De discipelen wachten om Voltooiing te 
bereiken en ik kan niet langer wachten. Het gedrag van iedereen, goed of slecht, 
weerspiegelt volledig het resultaat dat men zal verkrijgen. Bewuste wezens, jullie 
toekomstige posities worden door jullie zelf gekozen. 

 
Li Hongzhi, 
16 juni 2000 
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Aan de Taiwan Fa Conferentie 
 

Eerst zou ik mijn groeten willen overbrengen aan alle Taiwanese Dafa studenten - 
hallo iedereen!  

Ik zou tevens jullie Fa conferentie compleet succes willen toewensen!  

Ik hoop dat jullie door middel van deze Fa conferentie in staat zullen zijn te vinden 
waar jullie te kort schieten en ijveriger worden en dat jullie van deze Fa conferentie 
een heilige conferentie zullen maken waarin jullie vergelijken hoe jullie hebben 
gestudeerd en gecultiveerd en de rechtschapen Fa aan de mensen van de wereld zullen 
tonen.  

 
Li Hongzhi, 
25 juni 2000 
 
 

Refererend aan een voorspelling 
 

Discipelen: Wat zich momenteel in China ontplooit, werd eerder in de geschiedenis 
geregeld en vele mensen door de geschiedenis heen hebben dit voorspeld. Zij kozen 
ervoor om de kwestie niet rechtstreeks duidelijk uit te drukken om zowel in 
overeenstemming te zijn met de bedrieglijke staat waarin de wereld is, als om de 
mensen te waarschuwen. Daarom kunnen gewone mensen de betekenis van een 
voorspelling enkel begrijpen nadat de geschiedenis zich voltrokken heeft. 

Bijvoorbeeld, met betrekking tot wat in China gebeurt, verklaarde de Fransman 
Nostradamus honderden jaren geleden het volgende in zijn boek van voorspellingen, 
Centuries:  

In het jaar 1999, zevende maand,  

Daalt een grote Koning der Verschrikking uit de hemel neer,  

Om de grote koning van Angolmois weer tot leven te wekken,  

Vóór en nadat Mars regeert onder het mom van mensen geluk brengen2. 

Wat hij zei over "het jaar 1999, zevende maand, uit de hemel komt een... 
Verschrikking, om de … koning weer tot leven te wekken….” verwijst precies naar 
een aantal mensen met bijbedoelingen in het Centrale Comité van de Chinese 
Communistische Partij, die hun macht gebruiken om een grootschalige, wrede 
onderdrukking van Dafa en Dafa discipelen op touw te zetten. Ze hebben mensen 
gearresteerd, mensen geslagen, mensen naar arbeidskampen gestuurd, mensen 
gevangen gezet en de boeken vernietigd; ze hebben het leger, de politie, geheime 
agenten en diplomatieke middelen gebruikt; en ze hebben alle radio- en 
televisiezenders en de pers gebruikt om leugens te verspreiden en de vervolging uit te 
voeren op een gemene manier. Het lijkt dat de overweldigende omvang ervan de 
hemelen dreigt neer te halen, terwijl hun kwaadwilligheid zich in heel de wereld heeft 
verspreid. Met gedegenereerde noties hebben de oude krachten dit alles gearrangeerd 

                                                 
2 Uit centurie X, kwatrijn 72 in de geschriften van Nostradamus. 
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om Dafa te ‘onderzoeken’ op een vernietigende manier. Het proces van Meesters Fa-
rectificatie onder mensen is, zoals Goden het zien, net als een proces van verrijzenis.  

Wat de zin "vóór en nadat Mars regeert...” betreft, dit betekent dat [Karl] Marx de 
wereld regeert vóór en na het jaar 1999. Feitelijk passen op dit moment niet alleen die 
samenlevingen die geregeerd worden door de verachtelijke communistische partij het 
Marxisme toe. Het sociale zekerheidssysteem en aanverwanten toegepast door de 
ontwikkelde landen van de wereld, zijn ook slechte communistische dingen binnen 
het kapitalisme. Dit lijken vrije maatschappijen te zijn, maar toch lijkt het erop dat de 
hele wereld in feite communisme toepast. De mensen die  uit communistische staten 
naar ontwikkelde Westerse landen komen, delen dezelfde indruk: "Het voelt hier aan 
als communisme, behalve dat ze geen geweldadige revolutie aanmoedigen.”  

Met betrekking tot het laatste deel, "onder het mom van mensen geluk brengen," dit 
verwijst naar de communistische idee van het bevrijden van de hele mensheid, 
evenals naar het in stand houden van sociale zorg in de Westerse maatschappij door 
middel van zware belastingheffing.  

Aangezien deze kwestie nog steeds aan de gang is, ontcijfer ik slechts deze enkele 
zinnen. Feitelijk hebben er in vele landen voorspellingen betreffende deze tijdspanne 
gecirculeerd. De weinige opmerkingen hierboven, zijn slechts ter verwijzing.  

 
Li Hongzhi, 
28 juni 2000 
 
 

Gebruiken naar goeddunken 
 

Ik heb de door de moderne Chinese taal gestandaardiseerde grammatica en 
woordenschat, waarvan de betekenis vervlakt is, nooit gemogen. Dit is waarom ik 
vaak geen gestandaardiseerde grammatica en woordenschat gebruik wanneer ik de Fa 
onderwijs! Sommige mensen begrijpen dit niet. De waarheid is dat woorden waarvan 
de betekenis door moderne mensen veranderd werden, al doordrongen zijn van de 
concepten van moderne mensen. Vooral woorden die elementen van atheïsme en 
politiek bevatten zijn onmogelijk te gebruiken bij het onderwijzen van de Fa. Om 
studenten in staat te stellen het te begrijpen, doe ik wat ik kan om de grammatica en 
de woorden van de moderne Chinese taal te gebruiken.  

Hoe zou de Fa van de kosmos kunnen worden gestandaardiseerd door menselijke 
cultuur? Zolang ik de principes van de Fa duidelijk kan uitleggen, maak ik de banden 
van de menselijke cultuur los, overtreed ik die regels en beperkingen en gebruik ik de 
taal naar goeddunken. Om de Dafa duidelijk uit te drukken, wend ik taal aan zoals ik 
dat wens. Bijvoorbeeld, soms zijn mijn zinnen zeer lang en herhaal ik woorden om de 
betekenis van de zinnen te benadrukken en te verdiepen. Maar zelfs dan is het zeer 
moeilijk om menselijke taal te gebruiken om de diepgaande principes van de Fa op 
hoog niveau uit te drukken. Wat woorden betreft, in feite gebruik ik ze naar 
goeddunken. Bijvoorbeeld, schrijf ik vaak ‘graad’ (程度) als ‘graad van voltooiing’ (
成度) aangezien ik het gevoel heb dat deze woorden zouden moeten gebruikt worden 
om de mate uit te drukken waarin iets verwezenlijkt is. Ik schrijf graag ‘waarheid van 
de kwestie’ (真相) als ‘ware situatie’ (真象), aangezien ik het gevoel heb dat deze 
woorden zouden moeten worden gebruikt om uit te drukken hoe de dingen echt zijn; 
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ik schrijf graag ‘absoluut’ (绝) als ‘resoluut’ (决), aangezien ik van mening ben dat 
dit woord meer gewicht heeft; ik gebruik ‘immens’ (洪) in plaats van ‘enorm’ (弘), 
aangezien het meer geschikt is om de Grote Fa van de kosmos te beschrijven, enz., 
enz. Ik houd er ook niet van om zinnen te standaardiseren door eenvoudige leestekens 
te gebruiken. Wanneer ik schrijf, gebruik ik vaak komma’s tot op het einde. Ik geef 
slechts om de innerlijke betekenis van de Fa en met betrekking tot de menselijke 
standaardisering, heb ik geen gevoel van verplichting. De menselijke cultuur werd 
door Goden aan de mensen geschonken, maar de moderne Chinese taal is gewijzigd 
door het verwrongen denken van moderne mensen, met zijn afwijzing van theïsme en 
met zijn politieke concepten. De Fa zal de mensheid alles brengen wat nieuw en 
rechtschapen is en zal niet beïnvloed worden door om het even wat oud, misdadig of 
verwrongen is. Ik behaalde een diploma van de middelbare school en de reden 
waarom ik niet naar de universiteit ben gegaan, was om te verhinderen dat allerlei 
concepten, stellingen, definities, wetenschappelijke wetten, menselijke theorieën en 
diverse gestandaardiseerde dingen zich in mijn geest zouden vormen. Deze 
menselijke dingen kunnen absoluut niet vermengd worden met de Grote Fa van de 
kosmos wanneer deze wordt onderwezen, aangezien dit ertoe zou leiden dat de Fa 
verstoord zou worden door menselijke notities.  

Dafa is de Fa van de kosmos en Dafa heeft alle wezens in de kosmos gecreëerd. Dafa 
heeft leefomgevingen en standaarden vastgelegd voor de wezens op verschillende 
niveaus van de kosmos en het heeft voor de wezens op verschillende niveaus 
verschillende vormen van wijsheid gecreëerd, met inbegrip van de cultuur van de 
mensheid. Het doel van het wijd en zijd verspreiden van Dafa is de Fa in de kosmos te 
rectificeren en tezelfdertijd de Dafa discipelen in de menselijke wereld Voltooiing te 
laten bereiken. Dafa creëert ook een nieuwe mensheid en zal zo de mensheid ook een 
nieuwe cultuur brengen.  

 
Li Hongzhi,  
28 juni 2000 
 
 

Verdrijf interferentie 
 

Discipelen: de Dafa die ik je heb onderwezen is het enige wat kan verzekeren dat 
jullie Voltooiing bereiken door jezelf te verbeteren in cultivatie. Als iemand er niet 
toe in staat is te breken met zijn gewone menselijke gehechtheden, kwade wezens 
aantrekt die mijn beeltenis aannemen en die hem vertellen wat te doen volgens zijn 
gehechtheden, om de Fa schade te berokkenen, dan is deze persoon in extreem groot 
gevaar. Als hij niet ontwaakt, zal hij een onmens worden die de Fa beschadigt.  

Mijn Wetslichamen (fashen) zijn de belichaming van de wijsheid van mijn geest en 
van mijn energie en hun denken is absoluut niet verschillend van dat van mij. Ik zei 
geen woord toen Dafa en zijn studenten geconfronteerd werden met de kwaadwillige 
test van de vervolging. Het is net zoals een toelatingsexamen voor de universiteit: zou 
de leraar je op het tijdstip van het examen, daar ter plekke, kunnen vertellen hoe je de 
vragen moet beantwoorden? Als ik tijdens deze test niet sprak, waarom zou ik dan de 
vorm van mijn Wetslichamen gebruiken om je rechtstreeks te vertellen wat te doen?  



 15 

Onlangs heeft een ellendig mens in Hong Kong die haar gezond verstand verloor 
nadat ze demonen had gekweekt in haar geest, ernstig geïnterfereerd met Dafa door 
absurde dingen te zeggen, over hoe een Wetslichaam van mij haar vertelde wat te 
doen. Zij veroorzaakte zelfs schade door een telefoongesprek te gebruiken dat ik met 
haar heb gehad en ze heeft voortdurend slechte dingen gedaan. Ongeacht welke 
absurde dingen zij in naam van het zogenaamde Wetslichaam zei, ik heb geen 
dergelijke studenten. Als er mensen zijn die bereid zijn om haar te volgen om 
wanorde aan de Fa toe te brengen, zij kunnen met haar meegaan – wat ik wil zijn 
discipelen die cultivatie beoefenen in een oprechte en nobele manier, schitterende 
Goden die onwrikbaar en solide zijn als diamant.  

Discipelen: je moet helder zijn op dit huidige plechtige ogenblik. Ik was het die jullie 
de Fa onderwees. Mijn Wetslichamen zijn slechts het beeld van mijn gedachten, 
terwijl ik het hoofdwezen ben. Zou iemand die mij niet eens herkent [als Meester] nog 
altijd een Dafa discipel kunnen zijn? Bovendien zijn er studenten die geen 
zelfgenoegzaamheid hadden mogen ontwikkelen enkel omdat zij denken dat zij Fa-
rectificatie dingen voor Dafa hebben gedaan. Momenteel zijn al degenen die 
irrationeel zijn en onbezonnen spreken in gevaar – dit is fataal voor hen. Wat nog 
belangrijker is, ieder van jullie zou datgene waar die saboteur in Hong Kong toe heeft 
aangezet moeten negeren en haar geen luisterend oor geven. Het is niet dat Meester 
niet genadig is: in de verscheidene jaren van je cultivatie heb ik niet alleen een 
ongelooflijk groot deel voor je gedragen, maar heb ik je tezelfdertijd ook voortdurend 
hints gegeven voor je verbetering, heb ik voor je veiligheid gezorgd en heb ik de 
schulden vereffend die je op verschillende niveaus had, zodat je Voltooiing kan 
bereiken – dit zijn geen zaken die eender wie kan doen en ze kunnen ook niet gedaan 
worden voor gewone mensen. Het is enkel dat deze mensen te irrationeel zijn en niet 
weten hoe ze Dafa en de mogelijkheid om cultivatie te beoefenen moeten koesteren.  

Toen ik de Fa onderwees heb ik je eerder over alle problemen verteld die zouden 
kunnen opduiken tijdens deze kwaadwillige en vernietigende beproeving. Het is 
inderdaad moeilijk voor diegenen die niet echt gecultiveerd hebben om hierdoor te 
geraken. Nu begrijp je waarom ik je vaak verteld heb om het boek meer te lezen, is 
het niet?! De Fa kan alle gehechtheden breken, de Fa kan al het kwaad vernietigen, de 
Fa kan alle leugens verbrijzelen en de Fa kan rechtschapen gedachten versterken.  

Die irrationele ellendelingen worden nu gemanipuleerd door geheime agenten. Wat 
diegenen betreft wiens gehechtheden hen ertoe geleid hebben om mee te gaan met die 
mensen, zelfs als zij ertoe kunnen ontwaken, zal het voor hen zeer moeilijk zijn om 
nog een verdere kans te hebben om cultivatie te beoefenen. Dafa is plechtig en 
cultivatiebeoefening is een ernstige zaak. Een persoon – om het even wie het is – 
moet zelf betalen voor de slechte dingen die hij in de wereld heeft gedaan. Ik wil niet 
één enkele student zien vallen, maar ik wil ook absoluut geen ongeschikte discipelen.  

 
Li Hongzhi, 
5 juli 2000 
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Een aankondiging 
  

Alle Dafa Verenigingen:  

Het is absoluut niet verkeerd om de feiten van onze situatie op een vreedzame manier 
aan de Chinese overheid uit te leggen. Als beoefenaars echter zouden wij absoluut 
geen overijverige aanpak of uitlatingen moeten gebruiken. Tijdens het afgelopen jaar 
hebben jullie de waarheid verduidelijkt aan en een beroep gedaan op de mensen van 
de wereld en de overheden met goodwill en jullie hebben dit op een rechtschapen 
manier gedaan. 

Ik ben blij voor de discipelen (prachtige wezens) die door Dafa cultivatie zijn 
gesmeed. Ik hoop ook dat zij in de toekomst, terwijl ze de waarheid verduidelijken en 
actie voeren naar de overheid toe, op geen enkele manier het belang van Fa-studie uit 
het oog zullen verliezen, omdat elk van hen vorderingen moet maken naar Voltooiing 
toe. Ik let aandachtig op alles wat de studenten doen en op de staat van hun cultivatie. 
Ik hoop dat jullie allemaal de dingen nog beter zullen aanpakken.  

 
Li Hongzhi, 
20 juli 2000 
 
 

Rationaliteit 
 

Temidden beproevingen is het zeer moeilijk voor een student om de oorzaak van een 
zaak te zien; maar het is niet onmogelijk. Wanneer hij zijn geest kalmeert en dingen 
aan de hand van Dafa evalueert, zal hij de aard van de kwestie kunnen zien. Sommige 
studenten suggereren dat in een detentiecentrum of een arbeidskamp geplaatst worden 
of tot een gevangenisstraf veroordeeld worden, de beste cultivatiepraktijk is om de Fa 
te valideren. Studenten, het is niet zo. Naar voren stappen om de Fa te valideren via 
vele verschillende benaderingen, is een prachtige handeling, maar dit betekent 
absoluut niet dat je door het kwaad moet worden gearresteerd. Als dat het geval was, 
waarom zouden die beoefenaars die naar voren stappen om beroep aan te tekenen, de 
vrijlating eisen van al die onschuldige studenten die zijn gearresteerd, worden 
vastgehouden, naar arbeidskampen zijn gestuurd of tot gevangenisstraffen zijn 
veroordeeld? Gearresteerd worden is niet het doel. Dafa valideren is wat echt prachtig 
is en het is om Dafa te valideren dat je naar voren stapt. Aangezien je naar voren 
stapt, zou je moeten proberen te slagen in het valideren van de Fa – dit is het echte 
doel van naar voren stappen. Wanneer de kwaadwilligen je vragen of je Falun Gong 
beoefent, kun je hen negeren of andere manieren gebruiken om hun vragen te 
ontwijken. Laat je niet vrijwillig oppakken door het kwaad. 

Momenteel zijn er nog steeds een aantal beoefenaars die beweren dat mijn 
Wetslichamen hen verteld hebben wat te doen en dus gaan ze naar uitersten. Ik heb bij 
vele gelegenheden gezegd dat enkel valse Wetslichamen beoefenaars rechtstreeks 
vertellen wat te doen. Bovendien verschijnen valse Wetslichamen enkel wanneer een 
beoefenaar sterk aan iets gehecht is. Het is omdat het de bedoeling is van de oude 
krachten om schade te berokkenen. Wanneer een beoefenaar een sterke gehechtheid 
heeft, is zijn gedrag, strikt gesproken, fundamenteel een manifestatie van zijn demon-
aard en wordt het veroorzaakt door emotie; het is niet rationeel. Het kwaad kan dan 
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verschijnen. Van nu af aan, opgelet, zij die beweren dat mijn Wetslichamen hen 
rechtstreeks hebben verteld wat te doen, verwijzen in feite allemaal naar die valse 
Wetslichamen. 

Jullie huidige prestatie als Dafa discipelen is prachtig. Dit alles is je goedheid (shan) 
die wordt gemanifesteerd en het is wat het kwade het meest vreest, want zij die 
goedheid aanvallen, zijn zeker slecht. De acties die ze nu toepassen in de vervolging 
van Dafa en zijn beoefenaars, zijn uiterst kwaadwillig en schandelijk en zij vrezen dat 
die acties aan het licht zullen worden gebracht. Je moet de mensen van de wereld op 
de hoogte brengen van hun kwaadaardigheid – dit is eveneens mensen redden. Terwijl 
je het kwaad elimineert, vervolmaak je jezelf en versterk je de manifestatie van de Fa 
in de wereld. Wist je dat alles wat je momenteel doet, al de prachtigste en eeuwige 
machtige deugd voor Dafa en Dafa beoefenaars heeft gevestigd? Wanneer deze 
pagina in de geschiedenis wordt omgeslagen, zullen de mensen die achterblijven jullie 
verhevenheid zien en de toekomstige Goden zullen voor altijd deze prachtige tijd in 
de geschiedenis herinneren. Valideer de Fa met rationaliteit, verduidelijk de waarheid3 
met wijsheid, verspreid de Fa en red mensen met genade – dit is de machtige deugd 
van een Verlicht Wezen vestigen.  

 
Li Hongzhi, 
9 augustus 2000 
 
 

Elimineer je laatste gehechtheden 
 

Dafa en Dafa studenten hebben de meest kwaadaardige, de meest verraderlijke, 
vernietigende beproeving ervaren – iets wat nooit eerder in de geschiedenis gezien is. 
Dafa en zijn beoefenaars, die waarlijk hebben gehandeld als de meest prachtige 
beoefenaars van een rechtschapen cultivatiewijze, hebben de beproeving doorstaan. In 
de menselijke wereld doen alle individuen, organisaties en groepen dingen in de 
menselijke maatschappij om iets in deze wereld te bereiken. Dafa discipelen ontdoen 
zich echter van alle gehechtheden van gewone mensen – met inbegrip van de 
gehechtheid aan hun menselijk leven – om de rijken van hogere wezens te bereiken. 
Dit is waarom wij de meest kwaadaardige, de meest verraderlijke en de meest 
aanstootgevende vervolging in de menselijke geschiedenis hebben kunnen doorstaan. 
Dit is wat die kwaadwillige ellendelingen niet voorzien konden hebben. 

Aangezien jullie gekwalificeerde, echte beoefenaars zijn die aan de vereisten hebben 
voldaan, kunnen jullie niet bedreigd worden door verlies van geld of materiële 
belangen; en dit zijn dingen die een beoefenaar sowieso moet loslaten. Bovendien 
kunnen deze beoefenaars zelfs leven en dood loslaten: hoe zouden zij de dreiging van 
de dood kunnen vrezen? Hoewel verscheidene ellendige mensen nog steeds kwaad 
doen, werden die meest kwaadaardige wezens die zich op hoge niveaus van het 
kosmische lichaam bevinden, al volledig geëlimineerd tijdens het proces van de Fa-
rectificatie van de kosmos. De kwaadaardigen die zich op het meest oppervlakkige 
niveau bevinden, dat van de mensheid, zullen weldra voor al hun zonden moeten 

                                                 
3 De Chinese term die hier vertaald wordt als ‘waarheid’, zhen xiang, verwijst naar ‘de waarheid van de 
zaak’ of de ‘waarheid of feiten van de situatie’, in tegenstelling tot ‘waarheid’ in een abstracte of 
filosofische zin. 
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betalen wanneer zij volledig worden geëlimineerd tijdens de Fa-rectificatie van de 
menselijke wereld.  

Op het Chinese vasteland hebben sommige geheimagenten die beweren dat zij Dafa-
beoefenaars zijn, zich dezer dagen een weg gezocht in arbeidskampen en andere 
plaatsen waar beoefenaars worden vastgehouden, met de bedoeling om kwaad te doen. 
Zij bedriegen studenten door te beweren dat zij [de geheim agenten] al Verlichting 
hebben bereikt en door andere middelen te gebruiken. Zij vertellen de studenten dat 
de studenten al Voltooiing hebben bereikt en niet meer hoeven te oefenen, dat de 
studenten zich zo veel mogelijk zouden moeten conformeren aan gewone mensen, dat 
de studenten hun boeken zouden moeten inleveren, enz. Met deze onzin hebben zij 
sommige studenten bedrogen die, temidden van beproevingen, niet in de menselijke 
wereld willen blijven en zo spoedig mogelijk Voltooiing willen bereiken. In de Fa heb 
ik je gezegd je tijdens je cultivatie zoveel mogelijk te conformeren aan gewone 
mensen. Ik heb je nooit gezegd je [als dusdanig] aan gewone mensen te conformeren. 
Als je niet anders bent dan een gewoon persoon, ben je dan nog een beoefenaar? Dafa 
discipelen – toekomstige Boeddha’s, Dao’s, en Goden – hoe kan je die kwaadaardige, 
bespottelijke hansworsten misbruik laten maken van om het even welke leemtes? 

Het is in feite tijd om je laatste gehechtheden los te laten. Als beoefenaars weten jullie 
al dat je alle wereldlijke gehechtheden (met inbegrip van de gehechtheid aan het 
menselijke lichaam) zou moeten loslaten en in je daden heb je dat al gedaan en ben je 
door het proces van het loslaten van leven en dood gegaan. Is gehecht zijn aan het 
bereiken van Voltooiing dan een gehechtheid? Is het ook geen gehechtheid die 
voortkomt uit menselijk verlangen? Zou een Boeddha gehecht zijn aan het bereiken 
van Voltooiing? Feitelijk hebben die beoefenaars die werkelijk Voltooiing naderen 
deze gehechtheid niet. Bij het onderwijzen van de Fa heb ik over het principe 
gesproken waarbij een schoolstudent die zijn schoolwerk goed doet op natuurlijke 
wijze aan de universiteit zal worden toegelaten, terwijl een student die eraan gehecht 
is te worden toegelaten aan de universiteit maar die zijn schoolwerk niet goed doet, 
niet toegelaten zal worden. Het is niet verkeerd voor een beoefenaar om de wens te 
hebben om Voltooiing te bereiken, maar je geest zou bij de Fa moeten zijn. Terwijl je 
voortdurend cultiveert, zul je onbewust aan de standaard voor Voltooiing voldoen. 
Vooral die Dafa beoefenaars die het lijden niet kunnen verdragen, kullen eerder 
gedachten hebben over het verlaten van de menselijke wereld en spoedig Voltooiing 
bereiken. Dit geeft het kwaad de mogelijkheid om misbruik te maken van hun leemtes. 
Je hebt de moeilijkste tijd al doorstaan. Dus wat je laatste gehechtheid betreft, die 
moet je zeker laten gaan. Ik ken al het lijden van mijn discipelen. De waarheid is, dat 
ik jou meer koester dan dat je jezelf koestert! Al het kwaad in de kosmos wordt met 
een ongekende snelheid geëlimineerd. 

De belangrijkste redenen achter de escalatie van de vervolging door het kwaad tijdens 
het afgelopen jaar zijn het eigen karma van studenten, ontoereikend begrip van de Fa, 
onvermogen om gehechtheden los te laten temidden van beproevingen, onvermogen 
om dingen te behandelen met rechtschapen gedachten temidden van pijnlijke testen, 
enz. en dit  zijn de ware fundamentele excuses die het kwaad gebruikt heeft om de Fa 
schade te berokkenen. Desalniettemin, hoeveel een beoefenaar ook in zijn cultivatie 
investeert, zoveel zal hij winnen bij het bereiken van Voltooiing. Herinner je je nog 
hoe op een keer toen ik de Fa onderwees, een student vroeg of een beoefenaar naar 
een Verlichtingsstatus kon cultiveren die hoger is dan waar zijn leven oorspronkelijk 
tot stand was gekomen? Als een beoefenaar de gedachte van leven en dood in om het 
even welke omstandigheid kan loslaten, zal het kwaad zeker bang zijn voor hem. Als 
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elke student dit kan doen, zal het kwaad vanzelf vernietigd worden. Ieder van jullie is 
zich al bewust van het principe van wederzijdse generatie en wederzijdse inhibitie. 
Als je niet bang bent, zal de factor die jou bang zou maken, ophouden te bestaan. Dit 
zou je jezelf niet moeten opleggen, maar het wordt bereikt door het waarachtig en 
kalm los te laten. Telkens wanneer ik je zie lijden, voelt Meester zich zelfs nog meer 
bezorgd dan jij; telkens wanneer je een bepaalde stap niet goed zet, dan pijnigt dit 
echt mijn hart. Alles wat het kwaad heeft gedaan was feitelijk gericht op de 
gehechtheden en angsten die je niet hebt losgelaten. Jullie zijn toekomstige Verlichte 
Wezens die Boeddha’s, Tao’s en Goden worden en jullie zijn niet bekommerd om de 
verliezen en de winsten van deze wereld. Dus je zou alles moeten kunnen loslaten. 
Als je op dit ogenblik niet gehecht zou zijn aan het bereiken van Voltooiing, dan zou 
het kwaad geen misbruik hebben kunnen maken van deze laatste leemte.  

Wanneer die ellendelingen die zich als Dafa studenten voordoen je proberen aan het 
wankelen te brengen, vertellen zij je gewoonlijk dat zij zelf studenten zijn, dat zij 
Voltooiing hebben bereikt en andere nonsens. Het is opmerkelijk dat je in staat bent 
om leven en dood los te laten, maar je zou geen gehechtheid moeten ontwikkelen aan 
het bereiken van Voltooiing. Dat zou een omissie zijn! Het is ook precies deze leemte 
waar het kwaad misbruik van maakt. Aangezien zij zeggen dat zij al de Voltooiing 
hebben bereikt, vraag hen in de lucht te vliegen om het iedereen te tonen of vraag hen 
om als test een paragraaf van Zhuan Falun te reciteren. Iemand die Voltooiing heeft 
bereikt is een Boeddha, een Dao of een God met grenzeloze uitstraling en hij zal het 
prachtige beeld van een God hebben en hij heeft elk van de goddelijke krachten van 
de Fa van Boeddha – hij zal niet langer een menselijk voorkomen hebben. Hoe 
zouden deze zielige hansworsten die naar de arbeidskampen gaan en zich 
geheimzinnig gedragen Dafa discipelen kunnen misleiden? Hoewel zij verscheidene 
tientallen bedriegers - uitschot van de mensheid – hebben gevonden om deze 
beschamende acteerprestatie neer te zetten, zal je gewoon door een onberoerd hart te 
hebben, alle situaties aankunnen. 

Momenteel is het kwaad in het kosmische lichaam al volledig geëlimineerd en de Fa 
is klaar met het rectificeren van de Drie Rijken. Enkel het meest oppervlakkige niveau 
van het omhulsel van de materie wordt nog doorbroken. Dit gebeurt aan een hoge 
snelheid en nadert de ellendelingen in de menselijke wereld en die wrede 
moordenaars die Dafa discipelen (toekomstige Boeddha’s, Tao’s en Goden) tot de 
dood hebben geslagen of verwond hebben.  

Elimineer je laatste gehechthe(i)d(en). Alles wat je verwezenlijkt hebt via 
cultivatiebeoefening, heeft reeds je oneindig prachtige en heilige, toekomstige 
Verlichtingsstatus gevestigd. Zet elke stap goed en tast dat wat je al bereikt hebt niet 
aan. Laat het deel van jou dat volledig gecultiveerd is met een nog zuiverdere glans 
stralen. 

 
Li Hongzhi, 
12 august 2000 
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Commentaar I 
 

“Het begrip is zeer goed. Wat betreft de manifestatie van gedachtenkarma, de schade 
die de kwade krachten voor ons en voor ons verhelderen van de waarheid aan mensen 
gecreëerd hebben, zijn wij actief demonen aan het elimineren in plaats van hen te 
accepteren of passief te verdragen; maar onze gedachten en handelingen moeten 
welwillend zijn.”  

 
Li Hongzhi, 
5 oktober 2000 
 
Nota: Dit is commentaar op het artikel "Elimineer Demon-natuur", dat door een Dafa 
discipel werd geschreven en op 30 september 2000 op de Engelstalige Clearwisdom website 
werd gepubliceerd. 
 
 

Verstik het kwaad 
 

De Chinese heropvoedingskampen zijn donkere schuilplaatsen van kwade krachten. 
De meeste bewakers zijn gereïncarneerde ondergeschikte geesten uit de hel. Wat de 
‘hervormde’ mensen betreft, het was geregeld in het verleden dat zij de Fa op deze 
manier zouden vervolgen. Hoe goed ze dan ook acteerden toen ze gearresteerd of 
geslagen werden, dat was allemaal om de weg voor te bereiden om vandaag naar 
buiten te springen om de Fa te vervolgen en studenten te verwarren. Ik hoop dat 
studenten niet luisteren naar hun kwade leugens en hen niet geloven. Dit gebeurde 
omdat ik hen opzettelijk toeliet zichzelf te ontmaskeren, zodat jullie hen allemaal 
duidelijk zouden herkennen en zodat deze verborgen kwaadaardige tumoren onder de 
beoefenaars verwijderd zouden worden. Alle studenten die vandaag de waarheid 
verhelderen om Dafa te valideren, hebben het erg goed gedaan. Ik heb dit ten gronde 
bevestigd. Wat zij gedaan hebben is absoluut correct – daarover bestaat geen twijfel. 
Ik hoop dat iedereen helder van geest blijft. 

 
Li Hongzhi, 
22 oktober 2000, San Francisco 
 
 

Voorbij de grenzen van verdraagzaamheid 
 

Verdraagzaamheid (ren) is geen lafheid en nog veel minder is het zich neerleggen bij 
tegenslag. De Verdraagzaamheid van Dafa discipelen is nobel; het is de manifestatie 
van de prachtige, onverwoestbare, diamantachtige soliditeit van wezens; het is 
tolerantie met het doel de waarheid hoog te houden; het is genade voor en redding van 
wezens die nog menselijke natuur en rechtschapen gedachten hebben. 
Verdraagzaamheid is absoluut niet grenzeloos de vrije teugels laten, wat de kwade 
wezens die geen menselijke natuur of rechtschapen gedachten meer hebben toelaat 
ongelimiteerd kwaad te doen. Met Verdraagzaamheid kan iemand alles opgeven voor 
Waarheid. Maar Verdraagzaamheid betekent niet het tolereren van kwade wezens - 
die geen menselijke natuur en geen rechtschapen gedachten meer hebben - die zowel 
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menselijke als goddelijke wetten tarten terwijl ze levende wezens en de 
bestaansvormen van Dafa op verschillende niveaus corrumperen en nog veel minder 
is het het negeren van vreselijke misdaden. Zhen, Shan, Ren is de Fa! En Het is de 
manifestatie van de Grote Fa van de kosmos op verschillende niveaus. Het is helemaal 
geen menselijke theorie of een leidend principe voor gewoon menselijk leven, zoals 
menselijke wezens het beschouwen. Als het kwaad al het punt bereikt heeft waarop 
het niet te redden en onhoudbaar is, kunnen er verscheidene maatregelen op 
verschillende niveaus genomen worden om het te stoppen en het uit te roeien. 

Voorbijgaan aan de grenzen van Verdraagzaamheid is inbegrepen in de principes van 
de Fa. Het is enkel omdat Dafa discipelen in cultivatie testen moeten ondergaan, hun 
inborst moeten verbeteren en alle gehechtheden onder gewone mensen op moeten 
geven, dat Meester nog niet gesproken heeft over voorbijgaan aan de grenzen van 
Verdraagzaamheid. Wanneer  dit eenmaal gezegd is, zou het hindernissen kunnen 
creëren voor discipelen die zich in het proces van cultivatie bevinden. Het zou hen 
met name ertoe kunnen leiden dat ze zichzelf niet correct kunnen handhaven temidden 
de testen van het kwaad tegen Dafa. Hoe dan ook, de manier waarop kwade wezens 
vandaag handelen, toont aan dat ze nu helemaal geen menselijke natuur en 
rechtschapen gedachten meer bezitten. Dergelijke vervolging van de Fa door het 
kwaad kan dus niet langer getolereerd worden. 

Het kwaad volledig elimineren is voor Fa-rectificatie en geen kwestie van 
persoonlijke cultivatie. In persoonlijke cultivatie is er gewoonlijk geen ‘voorbijgaan 
aan de grenzen van Verdraagzaamheid”. 

 
Li Hongzhi, 
1 januari 2001 
 
 

Een felicitatieboodschap  
 
Aan de personen verantwoordelijk voor de Hong Kong Falun Dafa Conferentie: 

Meester wenst de Fa conferentie compleet succes toe! Tezelfdertijd zou ik de regering 
en de mensen van Hong Kong willen bedanken die hun steun gegeven hebben en de 
voorzieningen getroffen hebben die ons in staat stellen om deze Fa Conferentie met 
succes te houden. 

Om de regeringsambtenaren en mensen van Hong Kong terug te betalen voor hun 
steun, zullen we zeker de pracht van Falun Dafa aan de mensen van Hong Kong 
doorgeven. 

Ik hoop dat onze Fa conferenties steeds beter zullen worden gehouden. Tijdens de 
vervolging zouden we alle mensen van de wereld moeten helpen de waarheid van de 
situatie te zien en meer mensen moeten helpen om de Fa te verkrijgen, om zo de 
mensen van de wereld te redden. 

 
Li Hongzhi, 
14 januari 2001 
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Aan de Florida Fa conferentie 
 

Aan de personen verantwoordelijk voor de Florida Fa conferentie: 

Gegroet! De Florida Fa conferentie is de eerste grootschalige Fa conferentie die 
gehouden wordt in het Engels. Dat is excellent. Ik hoop dat deze Fa conferentie 
succesvol zal worden gehouden. Ik hoop dat het delen van wat jullie geleerd hebben 
iedereen daadwerkelijk in staat zal stellen te verbeteren en dat het tezelfdertijd het 
ware gezicht van Dafa zal tonen en meer mensen in staat zal stellen de waarheid over 
Dafa te leren zodat voorbestemde mensen de Fa kunnen verkrijgen. 

Nogmaals, ik zou deze Dafa conferentie compleet succes willen toewensen! 

 
Li Hongzhi, 
27 januari 2001 
 
 

Het kolossale firmament rectificeren 
 

Hoe veel langer nog kan het kwaad woekeren? 

De wil van elk wezen wordt volledig geopenbaard 

Wie zou buiten deze calamiteit kunnen staan? 

Met een glimlach kijkend, naar de dwaasheid4 van de Goden. 

 
Li Hongzhi, 
De 18e dag van de eerste maand, het jaar van Xin Si in de maankalender (10 februari 
2001) 
 
 

Dwang kan de harten van mensen niet veranderen 
 

De standvastige, rechtschapen gedachten van een beoefenaar overstijgen alle 
menselijke begrip, overstijgen alle menselijk denken en kunnen nooit begrepen 
worden door gewone mensen. Tezelfdertijd kunnen ze niet veranderd worden door 
gewone mensen omdat mensen niet in staat zijn Verlichte wezens te veranderen. 

Het kwaad heeft de macht in de handen van slechte mensen gebruikt om gedurende 
bijna 2 jaar opschudding te creëren, door de meest laaghartige daden ooit in de 
menselijke geschiedenis - zij het de oude of moderne, de Chinese of buitenlandse 
geschiedenis - te gebruiken en al de meest kwaadaardige middelen in te zetten om 
Dafa en Dafa beoefenaars te vervolgen. Het doel is dwang te gebruiken om de harten 
van Dafa beoefenaars te veranderen en hen hun cultivatiebeoefening te doen opgeven. 
Dit is zinloos. Nooit in de geschiedenis is iemand die diegenen met rechtschapen 
geloof vervolgd heeft, daarin geslaagd. Dit alles is enkel om de opvoering van het 
                                                 
4 De Chinese term die hier als ‘dwaas’ werd vertaald, chi, kan gebruikt worden om 
iemand te beschrijven van wie de geest vertroebeld is, door vooringenomen te zijn 
met iets. 
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kwaad te gebruiken om Dafa meer solide te maken en de fundamentele gehechtheden 
van beoefenaars te verwijderen om zodoende beoefenaars te bevrijden van de ketenen 
van menselijkheid en karma. Al diegenen die geëlimineerd werden, zijn geen ware 
beoefenaars. Alhoewel het kwaad tijdelijk hoogtij kan vieren in deze tijdsperiode 
waarin het wordt gebruikt, zal het uiteindelijk helemaal in ongenade vallen, aangezien 
het wezens zijn die gedoemd zijn te verdwijnen in het Fa-rectificatie proces. Het 
kwaad heeft gedurende meer dan een jaar gebruik gemaakt van de slechte mensen die 
als zijn werktuigen werden gebruikt en die alle soorten foltertuigen en methoden 
gebruiken om Dafa beoefenaars wreedaardig te slaan en te martelen. Alhoewel veel 
mensen dood of kreupel geslagen werden of naar psychiatrische instellingen gestuurd 
werden, heeft dit nog steeds de standvastige, rechtschapen gedachten van ware 
beoefenaars niet veranderd. [De slechte mensen] produceren valse geschriften, staan 
studenten niet toe te slapen, verzinnen aanklachten, maken complotten tegen 
studenten, verspreiden leugens enz. Sommige studenten hebben, terwijl ze erg 
bedreigd, misleid en onder druk gezet werden door al die aanstootgevende middelen, 
dingen geschreven zoals de zogenaamde ‘garanties om te stoppen met beoefenen’ of 
‘berouwverklaringen’ terwijl ze niet helemaal bij hun zinnen waren en onder dwang 
stonden. Geen van deze waren waarachtige uitdrukkingen van de harten van de 
studenten, ze werden gedaan tegen hun wil. Hoewel ze gehechtheden hadden, tijdelijk 
door het kwaad misbruikt werden en deden wat een beoefenaar niet zou moeten doen, 
zou een beoefenaar in zijn totaliteit bekeken moeten worden. Ik erken geen enkel van 
deze dingen. Wanneer ze weer bij hun zinnen komen, zullen ze onmiddellijk weer 
beginnen doen wat een Dafa beoefenaar in deze tijden zou moeten doen en 
tezelfdertijd alles wat ze zeiden en schreven, terwijl ze onder de zware vervolging niet 
bij hun zinnen waren, ongeldig verklaren en verklaren dat ze vastberaden zijn in 
cultivatie. Er zijn dagelijks een groot aantal verklaringen van studenten van over het 
hele land verschenen. De laatste hoop om te proberen de rechtschapen gedachten van 
Dafa discipelen te veranderen door dwang en misleiding, is volledig uiteengespat. Het 
kwaad heeft geen enkele manier meer om de vastberadenheid te veranderen die Dafa 
discipelen door cultivatie vanuit hun ware begrip van de Fa en vanuit hun Boeddha-
natuur na de verheffing van hun benti5 in feitelijke cultivatie ontwikkeld hebben. In 
deze situatie is het optreden van het kwade helemaal omgeslagen in het ventileren van 
persoonlijke wrok door de kwaadwillige mensen die de macht in hun handen 
gebruiken en de laagste middelen aanwenden. 

Sinds het laatste overblijvende kwaad in de huidige Fa-rectificatie het onwrikbare, 
standvastige geloof van Dafa discipelen heeft gezien, is het gek geworden en 
helemaal zijn verstand verloren. Hoewel Dafa discipelen niet in politiek betrokken 
zijn en geen belang hechten aan gewone menselijke macht, zal de vervolging door het 
kwade in China – die alle gevolgen ervan negeert – ertoe leiden dat mensen de 
heersende partij en haar regime compleet wantrouwen en dat ze de regering niet 
zullen gehoorzamen. De leugenverspreidende propaganda machine zal niet langer 
volksmennerij kunnen aanwenden. Dit is omdat het kwaad het zo geregeld heeft dat 
terwijl het Dafa vervolgt, tijdens die campagne, het huidige partijhoofd zelf gebruikt 
wordt om de partij en haar regime te vernietigen van binnenin de partij – dit is wat zij 
die worden gemanipuleerd en de mensen van de wereld niet duidelijk kunnen zien. 
Dan zullen de gevolgen van hun persoonlijke wrok onafwendbaar worden en kunnen 
ze niet vermeden worden. En in deze vervolging zullen alle mensen van de wereld 
alles wat het kwaad heeft gedaan duidelijker zien; Dafa discipelen zullen rationeler en 
                                                 
5 benti – “eigen-lichaam”, “origineel-lichaam” of “ware wezen” 
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helderder van geest worden en ze zullen, met vastberadenheid en gerijpt in cultivatie, 
in de richting van prachtige Voltooiing bewegen. 

 
Li Hongzhi, 
4 maart 2001 
 
 

Een boodschap 
 
Personen verantwoordelijk voor de Europese Fa conferentie en alle aanwezigen: 

Gegroet! 

Ongeacht hoe kwaadaardig de oude krachten zijn die het kwaad hebben gebruikt en 
deze kwaadaardige zogezegde test hebben geregeld, uiteindelijk zullen ze 
uitgezuiverd worden in de Fa-rectificatie. Alles wat Dafa discipelen op dit moment 
doen is weerstand bieden aan de vervolging van Dafa en Haar discipelen. De 
waarheid verhelderen, tegelijk met het blootstellen van het kwaad, legt het kwaad aan 
banden en vermindert de vervolging; en het kwaad blootstellen is tezelfdertijd het 
vergif van de leugens en het bedrog van het kwaad uit de geesten van de mensen 
zuiveren – het is mensen redden. Dit is de grootste genade want in de toekomst 
moeten verscheidene miljarden mensen de Fa verkrijgen en indien de geesten van de 
mensen gedachten bevatten die zich tegen Dafa verzetten, zal wanneer dit wrede 
drama eenmaal voorbij is, een groot aantal mensen verwijderd te worden en mensen 
die een voorbestemde relatie hebben om de Fa te verkrijgen of zelfs een groter aantal 
onschuldige mensen zouden eveneens verwijderd kunnen worden. Daarom is alles 
wat we op dit moment doen schitterend en genadevol en het vervolledigt het einde 
van jullie pad. Dafa valideren en het kwaad ontmaskeren in de gewone menselijke 
samenleving schijnen op werk in de gewone menselijke samenleving te lijken. Maar 
dat is het niet. Gewone mensen doen alles vanuit eigenbelang, terwijl wat wij doen het 
besschermen van Dafa is. Dit is wat een Dafa discipel zou moeten doen en het is vrij 
van zelfzuchtige elementen. Het is heilig, het is schitterend en het vestigt de prachtige, 
machtige deugd van een Verlicht Wezen in het aanschijn van het echte kwaad – de 
oude krachten. 

Als een Dafa discipel, om Fa-rectificatie dingen goed te doen en al wat van jou is 
goed te voltooien, dien je de Fa vaak te bestuderen. Ongeacht hoe druk je het hebt, je 
mag Fa-studie niet overslaan. Dat is wat het best kan verzekeren dat je Voltooiing zal 
bereiken. Ondanks dat je tijd beperkt is en dat je je temidden van vele moeilijkheden 
bevindt, doe je nog steeds wat je zou moeten doen. Dit is opmerkelijk en het vestigt je 
eigen machtige deugd, want je rijst op vanuit de tegenslagen, de druk en de 
moeilijkheden.  

Ik wens de Fa conferentie nogmaals compleet succes! 

 
Li Hongzhi, 
19 maart 2001 
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Een suggestie 
 

De levens van sommige van de mensen die de Fa verkregen hebben en de betekenis 
van de Fa leerden kennen aan dit menselijke oppervlak, werden door de Fa verlengd; 
sommigen van hen hebben allerlei voordelen verkregen, zoals een goede gezondheid, 
harmonie in de familie, indirecte voordelen voor hun aanverwanten en vrienden, een 
vermindering van hun karma en Meester heeft zelfs dingen voor hen gedragen. In 
andere dimensies worden hun fysieke lichamen getransformeerd in lichamen van 
Goden. Ondanks dit ben je er, wanneer Dafa op het punt staat je tot verlichting te 
brengen, niet toe in staat om uit de menselijkheid naar voor te stappen en wanneer het 
kwade Dafa vervolgt ben je er niet toe in staat om op te staan om Dafa te valideren. 
Deze mensen die enkel willen nemen van Dafa en niet willen geven voor Dafa, zijn, 
in de ogen van Goden, de ergste wezens. Bovendien is deze Fa datgene wat 
fundamenteel is in de kosmos, dus die mensen die er vandaag nog steeds niet toe in 
staat zijn om naar voren te treden zullen vernietigd worden als deze beproeving 
voorbij is. Velen onder hen zijn mensen die sterke voorbestemde relaties hebben. Dit 
is waarom Meester heeft gewacht en gewacht. Ook inbegrepen zijn diegenen die, 
tijdens deze periode, vrijwillig het kwade assisteerden in het vervolgen van de Fa 
nadat ze zogenaamd ‘hervormd’ waren. Deze mensen hebben relatief grote 
hoeveelheden karma en ze hebben fundamentele gehechtheden aan menselijke zaken, 
dus temidden van absurde leugens gedurende de zogenaamde ‘hervorming’, hebben 
ze, in het belang van hun gehechtheden en om hun gedrag te rechtvaardigen, de 
leugens gevolgd en hebben ze gewillig de kwade “verlichting” aanvaard, terwijl ze 
deden alsof ze dit niet wilden. Als dit soort persoon dan andere studenten gaat 
misleiden, zal hij de zonde begaan hebben van het schaden van de Fa. Al diegenen die 
zogenaamd “bekeerd” zijn, zijn mensen die hun gehechtheden aan het menselijke niet 
konden loslaten en die naar voren traden met de idee dat ze geluk zouden kunnen 
hebben.  

Wist je dat ik deze kwaadaardige test, die geregeld werd door de oude krachten, 
helemaal niet erken? De reden waarom slechte wezens in dimensies op lage niveaus 
zo wreed durven te zijn, is dat de wezens op het finale, hoogste niveau van de 
kosmos, waarmee nog moet afgerekend worden, een soort van scherm gecreëerd 
hebben. Totdat dit scherm volledig vernietigd is door Fa-rectificatie, zullen de wezens 
in de dimensies van lage niveaus en de slechte wezens in de wereld er niet toe in staat 
zijn om de echte situatie te zien en dus durven ze in hun onwetendheid sinistere daden 
te begaan. Temidden van de Fa-rectificatie bevinden deze wezens op hoog niveau 
zich in de laatste fase van opgeruimd te worden. Vanaf dat het doorbroken wordt, 
zullen alle slechte wezens in de wereld neergeslagen worden naar de hel wanneer de 
Fa de menselijke wereld rectificeert en ze zullen voor eeuwig boeten voor de zonden 
die ze pleegden in de vervolging van Dafa. Er zijn ook mensen die beweren 
verlichting bereikt te hebben en die onzin zeggen zoals: “Het is niet meer nodig om 
nog te oefenen”, of “Het is niet meer nodig om nog te studeren.” Als je verlichting 
hebt bereikt, vlieg dan in de lucht en toon ons de plechtige beeltenis van een Boeddha. 
Als je niet langer meer hoeft te oefenen, ben je dan nog steeds mijn discipel? Een 
beoefenaar kan niet stoppen met cultiveren, zelfs niet op het allerlaatste moment 
voordat hij Verlichting bereikt. Deze mensen zijn geen demonen, maar ze doen wat 
demonen doen. Het is niet dat Meester niet genadig is – tijdens de Fa-rectificatie 
kiezen alle wezens hun eigen pad. Diegenen onder jullie die beweren Verlichting 
bereikt te hebben, hebben jullie alle prachtige Fa-kracht van een God of Boeddha? 
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Er zijn ook een aantal mensen die boosaardig zeggen: “De echte Meester is in de 
hemelen,” “we moeten breken met de Meester in de menselijke wereld” en “Help 
Meester” de zogenaamde “knopen los te maken die aan zijn lichaam gebonden zijn”. 
Er is slechts één Li Hongzhi. Ik heb geen nevenbewustzijn en ik heb ook geen van die 
3 zielen en 7 geesten zoals alledaagse mensen hebben. Ik ben het hoofdwezen. De 
lichamen binnen mijn oorspronkelijk lichaam, van de grotere tot de kleinere, die 
samengesteld zijn uit partikels van verschillende niveaus en die zich in verschillende 
dimensies bevinden, worden allemaal bestuurd door mijn hoofdwezen in de 
menselijke wereld en volgen de gedachten van mijn hoofdwezen in de menselijke 
wereld. Mijn Wetslichamen zijn specifieke manifestaties van mijn wijsheid. Mijn 
Gonglichamen zijn samenstellingen van mijn grenzeloos immense cultivatie energie. 
De Meester in de menselijke wereld niet erkennen is zichzelf niet erkennen als Dafa 
discipel. Dan is zo’n persoon zelfs geen beoefenaar en nog veel minder zou hij 
moeten spreken over Voltooiing. De mensen van de toekomst moeten de Fa nog 
verkrijgen; er zijn verschillende miljoenen mensen in deze wereld die wachten om de 
Fa te verkrijgen nadat dit kwaadaardige drama volledig uitgewist zal zijn wanneer de 
Fa de menselijke wereld rectificeert en wat ze zullen studeren en gebruiken zal deze 
Zhuan Falun zijn. De zonden begaan door zowel het kwade als door de slechte 
personen die de boeken vernietigen zijn zo enorm dat ze nooit volledig terugbetaald 
kunnen worden. Diegenen die op verschillende niveaus het kwaad en de slechte 
personen manipuleren om Dafa en zijn studenten te vervolgen, wacht een eindeloos 
terugbetalen en lijden voor al wat ze gedaan hebben, terwijl ze laag voor laag 
vernietigd worden. Zij die vrijwillig de “hervormingsverklaring” ondertekenen of die 
schriftelijk beloven om niet te oefenen onder het voorwendsel van het zogenaamd 
“opgeven van de gehechtheid tot Verlichting” of “opgeven van menselijke noties” 
verstoppen hun ware gehechtheden. Zelfs de Clearwisdom website, die positief over 
Dafa bericht, beledigen ze en vallen ze aan. De “Oude Krachten” denken dat een 
Dafa-student die, omwille van zijn gehechtheden, tijdens deze periode een geschreven 
belofte maakt om Dafa niet meer te cultiveren, zijn eigen toekomst bepaald heeft. Als 
het niet echt vanuit zijn hart kwam en het onder dwang gebeurde en als hij zich later 
weer aanlsuit bij de Fa-rectificatie, dan zullen er nog grotere beproevingen zijn die hij 
als test moet doorstaan. Hoewel Meester de regelingen van de “oude krachten” niet 
erkent, zijn de gevolgen angstaanjagend wanneer je eenmaal overgelopen bent naar de 
tegenovergestelde kant en jouw tienduizenden jaren van wachten zullen in één 
ogenblik vernietigd zijn. Diegenen die, onder het mom van Dafa student, 
kwaadaardige ‘verlichting’ verspreiden, doen, ongeacht of ze voorheen studenten 
waren, wat demonen doen die Dafa beschadigen. 

In realiteit kan niemand Dafa beschadigen. Diegenen die niet door de beproevingen 
geraakt zijn, zijn menselijke wezens. Wanneer menselijke wezens niet langer goed 
genoeg zijn, dan zullen ze opnieuw gecreëerd worden en dit is het onverbiddelijke 
noodlot van de mensen. Ik wil alles doen wat ik kan om al de mensen van de wereld 
en alle wezens te redden. [Deze] mensen zijn er [echter] niet toe in staat om in 
overeenstemming met de Fa te leven en kiezen er zelf voor om via een slecht 
pad‘verlicht’ te worden om zo hun gehechtheden te verbergen. Als je geen toekomst 
wil, zal ik jou opgeven. Ik ben nergens aan gehecht. 

Wat je als Dafa discipelen zou moeten doen in de huidige situatie, is de waarheid 
verhelderen aan de mensen in de wereld en het kwade blootstellen en zodoende Dafa 
beschermen. Je eigen verbetering en Voltooiing maken deel uit van dit proces. 
Diegenen die het zogenaamde “hervormingswerk” doen, zijn zelf ook mensen die 
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misleid werden. Waarom de rollen niet omdraaien en het kwade blootstellen en de 
waarheid aan hen verhelderen? Ik stel voor dat alle studenten die zij onder dwang 
proberen te bekeren (dit sluit diegenen uit die niet werden weggebracht voor 
heropvoeding) het kwade blootstellen en de waarheid verhelderen aan die mensen die 
het hervormingswerk doen en hen vertellen over de oorzaak-gevolg relatie en dat 
“goed en kwaad altijd gevolgen hebben”. Het is het kwaad dat bang is van mensen die 
de waarheid van de situatie kennen, niet de Dafa discipelen.  

 
Li Hongzhi, 
10 april 2001 
 
 

De rechtschapen gedachten van Dafa discipelen zijn krachtig 
 

De slechte wezens worden in grote getale vernietigd in de Drie Rijken en in de 
menselijke wereld. Ze hebben reeds gezien dat ze zullen eindigen in mislukking, dus 
maken ze hun laatste wanhopige poging zelfs nog waanzinniger. Diegenen die de 
ergste vervolgingen meemaken, zijn precies die studenten die gehechtheden 
koesteren. Hoe angstiger ze zijn van binnen, hoe meer het kwaad vooral zulke 
studenten achtervolgt. En de globale situatie die verschenen is, waarin Dafa vervolgd 
wordt in de menselijke wereld, wordt veroorzaakt door de grootschalige, ernstige 
gebeurtenis van deze studenten die vervolgd worden omdat ze gehechtheden hebben. 
Omdat ze hun gehechtheden niet konden loslaten werden ze zogezegd “hervormd” en 
dit heeft hen er toe geleid dingen te doen die het kwade helpen, waardoor de situatie 
ernstig geworden is.  

Waarom zou jij, een Dafa discipel, de kwaadaardigen vrezen wanneer je vervolging 
doorstaat? De kern van de zaak is dat je gehechtheden hebt. Als dat niet zo is, onderga 
het dan niet passief en treedt de kwaadaardige mensen op elk moment met 
rechtschapen gedachten tegemoet. Ongeacht de situatie, ga niet in op de eisen en 
bevelen van het kwaad en ga niet in op die dingen waar het toe aanzet. Als iedereen 
dit doet zal de omgeving niet zo zijn.  

Sommige discipelen en wezens in verschillende rijken, die in staat zijn om hun 
supernormale vermogens te gebruiken in verschillende dimensies, hebben in feite hun 
supernormale vermogens en hun vermogen van cultivatie-energie gebruikt om deel te 
nemen aan de eliminatie van kwaadaardige wezens die Dafa schaden. Wanneer 
sommige Dafa discipelen kwaadaardige wezens zien, zenden ze Falun en Dafa’s 
goddelijke krachten uit om het kwade te elimineren. Er zijn ook studenten die 
bepaalde tijdstippen hebben vastgelegd waarop de moordenaars van deze wereld en 
diegenen die mensen aanvallen en mishandelen, vergelding zullen krijgen. Ze hebben 
op doeltreffende wijze kwaadaardige factoren uitgeschakeld en de slechte personen 
beteugeld. Eigenlijk heeft elke Dafa discipel vermogens. Het is gewoon dat de 
vermogens zich niet manifesteren in de zichtbare dimensie, dus denken ze dat ze geen 
supernormale vermogens hebben. Maar ongeacht of ze zich kunnen manifesteren in 
de zichtbare dimensie of niet, wanneer de Ware Gedachten van een persoon naar voor 
komen, zijn ze zeer krachtig. Aangezien we cultiveren in een rechtschapen Fa, zouden 
we zorg moeten dragen voor de wezens en de mensen van deze wereld die goed zijn 
en hen redden. Dus zouden we in alles wat we doen met goedheid moeten handelen. 
Het verwijderen van de kwaadaardige wezens die mensen manipuleren om de 
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mensheid te schaden, is echter ook het beschermen van de mensheid en bewuste 
wezens. Dafa verspreidt zich zeer wijd, waardoor alle bewuste wezens worden gered. 
Hoewel die kwaadaardige wezens die compleet reddeloos zijn, niet gered kunnen 
worden, kunnen ze toch niet toegestaan worden om eindeloos kwaad te doen en 
zodoende Dafa en zijn studenten en de mensen van de wereld te vervolgen. Het 
elimineren van het kwaad is dus Fa-rectificatie doen en is ook het redden van de 
mensen in de wereld en alle bewuste wezens. 

 
Li Hongzhi, 
24 april 2001 
 
 

De grootsheid van de discipelen 
 

Dafa discipelen zijn groots omdat wat jullie cultiveren de ultieme Grote Fa van de 
kosmos is, omdat jullie Dafa gevalideerd hebben met rechtschapen gedachten en 
omdat jullie niet gevallen zijn gedurende de massieve beproeving. Er is geen 
precedent in de geschiedenis voor Dafa discipelen die Fa-rectificatie doen. Het pad 
naar Voltooiing van elke discipel wordt geperfectioneerd in de prachtige, grootse 
heldendaden van het valideren van de Fa met rationaliteit, het verhelderen van de 
waarheid met wijsheid en het verspreiden van de Fa en het redden van mensen met 
genade. Op dit grootse moment in de geschiedenis, is elke standvastige stap een 
glorieuze historische getuigenis en een onvergelijkbaar wonderbaarlijk machtige 
deugd. Dit alles wordt vastgelegd in de geschiedenis van de kosmos. De 
wonderbaarlijke Fa en het wonderbaarlijke tijdperk smeden de meest wonderbaarlijke 
Verlichte wezens. 

 
Li Hongzhi,  
13 mei 2001 
 
 

De geloften van de Goden worden vervuld 
 

Mensheid, beschouw Falun Gong niet als onbeduidend enkel omdat het een Qigong5-
naam heeft. In de oude tijden werden alle verschillende denkscholen en alle 
ambachten en beroepen in de menselijke wereld “Dao” genoemd. Lao Zi vertelde de 
mensen echter dat de Dao die hij onderwees verschillend was. Hij zei: “Je kunt de 
Dao die ik onderwijs een Dao noemen, maar het is geen alledaagse Dao; je kan het 
concept dat ik onderwijs een alledaagse naam geven, maar het is geen alledaags 
concept.” Toen Boeddha Sakyamuni zijn Fa onderwees 2500 jaar geleden, werden er 
tegelijkertijd 8 religies verspreid. De Boeddha Fa, de ware Dao, was er één van. 

De mens denkt altijd dat wanneer er een God of Boeddha verschijnt, het de aarde zal 
doen beven, dat wanneer hij mensen redt, zijn Boeddha-beeltenis zich groots zal 
manifesteren en dat hij met één handbeweging de kwaadwilligen die de redding van 
                                                 
5 Het Chinese karakter voor “gong” dat gebruikt wordt in de tweelettergrepige term “qi-gong” is 
hetzelfde karakter als “Gong” in de naam Falun Gong.  Qi-gong wordt door veel mensen in China 
gezien als fitness-oefening, en dus niet als serieus of belangrijk beschouwd.  
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mensen ondermijnen, zal vernietigen. Als dat het geval zou zijn, zou het dan niet beter 
zijn als de Boeddha de mensen rechtstreeks vanuit de hemelen zou omhoog halen? Je 
zou moeten weten dat mensen die gered moeten worden, al de zonden en het karma 
die ze in het verleden opstapelden door het begaan van slechte daden, via ijverige 
cultivatie moeten terugbetalen, dat ze hun menselijke gehechtheden en alle andere 
slechte zaken die ze met zich meedragen moeten verwijderen en dat ze tegelijkertijd 
hun gedrag en gedachten moeten rectificeren. Alleen dan kunnen ze gered worden. 
Als een Boeddha zich groots zou manifesteren zouden zelfs de slechtste personen 
volgen wat de Boeddha zegt. Zou er dan nog een kans bestaan om te cultiveren? Zelfs 
wanneer een persoon werkelijk cultiveerde, zou het niet tellen, omdat een beoefenaar 
zijn zonden en karma moet elimineren tijdens ijverige cultivatie en, na gezuiverd te 
zijn, naar de Voltooiing moet bewegen. 

In feite, wanneer alle mensen de grootse manifestatie van een beeltenis van een God 
of Boeddha zien, dan is het zeker dat iets groots zich in de menselijke wereld voltrekt 
en dan  is dat hoogstwaarschijnlijk het moment waarop de zonden van de mensheid 
verschuldigde vergelding zullen ontmoeten. Of het nu een Boeddha, Dao of God is, 
wanneer hij de mensen van de wereld redt, moet hij zeker neerdalen naar de wereld en 
de aarde bewandelen met een menselijke gedaante en een menselijke taal gebruiken 
om Fa principes bekend te maken. Bovendien, wanneer een Verlicht Wezen neerdaalt 
naar de wereld dan is dat gewoonlijk op een moment waarop de morele waarden van 
de mensen dag na dag achteruitgaan, waarop de zonden en het karma van de mensen 
enorm zijn of waarop de moraliteit van de mensen ontaard is. Wanneer diegenen die 
gered zijn de Fa eenmaal verkregen hebben en weggegaan zijn, zullen het uitschot van 
de mensheid en de gedegenereerde wereld die achterblijven uitgeroeid  worden.  

 
Li Hongzhi,  
13 mei 2001 
 
 

Geen politiek 
 

“Politiek” is een term van de moderne, verwrongen maatschappij. De ware menselijke 
samenlevingen in de geschiedenis hadden deze term of datgene wat politiek omvat 
niet. Toen politiek in de menselijke samenleving verscheen, was de samenleving 
reeds aan het afwijken en werden morele waarden ook al aangevallen door politiek. 
Bovendien is de echte reden voor mensen om in de politiek te stappen hun verlangen 
om naam te maken voor zichzelf en egoïstisch gewin. Het is alleen dat de menselijke 
morele waarden destijds nog enigszins sterk waren en de mensen die in die tijd 
leefden bevonden zich allemaal in die omgeving, dus leken de mensen die toen in de 
politiek zaten gewoon niet zo gewetenloos als de mensen die vandaag in de politiek 
zitten. Dus politiek is smerig geweest sinds haar ontstaan. Maar het is waar dat er in 
politieke kringen een aantal oprechte personen zijn geweest die bekommerd zijn om 
het land en de mensen, doch zij zijn slechts een druppel in de oceaan.  

Maar wat die oprechte verzetstrijders betreft die gekant zijn tegen kwaadwillige 
regimes die het land vernielen en de mensen ruïneren, de mensen beschouwen hen 
eveneens als politici, omdat ze expliciete politieke standpunten hebben. Hoewel 
mensen denken dat de standpunten van deze personen oprecht zijn, is politieke 
activiteit hoe dan ook het product van een afgedwaalde maatschappij. Wanneer de 
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huidige menselijke samenleving niet zo afgedwaald zou zijn, dan zou politiek niet 
verschenen zijn. 

De cultivatie van Dafa discipelen overstijgt al wat menselijk is, zij zijn beoefenaars 
die de waarheden in hogere rijken begrepen hebben en wat zij begrijpen overstijgt het 
rijk van gewone mensen. Elk begrip beneden het rijk van de hogere Fa-principes is 
niet langer de Waarheid van de kosmos. Elke Dafa discipel is hier duidelijk over in 
zijn cultivatie, dus zou hij des te minder de politiek van gewone mensen moeten 
vermengen in de Fa-rectificatie. De beproevingen die Dafa discipelen ondergaan zijn 
dingen temidden van Fa-rectificatie en in cultivatie. Het kwade ontmaskeren en de 
waarheid verhelderen aan de mensen van deze wereld, dient enkel om hen de 
vervolging te tonen die Dafa en de discipelen hebben doorstaan en het ultieme doel 
ervan is het redden van de mensen van deze wereld, het verwijderen van het gif in de 
geesten van de wezens waarmee het kwade hen heeft overspoeld en hen redden van 
het gevaar geëlimineerd te worden in de toekomst vanwege van hun vijandigheid ten 
opzichte van Dafa. Dit is een weerspiegeling van de grootse genade van Dafa 
discipelen in het redden van levende wezens, zelfs tijdens het ondergaan van 
vervolging. Vanuit een andere hoek bekeken, hoe kunnen Goden en Boeddha’s 
betrokken geraken in de menselijke politiek? Nog minder zouden Goden en 
Boeddha’s de politiek die verschijnt in een afgedwaalde maatschappij erkennen.  

De menselijke samenleving is een goede plaats voor cultivatie aangezien alles hier 
kan leiden tot gehechtheden. Juist hierom is een persoon die ertoe in staat is hieruit te 
stappen en al zijn gehechtheden aan de menselijke samenleving te verwijderen, 
wonderbaarlijk en is hij in staat om Voltooiing te bereiken.  

 
Li Hongzhi,  
4 juni 2001 
  
 

Commentaar II 
 

Dit artikel is zeer goed geschreven. Het behandelt specifieke kwesties, vooral die 
onder de huidige omstandigheden. Ik hoop dat iedereen in staat is correct om te gaan 
met wat het besproken heeft.  

 
Li Hongzhi,  
5 juni 2001 
 
Nota: dit is een commentaar op het artikel “Vergeet cultivatie niet temidden van Fa-
rectificatie terwijl je het kwaad uitroeit”, geschreven door een Dafa discipel en 
gepubliceerd op de Clearwisdom website op 6 juni 2001. 
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De twee handposities voor het uitzenden van rechtschapen gedachten 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Eén handpalm rechtop houden               De lotus handpositie 
 
 

法正乾坤  法 正天地  

邪 恶全灭  现 世现报  
 
(Pinyin) (Pinyin) 
 

fă zhèng qián kūn fă zhèng tiān dì 
xié è quán miè xiàn shì xiàn bào 
 
 

12 juni 2001 
 
 
Nota’s van de vertaler: 
 
1) In het algemeen zouden de formules altijd gereciteerd moeten worden met hun 
originele woorden/geluiden opdat ze het gepaste effect zouden hebben. 
 
2) De algemene betekenis van de eerste formule is “De Fa (Fa) rectificeert (zheng) de 
kosmos (qian kun); het kwaad (xie e) wordt compleet (quan) geëlimineerd (mie).” Het 
tweede deel kan ook vertaald worden als “alle kwaad vernietigend.” 
 
3) De algemene betekenis van de tweede formule is “de Fa (Fa) rectificeert (zheng) 
Hemel (tian) en Aarde (di); onmiddellijke (xian… xian) retributie (bao) in dit leven 
(shi).” 
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Wat zijn supernormale vermogens 
 

Supernormale vermogens worden ook goddelijke krachten genoemd. Hedendaagse 
mensen noemen ze buitengewone vermogens. Supernormale vermogens zijn feitelijk 
aangeboren vermogens van een wezen. Hoe hoger het niveau van een wezen, hoe 
vollediger zijn aangeboren vermogens effect kunnen hebben; omgekeerd, hoe lager 
het niveau van een wezen, hoe moeilijker het is voor zijn aangeboren vermogens om 
effect te hebben of om volledig effect te hebben. De fundamentele reden is dat in dit 
heelal, van het hoogste tot het laagste niveau, hoe lager het gaat, hoe hoger de 
proportie van materie die wezens en alles in hun specifieke rijken bevatten, hoe groter 
de korrels van de deeltjes zijn en hoe meer gewicht de wezens dragen – hoe lager het 
wordt, hoe meer de aangeboren vermogens (supernormale vermogens) van het wezen 
beperkt worden door de materie zelf en hoe zwaarder deze beperking, hoe minder 
effectief de vermogens zijn. Dat is waarom hoe lager het niveau, hoe minder de 
vermogens. Wanneer het op de menselijke dimensie aankomt, zijn al de aangeboren 
vermogens reeds bedekt, hun aangeboren vermogens (supernormale vermogens) 
kunnen niet werken. Dus wanneer mensen iets doen of iets willen hebben, kunnen ze 
enkel vertrouwen op het aanwenden van hun uit materie gebouwde lichamen om te 
verkrijgen wat ze willen. De mens kan de ware situatie van de kosmos niet zien omdat 
hij volledig begraven is in materie. Dit is waarom er gezegd wordt dat de menselijke 
dimensie er één is van misleiding.  

Wat een beoefenaar betreft, hoe hoger het niveau waartoe hij cultiveert, hoe groter 
zijn vermogens. Dit is omdat hoe meer niveaus van de kosmos hij doorbreekt, hoe 
minder en lichter het gewicht van materie is op zijn wezen, hoe sterker zijn 
aangeboren vermogens (supernormale vermogens) zijn en hoe groter in aantal en 
vollediger zijn vermogens zijn die vrijkomen. Ik heb in de Fa onderwezen dat 
iemands supernormale vermogens in Dafa-cultivatie het meest volledig ontwikkeld 
worden omdat Dafa discipelen naar hogere niveaus moeten cultiveren – hoe hoger het 
niveau dat men doorbreekt, hoe meer men bevrijd wordt van materie en men zal dus 
zijn aangeboren vermogens (supernormale vermogens) volledig manifesteren. Dafa 
discipelen hebben hun supernormale vermogens reeds ten volle ingezet tijdens Fa-
rectificatie. Wanneer bijvoorbeeld tijdens het doen van Fa-rectificatie de rechtschapen 
gedachten heel zuiver zijn, worden hun supernormale vermogens omvattend gebruikt. 
Bovendien kunnen veel discipelen met rechtschapen gedachten ze naar eigen wil 
gebruiken – wat ze ook maar willen gebruiken, ze krijgen het bijna altijd. 
Bijvoorbeeld, om die verdorven boosdoeners die Dafa discipelen vervolgen te 
immobiliseren, moeten ze gewoon “bevries” zeggen of “blijf daar en beweeg niet” of 
wijzen naar de groep boosdoeners en ze zullen zeker niet in staat zijn te bewegen; 
nadien moeten ze enkel denken “laat los” en het zal opgeheven worden. Je kan 
feitelijk je wil gebruiken om die slechteriken die geen menselijke aard hebben – zoals 
die boosdoeners, die erger zijn dan beesten, die mensen doodslaan of vrouwelijke 
Dafa discipelen verkrachten – zowel als die hoofdslechteriken, te bevelen. De slechte 
boosdoeners zullen alles doen wat je hen opdraagt te doen.  

Het niveau van een wezen wordt bepaald door zijn xinxing. Dat wil zeggen, wanneer 
je supernormale vermogens gebruikt, moeten je rechtschapen gedachten krachtig zijn. 
Een ontoereikende geestestoestand – zoals het kwade vrezen, twijfelen in je gedachten 
wanneer je supernormale vermogens gebruikt of twijfelen of ze zullen werken – kan 
interfereren met het resultaat van de supernormale vermogens.  
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Voltooiing is de conclusie van de cultivatie van een Dafa discipel, terwijl Fa-
rectificatie de missie is van een Dafa discipel. Voor een Dafa discipel is Voltooiing 
slechts een kwestie van de tijd van terugkeren, terwijl Fa-rectificatie aan de toekomst 
nagelaten moet worden. De toekomst van de kosmos die wezens op verschillende 
niveaus hebben gezien, bestaat eigenlijk niet en is een illusie. Op dit ogenblik is elke 
dag van de mensheid geregeld in overeenstemming met de noden van Dafa; de 
prestaties van Dafa discipelen in de menselijke wereld worden aan de geschiedenis 
nagelaten. In verschillende historische periodes van de toekomst, indien er in de 
kosmos schade aan Dafa berokkend wordt of wanneer wezens anders optreden, is het 
uiterst belangrijk hoe Dafa de Fa zal rectificeren en alles perfect en onvernietigbaar 
zal maken. Alles wat Dafa discipelen op dit ogenblik doen, is het creëren van de 
toekomst en op dit moment bestaat alles in de drie Rijken voor Dafa. Wanneer Dafa 
alles voltooid heeft temidden van de beproeving, dan zal al het kwade dat Dafa 
vervolgt eindigen.  

 
Li Hongzhi,  
14 juni 2001 
 
 

Aan alle studenten van de Noord-Europese Fa conferentie 
 

Alle studenten van de Noord-Europese Fa conferentie:  

Voor Dafa discipelen is Voltooiing de conclusie van cultivatie en Fa-rectificatie is de 
grote verantwoordelijkheid die de geschiedenis jullie gegeven heeft tijdens de Fa-
rectificatie periode. Dus tijdens het huidige proces van het verhelderen van de 
waarheid en het aan het licht brengen van het kwade, is alles wat we doen het 
belichamen van Dafa. Of we nu de waarheid verhelderen, het kwade aan het licht 
brengen of deelnemen aan andere Dafa activiteiten, onze Fa conferenties inbegrepen, 
we zouden de barmhartigheid van Dafa discipelen moeten tonen alsook de goedheid 
die Fa-rectificatie cultivatie naar buiten brengt. Ik zou graag de Fa conferentie 
volledig succes toewensen.  

Ondertussen hoop ik dat de studenten in Europa meer zoals de studenten in Noord-
Amerika kunnen zijn – elke student zou, naast het deelnemen aan groepsactiviteiten, 
in zijn dagelijks leven volledig het initiatief moeten nemen van een Dafa discipel, zijn 
eigen machtige deugden vestigen in het proces van het verhelderen van de waarheid 
en het goed doen op zijn eigen pad als Dafa discipel. Wacht in het verhelderen van de 
waarheid dus niet af, verlaat je niet op anderen en hoop niet gewoon op veranderingen 
in externe factoren. Ieder van ons is geschiedenis aan het creëren voor de toekomst, 
dat is waarom iedereen niet enkel deelneemt aan groepsactiviteiten, maar ook het 
initiatief neemt om te zoeken naar dingen om te doen. Zo lang iets goed is voor Dafa, 
zou je het initiatief moeten nemen om het te doen, het initiatief moeten nemen om er 
aan te werken. Elke persoon waar je mee in contact komt in de samenleving is iemand 
om de waarheid aan te verhelderen en wat zichtbaar wordt in het verhelderen van de 
waarheid is de barmhartigheid van de Dafa discipelen en hun redden van de mensen 
van de wereld. Ik hoop dat elke Dafa discipel ten volle initiatief zal nemen en zijn rol 
als Dafa discipel ten volle zal vervullen. Nogmaals, ik zou de Fa conferentie volledig 
succes willen toewensen.   
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Let op: ongeacht hoe druk je het hebt, je mag Fa-studie niet verwaarlozen. Dit is wat 
fundamenteel verzekert dat je naar Voltooiing toe beweegt en Dafa werk goed doet.  

 
Li Hongzhi,  
17 juni 2001 
 
 

Dafa is onverwoestbaar 
 

Waarom worden Dafa discipelen meedogenloos gemarteld door het kwade? Omdat ze 
volharden in hun rechtschapen geloof in Dafa en omdat ze partikels zijn van Dafa. 
Waarom moest Fa-rectificatie gedaan worden? Omdat de wezens in de kosmos niet 
langer voldeden aan de standaard. Als Dafa discipel zijn je standvastige rechtschapen 
gedachten absoluut onwankelbaar, precies omdat je hernieuwd wezen gevormd wordt 
temidden van de Fa-rectificatie.  Maar om alles te bereiken dat ze wilden, hebben de 
oude, kwade krachten in de kosmos rechtstreeks deelgenomen aan het vervolgen van 
Dafa, Dafa discipelen en bewuste wezens door voortdurend de boosaardige 
arrangementen die ze gesmeed hebben en die niet conformeren aan de ware Fa-
principes van de kosmos te gebruiken en ze hebben misbruik gemaakt van de niet-
verwijderde noties aan het menselijke oppervlak van Dafa discipelen en van het 
karma van Dafa discipelen, om hun rechtschapen gedachten te doen wankelen. Bij 
gevolg zijn sommige studenten niet in staat geweest om te volharden temidden van de 
kwelling van de vervolging en hebben ze gedaan wat een Dafa discipel absoluut niet 
zou moeten en mogen doen. Dit is een schande voor Dafa.  

Meester wil alle bewuste wezens redden. Maar de kwade machten begaan werkelijk 
zonden tegen Dafa door alle bewuste wezens te gebruiken met het ultieme doel ze te 
vernietigen. Wanneer een Dafa discipel eenmaal gedaan heeft wat hij niet zou moeten 
doen, als hij niet in staat is om werkelijk de ernst ervan in te zien en de schade te 
herstellen die hij Dafa toebracht, zullen alle dingen en dat na miljoenen en miljoenen 
jaren wachten, uitkomen in overeenkomst met de geloften gemaakt voor de 
geschiedenis. Als Dafa discipel is alles van jou gevormd door Dafa en is het meest 
rechtschapene en het kan alleen zo zijn dat [je] alles rectificeert wat niet rechtschapen 
is. Hoe zou je kunnen buigen voor het kwade? Hoe zou je iets kunnen beloven aan het 
kwade? Zelfs als het niet echt vanuit je hart komt, is het nog steeds toegeven aan het 
kwade. Dit is ook voor mensen slecht gedrag en goden zouden zoiets absoluut nooit 
doen. Zelfs wanneer een Dafa beoefenaar werkelijk zijn menselijke huid afwerpt 
tijdens de vervolging, is wat hem te wachten staat nog altijd Verlichting. Tegelijk kan 
geen enkele gehechtheid of angst je mogelijkerwijs in staat stellen Verlichting te 
bereiken. En elke gehechtheid aan angst is op zichzelf een barrière die jou verhindert 
om Verlichting te bereiken en is eveneens een factor in je “bekering” tot de slechte 
zijde en in je verraad. 

Ik kan je vertellen dat alle natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen die 
plaatsvonden op het Chinese Vasteland reeds waarschuwingen zijn voor de zonden 
die de wezens daar begingen tegen Dafa. Als ze dat niet beginnen te beseffen, dan 
zullen de echte catastrofe(n) beginnen. Al de slechte mensen die gezondigd hebben 
tegen Dafa, vooral diegenen die niet langer bruikbaar zijn in de kwaadaardige 
zogenaamde “test” van Dafa discipelen, zijn nu reeds vergelding beginnen ervaren 
voor hun kwaad. Van nu af aan zal dit op grote schaal gebeuren. Die allerslechtsten 
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zullen echter gebruikt worden tot op het allerlaatste moment, omdat er nog steeds 
Dafa discipelen zijn die naar voor treden en de slechte oude krachten moeten hen 
gebruiken om Dafa discipelen te blijven testen. Dit is waarom de meest verdorven 
kwaaddoeners nog ongeremd kwaad doen. 

Een Dafa discipel verzet zich volledig tegen alles wat door de oude kwade krachten 
gearrangeerd is. Verhelder de waarheid grondig, elimineer het kwade met 
rechtschapen gedachten, red alle wezens en bescherm de Fa met vastberadenheid 
omdat jij een deel bent van Dafa, onverwoestbaar; rectificeer alles wat niet 
rechtschapen is. Diegenen die “bekeerd” zijn en zij die gered worden, kunnen enkel 
wezens zijn die werden misleid door het kwade. Diegenen die geëlimineerd worden, 
zijn de slechte wezens en de kwade oude machten. Diegenen die Verlichting bereiken 
door dit alles heen zijn Dafa discipelen; en door dit alles heen wordt de machtige 
deugd van Dafa gevestigd. 

 
Li Hongzhi, 
23 juni 2001 
 
 
De drie laatste strofen van het pruimenbloesem gedicht6 ontcijferen 

 
De achtste     Wereldse zaken zijn als een schaakspel, waarvan de eindfase vroeg 

komt 
Samenwerkend met gemeenschappelijke doelen, maar toch daalt groot 
onheil neer 
De luipaard is gestorven, maar zijn huid is er nog 
Het mooiste herfsttafereel is in Chang’an 

 
De negende      De vuurdraak herreist uit haar winterslaap en de smart van Yan Gate 

treedt in 
De oorspronkelijke edelsteen ontmoet beproevingen en Zhao trekt zich 
terug 
Met een hof van prachtige bloemen heeft de lente haar meester 
De windstorm trekt verder door de nacht, maar er is geen reden tot 
zorgen 

 
De tiende        Knopjes van pruimenbloesem kondigen de komst van de lente aan in de 

hemel en op aarde 
Als je wil weten wat er zal gebeuren, vraag dan Bo en Fu naar de 
oorzaken 
Vredevolle dagen zullen op natuurlijke wijze naar deze wereld komen 
Overal waar hij is zijn thuis makend, wie is de gastheer en wie is de 
gast 

 
"Wereldse zaken zijn als een schaakspel, waarvan de eindfase vroeg komt" 
                                                 
6 Een oud welbekend Chinees gedicht algemeen beschouwd als een voorspelling. 
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Verklaring: de zaken in de wereld zijn altijd als een schaakspel geweest, met de 
kwaadaardige internationale alliantie van communistische landen als één kant en de 
vrije samenlevingen als de andere kant. Tien jaar geleden was het spel al op het punt 
van nederlaag voor de kant van de kwaadaardige communistische landen gekomen. 

 

 “Samenwerkend met gemeenschappelijke doelen, maar toch daalt groot onheil neer” 
Verklaring: de kwaadaardige internationale alliantie van communistische regimes is 
volledig uiteengevallen. Negentig procent van zijn landen lieten het kwaadaardige 
communisme in de steek. En dat betekende werkelijk naderend onheil voor de 
kwaadaardige Communistische partij. 

 
 “De luipaard is gestorven, maar zijn huid is er nog” 
Verklaring: De Sovjet Unie was als een luipaard. Het kwaadwillende communistische 
systeem is uiteengevallen, maar aan het oppervlak blijft de huid er nog van over en de 
Chinese regering heeft het geërfd. [Je kunt dit zeggen] omdat ook het huidige Chinese 
volk niet langer in communisme gelooft en het is enkel zo dat diegenen die in China 
de macht hebben de vorm van de kwaadwillige communistische partij willen 
gebruiken om hun regime te behouden.  

 

“Het mooiste herfsttafereel is in Chang’an” 
Verklaring: De huidige leiders van China geloven zelf niet in de CCP. Hun specifieke 
doel is om de oppervlakkige vorm van de kwaadaardige CCP te gebruiken om de 
macht te behouden. Dat is waarom ze al het mogelijke doen om de valse, zogenaamd 
“fantastische situatie”, te verhullen. Ongeacht hoe mooi het “mooiste herfsttafereel” is 
(wat eveneens het laatste moment van de partij is), een herfsttafereel duurt van nature 
niet lang. Chang’an7 verwijst ook naar de hoofdstad van China en hier verwijst het 
naar China in algemene zin.  

 

“De vuurdraak herreist uit haar winterslaap en de smart van Yan Gate treedt in”  
Verklaring: In de laagste dimensie van de hemelen8, manifesteert de kwaadaardige 
CCP zich als een kwaadaardige rode draak. Deze regel zinspeelt op het “4 juni”-
incident9 waarbij studenten en vele anderen op het Tienanmen plein afgeslacht 
werden na een oproep te doen aan de overheid. 

 
“De oorspronkelijke edelsteen ontmoet beproevingen en Zhao trekt zich terug 
Verklaring: “De oorspronkelijke edelsteen” is een algemene verwijzing naar China, 
welk een geschiedenis van 5000 jaar heeft. Het kreeg met deze beproeving te maken. 
Zhao Ziyang10 werd aangevallen en daarna afgezet als gevolg  

                                                 
7 Chang’an (chahng-on) – de vroegere hoofdstad van China. 
8 In Chinese gedachtegang refereert “hemel” naar elke dimensie of elk niveau boven het menselijke.  
9 Een verwijzing naar de democratische opstand van studenten in Beijing in 1989.  
10 Zhao Ziyang (jao zz-yahng) – de Premier en Voorzitter van de Communistische partij van China, 
ontzet na het “4 juni”-incident.  
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“Met een hof van prachtige bloemen heeft de lente haar meester”  
Verklaring: Voor 20 juli 1999 waren er overal in China Falun Dafa discipelen, 
verspreid over het hele land en ze droegen Falun Gong badges en overal waren er 
affiches van de Falun van Dafa te zien – ze zagen er uit als prachtige bloemen. “De 
lente heeft haar meester” betekent dat in de lente van een bepaald jaar de vervolgde 
Dafa discipelen hun Meester zullen ontmoeten op een open en waardige manier.  

 

“De windstorm trekt door door de nacht, maar er is geen reden tot zorgen” 
Verklaring: In het licht van de geschiedenis, is de vervolging van Dafa discipelen, 
ongeacht hoeveel het kwaad woekert, niets om zich zorgen over te maken, net als een 
windstorm die een hele nacht duurt – de dageraad zal aanbreken zodra de windstorm 
voorbij is.  

 

“Knopjes van pruimenbloesem kondigen de komst van de lente aan in de hemel en op 
aarde” 
Verklaring: De Dafa discipelen die door de test van de strenge winter geraakten, 
bevinden zich overal ter wereld en over heel China, zoals de pruimenbloesems die 
vorst en sneeuw trotseren en vertellen over het aanbreken van de lente. Dit is het 
moment waarop de Fa de menselijke wereld rectificeert. 

 

“Als je wil weten wat er zal gebeuren, vraag dan Bo en Fu naar de oorzaken” 
Verklaring: “Bo” en “Fu” zijn twee termen met betrekking tot waarzeggerij. Wanneer 
“Bo” het extreme punt bereikt, zal “Fu” zich voltrekken; het betekent ook dat zaken 
omkeren  wanneer ze het extreem bereiken. De geschiedenis is zoals een draaiend 
(zhuan) wiel (lun) en er zullen zeker gevolgen zijn voor wat zich voorheen voordeed. 
De hele menselijke geschiedenis werd voor deze Fa-rectificatie gearrangeerd. 

 
“Vredevolle dagen zullen op natuurlijke wijze naar deze wereld komen” 
Verklaring: Dafa discipelen, die allerlei soorten testen van het kwade doorgemaakt 
hebben, bewegen in de richting van een wonderbaarlijke toekomst, terwijl het kwade 
uitsterft.  

 

“Overal waar hij is zijn thuis makend, wie is de gastheer en wie is de gast” 

Verklaring: Sinds Meester in 1992 in de openbaarheid trad om de Fa te onderwijzen, 
heeft hij veel van zijn tijd besteed aan het maken van verre reizen om de Fa te 
verspreiden en hij heeft zijn thuis gemaakt waar hij ook is. De tweede helft van deze 
regel, “wie is de gastheer en wie is de gast”, zinspeelt op de vraag wie de gastheer en 
wie de gast is – op het podium van de geschiedenis, wie speelt de bijrol en wie speelt 
de hoofdrol? Zelfs deze menselijke beschaving werd gemaakt voor Dafa, gecreëerd 
voor Dafa. 
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— Mondeling doorgegeven door Meester, onvoorbereid, op 3 juli 2001, opgenomen 
door studenten en gepubliceerd met de goedkeuring van Meester. 
 
 

Fa-rectificatie en cultivatie 
 

Het artikel bespreekt met veel helderheid de vraag hoe om te gaan met Fa-rectificatie 
en cultivatie. Tijdens de Fa-rectificatie hebben Dafa discipelen een andere situatie van 
toen persoonlijke cultivatie werd gedaan in het verleden. Tegenover het plegen van 
ongegrond kwaad, tegenover de vervolging van Dafa en tegenover het onrecht dat ons 
werd opgedrongen, kunnen we de dingen niet aanpakken of categorisch accepteren 
zoals voordien in persoonlijke cultivatie, omdat Dafa discipelen zich nu in de Fa-
rectificatie periode bevinden. Als een probleem niet veroorzaakt wordt door onze 
eigen gehechtheden of fouten, dan moet het zijn dat het kwaad interfereert of slechte 
dingen doet. 

We zijn echter nog steeds aan het cultiveren en hebben we nog altijd enkele laatste 
menselijke gehechtheden. Wanneer een probleem opduikt, moeten we eerst onszelf 
onderzoeken om te zien of de zaken goed of fout zijn van onze kant. Als we 
vaststellen dat het interferentie is of schade toebrengt, dan zouden we - wanneer we 
het specifieke probleem aanpakken – ons best moeten doen om kalm en vriendelijk te 
zijn tegen de mensen die zich aan de oppervlakte bevinden, omdat wanneer het kwade 
de mensen gebruikt ze zich daar gewoonlijk zelf niet van bewust zijn (hoewel de 
mensen die gebruikt worden meestal ofwel mensen zijn wiens gedachten slecht zijn 
ofwel mensen zijn die opkomende slechte gedachten hebben). Wat de interferentie 
door het kwade betreft in andere dimensies, we moeten dit serieus elimineren met 
rechtschapen gedachten. 

 
Li Hongzhi, 
8 juli 2001 
 
Nota: Dit artikel is Fa onderwezen door Meester in het licht van het artikel “Wat is 
echte vriendelijkheid?” dat op 8 juli 2001 gepubliceerd werd op de PureInsight 
website. 
 
 

Het effect van rechtschapen gedachten 
 
De nieuwe kosmos is onvergelijkbaar wonderlijk en oneindig massief temidden van 
Fa-rectificatie, omdat het gehele kolossale firmament opgemaakt is uit tientallen 
miljoenen  onvergelijkbaar massieve kosmische systemen en de grote meerderheid 
van de enorme kosmische systemen die gerectificeerd zijn door de Fa zijn reeds 
binnengetreden in de nieuwe geschiedenis. Momenteel echter zijn de plaatsen waar 
het kwade slechte dingen kan doen, plaatsen die nog niet bereikt werden door de 
massieve veranderingskracht van de Fa-rectificatie. Dit zijn precies de plaatsen waar 
de rechtschapen gedachten van Dafa discipelen effect hebben, hoewel de toestand in 
deze plaatsen ook extreem gecompliceerd en gedegenereerd is.  
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Voor de Fa-rectificatie, propten de oude krachten de secties op het laagste niveau van 
elk van deze tientallen miljoenen verafgelegen kosmische systemen in de Drie Rijken 
van het centrale kosmische systeem waar wij ons bevinden. Schijnbaar was dit om te 
voorkomen dat deze buiten de Fa-rectificatie zouden vallen en om te tonen dat ze 
deelnamen aan de Fa-rectificatie, terwijl ze in realiteit de Fa-rectificatie gebruikten 
om hun egoïstische doelen te bereiken. Omdat de plaatsen op hogere niveaus van het 
kosmische kolossale firmament uitgezuiverd, vernietigd, of extreem snel 
geassimileerd worden door de immense kracht van de Fa-rectificatie, zijn er elke 
minuut ontelbare immense universa die door de kracht van Fa-rectificatie 
schoongemaakt worden en tegelijkertijd zeer snel door de Fa gerectificeerd worden. 
Maar deze ontelbare universa vormen kosmische lichamen en ontelbare gigantische 
kosmische lichamen vormen kosmische systemen, dus omdat de laagste niveaus die 
verbonden zijn aan deze systemen in onze drie Rijken geduwd werden, veranderden 
de tijd en structuur er binnenin niet, zelfs al krompen hun dimensies nadat ze erin 
geduwd werden . Dat is waarom wanneer een volledig enorm systeem, dat gemaakt is 
van ontelbare universa en ontelbare kosmische lichamen, daar volledig werd 
gerectificeerd door de Fa, er slechts één van de segmenten gevormd door de secties 
die in onze drie Rijken werden geduwd, geëlimineerd kan worden. Maar de snelheid 
van de Fa-rectificatie is extreem snel, laag na laag wordt snel doorbroken. Aangezien 
het kosmische kolossale firmament zo gigantisch is, vereist het, ongeacht hoe snel dit 
gedaan wordt of hoeveel het alle tijd en dimensies ook overstijgt, nog altijd een 
proces. Dit is reeds zo snel als het kan worden, behalve dan de dingen opblazen en 
hen hercreëren, in welk geval er geen nood zou zijn aan Fa-rectificatie. Deze 
ontelbare vreemde systemen vormden dus tientallen miljoenen dimensionale 
segmenten in de drie Rijken, die verschillende machtsgebieden werden en zodoende 
vele slechte wezens verborgen. Sommige wezens en objecten zijn gesegmenteerd in 
vele lagen, bijna met deeltjes van elke laag gesegmenteerd in een aparte laag. De drie 
Rijken hadden ontelbare dimensies om mee te beginnen. Nu werden tientallen 
miljoenen van ontelbare dimensies zoals deze toegevoegd. Dit heeft de Fa-rectificatie 
moeilijker gemaakt en de toestand gecompliceerder gemaakt. Soms werden de slechte 
wezens duidelijk geëlimineerd wanneer Dafa discipelen rechtschapen gedachten 
uitstuurden, maar daarna bleken ze nog altijd te bestaan in sommige segmenten en 
bleven ze slechte dingen doen. Dus dit is waarom sommige slechte wezens in één keer 
geëlimineerd worden wanneer Dafa discipelen rechtschapen gedachten uitsturen, 
terwijl anderen niet gemakkelijk geëlimineerd kunnen worden in één keer en het 
vraagt zelfs vele keren om hen te elimineren. Dit is het geval voor die 
hoofdslechteriken op het Chinese Vasteland. Maar ongeacht hoe moeilijk het is, je 
moet standvastig het kwade elimineren met rechtschapen gedachten, omdat Dafa 
discipelen hun wonderbaarlijke deugd vestigen in de Fa-rectificatie terwijl ze het 
kwade elimineren. Het effect dat je gehad hebt door het elimineren van het slechte 
met rechtschapen gedachten, is werkelijk significant. Een groot aantal slechte wezens 
werd geëlimineerd en sommigen werden gedeeltelijk geëlimineerd. Dit heeft het leven 
uit hen geslagen, heeft het kwade geëlimineerd in vele dimensies die nog niet door 
Fa-rectificatie bereikt werden en het effect gehad van het elimineren en afschrikken 
van de kwaadaardige personen. Ongeacht hoe complex de dimensies zijn of hoe 
buitensporig het kwade is, dit zijn enkel verschijningen voor de komst van de 
onvergelijkbare immense kracht van Fa-rectificatie. Wanneer de kracht van Fa-
rectificatie aankomt, zal alles in een ogenblik eindigen.  

Ik heb gevraagd aan discipelen om Rechtschapen Gedachten uit te zenden, omdat de 
zogenaamde slechte wezens in feite niets zijn. Maar omdat de oude krachten misbruik 
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hebben gemaakt van de barmhartigheid van Dafa discipelen, zijn de slechte wezens 
die beschermd worden door de oude krachten, opzettelijk aan het vervolgen geweest, 
dus wat Dafa discipelen doorstaan is niet langer alleen hun eigen karma, maar iets wat 
ze niet zouden moeten doorstaan onder de vervolging van de slechte wezens. Toch 
zijn deze slechte wezens extreem verachtelijk en vuil en zijn niet waardig om eender 
welke rol te spelen in de Fa-rectificatie. Om de vervolging van Dafa en Dafa 
discipelen te verminderen, heb ik discipelen gevraagd om rechtschapen gedachten te 
sturen om de schade op te ruimen die deze wezens opzettelijk aanrichten aan de Fa-
rectificatie en zodoende dat wat Dafa discipelen niet zouden moeten doorstaan tijdens 
de vervolging te verminderen en tezelfdertijd alle bewuste wezens te redden en de 
paradijzen van Dafa discipelen te voltooien. 

 
Li Hongzhi, 
16 juli 2001 
 
 

Over “De waardigheid van Dafa”  
 
De ideeën in het artikel van deze discipel zijn uitstekend. Dit is hoe Fa-rectificatie 
verschilt van persoonlijke cultivatie. Het demonstreert intussen het solide fundament 
dat opgebouwd is gedurende de cultivatie van de beoefenaar. Als je de Goedheid 
(shan) die een Dafa discipel heeft, niet hebt, dan ben je geen beoefenaar.  Als een 
Dafa discipel de Fa niet kan valideren, dan is hij geen Dafa discipel. Terwijl jullie het 
kwaad blootstellen, zijn jullie ook alle bewuste wezens aan het redden en voltooien 
jullie ook jullie eigen paradijzen.  
 
Li Hongzhi,  
17 juli 2001  
 
Nota: Nota: dit is een commentaar op het artikel “The dignity of Dafa”, geschreven 
door een Dafa discipel en gepubliceerd op 25 juli 2001 op de Clearwisdom website. 
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/7/25/12527.html 
 
 

Dafa is allesomvattend 
 
De menselijke samenleving is ook een niveau gecreëerd door de Dafa, dus binnen dit 
niveau moeten er zeker bestaansnormen zijn die de Fa op dit niveau heeft voor 
bewuste wezens, alsook principes voor menselijk gedrag op dit niveau. De Drie 
Rijken zijn echter het omgekeerde van alles in de kosmos, dus de principes van de Fa 
hebben ook de wezens op dit niveau voorzien van omgekeerde principes die geschikt 
zijn voor het bestaan van gewone mensen, zoals het veroveren van de wereld met 
militaire macht, de overwinnaar die heerst over het land, voedsel verwerven door te 
doden, de sterken die helden zijn en zo verder. Samen met concepten van een goed 
persoon, een slecht persoon, oorlog, enz…, hebben al deze dingen aanleiding gegeven 
tot de gewone menselijke principes en menselijke begrippen. Die zijn allemaal fout 
wanneer ze beoordeeld worden volgens de rechtschapen Fa-principes op hoge niveaus 
in de kosmos. Een beoefenaar moet dus alle noties en principes van gewone mensen 
loslaten en alleen dan kan hij cultiveren naar een hoog niveau en uit de Drie Rijken 
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breken, het omgekeerde van de kosmos. Maar als gewone mensen al deze begrippen 
ook omkeren en de rechtschapen Fa-principes van hoge niveaus in de kosmos 
gebruiken om vereisten te stellen voor en de evaluatie te doen van de mensheid of 
alles in de Drie Rijken, dan zouden de Drie Rijken geregeerd worden door de 
rechtschapen Fa-principes, zou de menselijke samenleving ophouden te bestaan en 
zouden de menselijke omstandigheden eveneens niet langer bestaan; het zou een 
wereld van Goden zijn en tegelijk daarmee zouden de menselijke illusies en de 
mogelijkheid voor mensen om te cultiveren verdwijnen. Het is niet toegestaan dat dit 
gebeurt, omdat het afval van de wezens op hoge niveaus naar beneden moet vallen en 
de menselijke samenleving de vuilnisbelt van de kosmos is. Opdat wezens hier 
kunnen bestaan, moet er een bestaanswijze zijn voor dit niveau, die ook de vereisten 
en voorwaarden voor bestaan vormt die Dafa creëerde voor de wezens hier. 

In de kosmische lichamen van hoog niveau worden de paradijzen en levens van Grote 
Verlichte wezens geboren uit Rechtschapen Fa-principes of worden ze voltooid via 
cultivatie met rechtschapen Fa-principes. Alles van hen is in overeenstemming met de 
rechtschapen Fa-principes. Een Verlicht wezen is eveneens de Koning van zijn 
paradijs, maar hij regeert niet op de manier zoals mensen denken over regeren – hij 
zorgt met mededogen voor alle bewuste wezens in zijn paradijs met de Zhen-Shan-
Ren rechtschapen Fa-principes; terwijl het menselijke veroveren van de wereld met 
militaire macht en de sterken die de helden zijn, de principes zijn die de Dafa van de 
kosmos voor dit menselijke niveau heeft. Aangezien de drie Rijken omgekeerd zijn, 
zijn zodoende ook de menselijke principes omgekeerde begrippen wanneer ze 
vergeleken worden met de rechtschapen Fa-principes van de kosmos. Dus dit soort 
gewelddadig gedrag – “de wereld veroveren met militaire macht; de sterken zijn 
helden” – is een rechtschapen menselijk principe geworden. Omdat Goden alles van 
de mensheid controleren, zijn oorlogen, de sterken en overwinningen en nederlagen 
doelen die Goden willen bereiken, de sterken en de helden worden ook door Goden 
gehuldigd als “helden” en “de sterken” en ze genieten menselijke eerbetuigingen die 
ook  beloningen zijn voor mensen. Enkel beoefenaars die een rechtschapen Fa 
cultiveren zouden deze principes moeten doorbreken. Hoe zou een Dafa beoefenaar 
die cultiveert in de gewone menselijke samenleving dus moeten omgaan met alle 
specifieke zaken die hij tegenkomt? Als Dafa in de gewone menselijke samenleving 
gecultiveerd wordt en het aantal beoefenaars groot is, dan moeten ze zich maximaal 
aanpassen aan de paden van de gewone menselijke samenleving terwijl ze cultiveren; 
dit niet doen zou de gewone menselijke samenleving veranderen. Maar hoewel je van 
de Fa-principes die ik je onderwees begrepen hebt dat je zou moeten cultiveren terwijl 
je je maximaal aanpast aan de menselijke samenleving, heb je, wanneer je in 
aanraking komt met bepaalde specifieke aangelegenheden, nog altijd geen duidelijk 
begrip van vele zaken, zoals de kwestie van een soldaat te zijn. Soldaten voeren strijd 
en strijd voeren vereist training. Datgene waarin ze getraind zijn, zijn manieren om 
mensen te doden en in echte gevechten doden ze ook echt mensen. Je moet begrijpen 
dat dit verkeerd is volgens de rechtschapen Fa-principes, maar het is niet verkeerd 
volgens de principes van gewone mensen, want anders zouden de menselijke 
principes rechtschapen Fa-principes zijn. Zonder lijden zouden mensen niet in staat 
zijn het karma te elimineren dat ze gegenereerd hebben onder mensen. Als mensen 
niet zouden doden, dan zouden mensen geen vlees hebben om te eten; en mensen 
hebben behoefte aan het eten van vlees. Dus mensen creëren karma in het proces van 
het verkrijgen van voedsel, het eten van vlees is echter slechts één manier waarop ze 
karma genereren. Alleen al door te leven op deze wereld brengen mensen karma voort 
– het is enkel een kwestie van hoeveel. Maar in de menselijke wereld zijn er ook 
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factoren die toelaten dat karma terug wordt betaald, zoals ziekte, natuurrampen en 
oorlog. Iemands pijnlijke dood in een oorlog kan voor dit wezen karma elimineren, 
het kan zonden elimineren en in zijn volgende incarnatie zal hij geen karma hebben en 
van een goed leven kunnen genieten. De goedheid van een gewoon persoon blijkt niet 
uit het feit dat hij geen karma voortbrengt bij het verwerven van voedsel, maar het 
blijkt eerder uit het niet bijhouden van fouten van de ander, geen wrok koesteren, niet 
jaloers worden, niet opzettelijk wraak zoeken, geen mensen doden, niet irrationeel een 
onschuldig leven ombrengen en niet opzettelijk leven schaden. Indien iemand voedsel 
verwerft om te overleven, genereert hij karma maar heeft hij geen fout gemaakt. En 
oorlogen zijn geregeld door Goden. Maar indien iemand een onschuldig leven 
ombrengt om een andere reden, dan zullen noch de rechtschapen Fa-principes van de 
kosmos, noch de menselijke principes dit toelaten; bij dergelijke overtredingen, zullen 
Goden mensen gebruiken om diegenen die irrationeel levens nemen te straffen. Indien 
een groot wezen door iemand gedood wordt, dan worden de zonden en het karma van 
die persoon enorm, vooral indien het een mens is die gedood wordt. Dus wanneer 
iemand zoveel karma heeft voortgebracht, moet hij het afbetalen. Wat betreft 
beoefenaars, wanneer zij zich pijnlijk temperen in ijverige cultivatie, zijn zij ook het 
karma aan het afbetalen dat ze in het verleden genereerden. De zonden en het karma 
van het psychische lijden van het wezen kan ingelost worden door de moeilijkheden 
en pijn van cultivatie. Maar wat betreft de werkelijke, vreselijke situatie waarin de 
wezens zich bevinden, hun pijnlijke lijden en het materiële verlies nadat ze werden 
gedood, zal de beoefenaar, in het proces van het voltooien van alles van zichzelf, deze 
wezens moeten redden of hen met zegeningen moeten terugbetalen door de vruchten 
van zijn cultivatie te gebruiken. Vanuit dit perspectief overtreft de compensatie die de 
gedode wezens ontvangen dan ruimschoots dat wat ze onder mensen zouden 
ontvangen hebben. En dat heeft dus slechte voorbestemde relaties verenigd met 
goedwillende oplossingen. Anderzijds, indien de beoefenaar de Ware Verworvenheid 
niet kan bereiken en niet slaagt in cultivatie, zal hij in de toekomst met zijn eigen 
leven moeten betalen, via vreselijke vergelding, voor alle wezens die hij gedood heeft. 
De eerste voorwaarde is dus dat de beoefenaar in staat moet zijn om Voltooiing te 
bereiken. Voor diegenen die de Voltooiing niet kunnen bereiken en een leven nemen 
terwijl ze beweren: “Ik verlos hen van het vagevuur”, zij zullen in feite dubbel 
schuldig zijn. Momenteel zijn er Dafa beoefenaars die soldaten zijn. Soldaat zijn is 
ook een menselijk beroep; in het bijzonder vereisen regeringen in sommige landen dat 
mannen die oud genoeg zijn dienst doen in het leger. Omdat jullie cultiveren onder 
gewone mensen, kunnen jullie, tenzij je speciale redenen hebt, in deze situatie zover 
mogelijk meegaan met wat de gewone menselijke maatschappij van jullie vereist. Er 
hoeven niet noodzakelijk oorlogen te zijn terwijl je een soldaat bent. Er is geen 
goedheid in de strijdkreten die door soldaten geroepen worden tijdens hun training, 
dus kan een Dafa discipel erover denken als waren ze gericht naar het kwaad dat Dafa 
discipelen vervolgt. Als er daadwerkelijk een oorlog uitbreekt, zullen Dafa discipelen 
misschien niet noodzakelijk naar het front hoeven te gaan, aangezien ze Meester 
hebben die voor hen zorgt. Als je werkelijk naar de frontlinies bent gegaan, dan is het 
misschien zoals de karmische relatie waarin Milerepa’s meester hem slechte daden 
liet doen om goedwillige resultaten te verkrijgen. Natuurlijk spreek ik hier over Fa-
principes; normaal gezien zal dit niet gebeuren. Maar de Fa is almachtig en is met 
alles perfect alomvattend. En beoefenaars hebben tenslotte Meester die voor hen zorgt. 
Alles wat jij, een beoefenaar, tegenkomt, is gerelateerd aan je cultivatie en Voltooiing. 
Anders zouden deze dingen absoluut niet bestaan. Je job goed uitoefenen in de 
gewone menselijke samenleving, is niet enkel voor het doel van cultivatie en om de 
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goedheid van Dafa discipelen te tonen tussen gewone mensen, maar ook om de Fa-
principes te bewaken die Dafa gecreëerd heeft voor de gewone menselijk samenleving. 

Een stabiele job voorkomt tevens dat een beoefenaar door problemen van voeding en 
onderdak of overleven, opgehouden wordt in het verspreiden van de Fa zonder zorgen 
of in het verhelderen van de waarheid en het redden van de mensen van de wereld. In 
elk beroep in de maatschappij kan een persoon cultiveren en in elke beroep zijn er ook 
mensen met voorbestemde relaties die wachten om de Fa te verkrijgen.  

 
Li Hongzhi, 
30 juli 2001 
 
 

Fa-rectificatie periode Dafa discipelen 
 

Een Dafa discipel die er niet in slaagt het effect te bereiken van het beschermen en het 
handhaven van Dafa kan op geen enkele manier Voltooiing bereiken, omdat jullie 
cultivatie verschillend is van die uit het verleden en de toekomst. Daarin ligt de 
grootsheid van een Dafa discipel. Omdat Meester bijna alles voor je gedragen heeft in 
het verleden, mogen discipelen tijdens de Fa-rectificatie periode niet vertrekken tot de 
Fa-rectificatie voorbij is. Voldoen aan de standaard voor je eigen Voltooiing 
gedurende het verloop van je cultivatie, wordt dus een belangrijk proces. Mocht alles 
in de geschiedenis niet voor jou gedragen zijn, dan zou het fundamenteel onmogelijk 
zijn voor jou om cultivatie te beoefenen; als alles niet gedragen zou zijn voor bewuste 
wezens in de kosmos, dan zouden ze desintegreren met het verloop van de 
geschiedenis; mocht alles niet gedragen zijn voor de mensen van de wereld, dan 
zouden ze niet de mogelijkheid hebben om vandaag nog steeds in deze wereld te 
leven. In de loop van de prehistorie werd alles van jullie de hele tijd gecreëerd 
volgens hoe groots de discipelen zouden zijn in de Fa-rectificatie periode. Het werd 
dus geregeld dat wanneer jullie de standaard voor gewone Voltooiing bereiken, jullie 
nog altijd allerlei gewone menselijke gedachten en karma zullen hebben in de 
menselijke wereld. De bedoeling is dat jullie, tijdens het doen van Fa-rectificatie 
dingen, via jullie verhelderen van de waarheid en voor de voltooiing van jullie 
paradijzen, wezens binnenbrengen die gered kunnen worden. Terwijl jullie je eigen 
paradijzen tot voltooiing brengen, elimineren jullie tegelijkertijd jullie laatste karma, 
geraken jullie geleidelijk af van jullie menselijke gedachten en treden jullie werkelijk 
naar voor uit de menselijkheid. Het meest fundamenteel is dat jullie allemaal nog 
altijd jullie grote machtige deugd dienen te vestigen tijdens het proces van het 
vernietigen van de vervolging door de oude krachten en dat jullie terugkeren naar 
jullie hoogste posities. Dus dit is geen kwestie van Voltooiing bereiken in gewone 
rijken, noch is het bereikbaar in gewone Voltooiing. Het kan erop lijken dat je gedaan 
hebt wat je zou moeten doen voor Dafa, terwijl je het feitelijk aan het doen bent voor 
je allesomvattende Voltooiing en terugkeer. Als je het tijdens deze periode niet goed 
kunt doen met wat je zou moeten doen, dan kan dit stadium van Voltooiing alleen 
maar een cultivatieproces zijn en kan het fundamenteel niet de ware en uiteindelijke 
Voltooiing van een Fa-rectificatie discipel zijn. Als gedurende de vervolging door het 
kwaad een Fa-rectificatie discipel het niet goed doet of verslapt, dan is het goed 
mogelijk dat al zijn voorgaande inspanningen voor niets geweest zullen zijn. 
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Eigenlijk zijn er enkele studenten die altijd onwillig geweest zijn om dingen te doen 
die dienen om het kwaad te vernietigen en de waarheid te verhelderen – alsof dat iets 
doen voor Meester zou zijn, of alsof dat het doen van extra inspanningen voor Dafa 
zou zijn. Zodra je me hoorde zeggen dat je de standaard voor Voltooiing had bereikt, 
had je het gevoel dat er een enorme last werd opgegeven, je verslapte en wou niks 
meer doen, in plaats van wat Meester je zei – iets zo heiligs – als een motivatie te 
beschouwen om ijveriger te worden. Als het je nog altijd niet duidelijk is wat een Fa-
rectificatie discipel is, dan zal je er niet toe in staat zijn naar voor te stappen in de 
huidige beproevingen en zal je door het streven naar comfort van de menselijke 
wereld geleid worden om ‘verlicht’ te geraken op een kwaadaardige weg. Meester’s 
hart is altijd gepijnigd geweest door diegenen die gevallen zijn en de meerderheid 
ervan werd geruïneerd door dat streven. Wist je dat Fa-rectificatie discipelen die niet 
in staat zijn om door de Fa-rectificatie periode heen te komen geen andere kans zullen 
hebben om te cultiveren, omdat jou door de geschiedenis heen al altijd de beste 
dingen gegeven zijn? Vandaag heb je amper enige ontbering gehad in je persoonlijke 
cultivatie en er werd je niet gevraagd om zelf de enorme zonden te dragen die je 
beging tijdens je vele levens. Intussen heb ik jullie ertoe in staat gesteld om je niveaus 
op de snelste manier te verhogen, al het goede uit jullie verleden behouden, op elk 
niveau de dingen voor jullie aangevuld met dat wat beter is, jullie in cultivatie altijd al 
de meest magnifieke dingen van elk rijk gegeven en het voor jullie mogelijk gemaakt 
na Voltooiing terug te keren naar de positie van jullie hoogste rijk. Dit zijn de dingen 
die aan jullie bekend gemaakt kunnen worden. Er is meer, waarover je op dit moment 
niets mag weten. Dafa discipelen zijn groots omdat jullie hier zijn op hetzelfde 
moment als de Fa-rectifcatie van Meester en ertoe in staat zijn Dafa te bewaken en te 
handhaven. Als wat je doet niet langer waardig is voor een Dafa discipel, denk er over 
na, als je het onder de grootste genade sinds het begin van Hemel en Aarde en onder 
de oneindige gratie van Boeddha nog altijd niet goed kan doen, hoe zou er dan een 
andere kans kunnen zijn? Cultivatie en Fa-rectificatie zijn ernstig. Of je in staat bent 
om deze tijdsperiode te koesteren, is in feite een kwestie van of je verantwoordelijk 
kan zijn voor jezelf. Deze tijdsperiode zal niet lang duren, maar het kan de machtige 
deugd smeden van prachtige Verlichte Wezens, Boeddha’s, Dao’s en Goden van 
verschillende niveaus en zelfs van Heren van verschillende niveaus. Het kan ook van 
de ene dag op de andere een beoefenaar vernietigen die een werkelijk hoog niveau 
bereikt heeft maar die minder strikt met zichzelf geworden is. Discipelen, wees ijverig! 
Al het prachtigste en wonderbaarlijkste wordt ontwikkeld tijdens het proces van jullie 
validatie van Dafa. Jullie geloften zullen de testamenten van jullie toekomst worden. 

 
Li Hongzhi, 
15 august 2001 
 
 

Ook in een paar woorden  
 

Het artikel “Goede mensen” gebruikt niet veel woorden, maar het illustreert een 
onderliggend principe. Onverwoestbaar rechtschapen geloof in de Waarheid van de 
kosmos vormt steenharde, Diamantachtige Lichamen van welwillende Dafa 
discipelen, beangstigt alle kwaad en het licht van de Waarheid dat het uitzendt, doet 
de onrechtschapen elementen in de gedachten van alle wezens desintegreren. Hoe 
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sterk de rechtschapen gedachten zijn, dat is hoe groot de kracht is. Dafa discipelen 
stappen werkelijk uit de gewone menselijkheid.  

 
Li Hongzhi,  
8 september 2001  
 
Nota: dit is een commentaar op het artikel “In een paar woorden: Goede Mensen”, 
geschreven door een Dafa discipel en gepubliceerd op 8 september 2001, op de 
PureInsight website. 
 
 

Pad 
 

De Fa studeren en cultiveren zijn een persoonlijke aangelegenheid. Toch zijn er vaak 
een groot aantal studenten die consequent andere mensen als hun rolmodel nemen - ze 
kijken hoe andere mensen dingen doen en volgen hen dan. Dit is een soort pover 
gedrag, ontwikkeld onder gewone mensen. Een beoefenaar heeft geen rolmodellen. 
Het pad dat alle personen moet volgen is verschillend, omdat de fundamenten van alle 
personen verschillend zijn, de grootte van hun verscheidene gehechtheden 
verschillend zijn, de karakteristieken van hun wezens verschillend zijn, hun jobs 
onder gewone mensen verschillend zijn, hun familiale omgevingen verschillend zijn 
en zo verder. Deze factoren bepalen dat het cultivatiepad van iedere persoon 
verschillend is, dat hoe ze van hun gehechtheden af geraken verschillend is en dat de 
groottes van hun beproevingen verschillend zijn. Temidden van de manifestatie van 
de dingen is het daarom heel moeilijk om een pad te vinden dat anderen gemaakt 
hebben en is het zelfs nog minder mogelijk voor een persoon om op één ervan een lift 
te krijgen. Als er werkelijk voorgemaakte paden en moeiteloze ritten waren, dan zou 
dat zeker geen cultivatie zijn.  

Sinds de introductie van Dafa zijn er altijd mensen geweest die anderen gade geslagen 
hebben – “wat anderen ook doen, dat is wat ik zal doen” – in plaats van de Fa te 
gebruiken om te beoordelen of iets juist of fout is. Wanneer ze zien dat de ziektes van 
sommige mensen genezen zijn door de cultivatie van Dafa, worden zij ook 
enthousiast; wanneer ze zien dat sommige mensen niet langer beoefenen, dan 
weifelen ze ook; wanneer ze zien dat er honderd miljoen mensen zijn over het hele 
land die Dafa beoefenen, denken ze dat het iets goeds moet zijn en volgen ze anderen 
om het te leren; wanneer ze zien dat het kwade Dafa is gaan aanvallen, onderdrukken 
en vervolgen en dat de televisie en radio leugens verzonnen hebben om Dafa vals te 
beschuldigen, dan beginnen ze te twijfelen en worden ze verontrust. Cultivatie is 
moeilijk. Het is moeilijk in die zin dat je, zelfs wanneer er een verschrikkelijke ramp 
plaatsvindt, zelfs wanneer het kwade een helse vervolging op touw zet en zelfs 
wanneer je leven op het spel staat, nog steeds in staat moet zijn om standvastig verder 
te gaan op jouw pad van cultivatie zonder wat dan ook in de menselijke samenleving 
te laten interfereren met de stappen die je neemt op jouw pad van cultivatie.  

Dafa discipelen bevinden zich nu middenin de Fa-rectificatie periode en het optreden 
van de oude krachten, heeft de meest fundamentele en de meest onverbiddelijke test 
voor Dafa discipelen gevormd. Of de test doorstaan kan worden, is een realisatie van 
Dafa en van [de kwestie] of elke Dafa discipel al dan niet verantwoordelijk voor 
zichzelf kan zijn. En of een persoon, terwijl hij het kwade breekt en elimineert, al dan 
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niet naar voor kan stappen om Dafa te valideren, wordt een testament van [het 
loslaten van] leven en dood, wordt een bevestiging van of een Fa-rectificatie discipel 
Voltooiing kan bereiken en wordt ook wat een God onderscheidt van een mens. Voor 
een Dafa discipel is het bewaken en handhaven van de Fa alleen maar natuurlijk. Op 
dit moment in de geschiedenis, wanneer we werkelijk een situatie hebben waarin het 
kwade Dafa vervolgt, zal een Dafa discipel dus zeker naar voor stappen om Dafa te 
valideren als antwoord op de vervolging. In deze situatie, wanneer sommige studenten 
anderen naar voor zien stappen om de Fa te valideren, volgen ze mee; wanneer ze zien 
dat anderen niet naar voor stappen, stappen ze ook niet naar voor; wanneer ze 
geslagen worden of ‘bekeerd’ worden en zien dat anderen toegeven aan de druk van 
het kwade en enkele zogenaamde ’belofte om te stoppen met cultivatiebeoefening’ 
schrijven, dan schrijven ze er ook één, wat het resultaat is van er niet toe in staat zijn 
dingen te begrijpen in overeenstemming met de Fa. Kun je je voorstellen wat het 
betekent voor een beoefenaar als deze vlek niet weggewassen wordt? De huidige 
kwaadwillige vervolging werd door de oude krachten aan Dafa en de discipelen 
opgedrongen. Is niet alles wat gedaan wordt om weerstand te bieden aan de 
vervolging de meest magnifieke vertoning van Dafa discipelen die verantwoordelijk 
zijn voor Dafa en voor zichzelf? Dit is niet de eerste keer in de loop van de 
degenererende geschiedenis dat kwade krachten cultivatiebeoefenaars vervolgd 
hebben. Is dit geen herhaling van wat Jezus meemaakte in zijn dagen? Heeft Boeddha 
Sakyamuni dit ook niet meegemaakt? Als er inderdaad paden zijn die als referentie 
kunnen dienen, hebben dan datgene wat de vorige Verlichtte Wezens op dat vlak 
hebben meegemaakt en het kwaad van vandaag niet op dezelfde manier 
plaatsgevonden? Hoewel ze verschillen in hun specifieke manifestaties, ze mikken 
allemaal op het breken van de wil van diegenen die cultiveren in een rechtschapen Fa. 
In de gewone cultivaties in de geschiedenis traden die negatieve wezens 
daadwerkelijk op als een toetssteen om te bepalen of individuele beoefenaars 
Voltooiing konden bereiken. Als iemand zand bleek te zijn in plaats van goud, dan 
zou hij zeker uitgezift worden. Maar vandaag is het anders in de zin dat Fa-rectificatie 
plaatsvindt in de kosmische lichamen en het kolossale firmament gereconstrueerd 
wordt. Alle zogenaamde ‘testen’ van Dafa interfereren met de Fa-rectificatie. 
Bovendien is het doel van al diegenen die deelnemen aan de vervolging Dafa te 
beschadigen. Hoewel alles wat de oude krachten de persoonlijke cultivatie van 
mensen aandeden een zeker effect bereikte in het verleden, voldoet het, indien deze 
aanpak wordt gebruikt gedurende de Fa-rectificatie, niet alleen niet aan de standaard 
van Dafa, maar interfereert het ook ernstig met en verstoort het de Fa-rectificatie. Op 
dit moment moeten de oude krachten volledig uitgeroeid worden, ongeacht of de 
wezens die eraan deelnemen positief of negatief zijn. Al de slechte wezens die hierin 
participeren worden geëlimineerd tijdens de Fa-rectificatie, ongeacht hoe hoog hun 
niveaus zijn. Met Fa-rectificatie is het volledig verschillend van gewone cultivatie. 
Vandaag, wanneer Dafa discipelen als antwoord op de vervolging door het kwade de 
waarheid verhelderen, zijn er sommige studenten die kijken naar wat anderen doen. 
Maar een persoon moet altijd op zichzelf verlicht raken tot wat hij zou moeten doen 
ten overstaan van beproevingen. Telkens wanneer een persoon vooruitgang maakt, 
stijgt de Vruchtstatus die hij gevalideerd heeft en waartoe hij verlicht is.  

Het pad dat een Dafa discipel bewandelt, is een glorieuze geschiedenis en deze 
geschiedenis moet gecreëerd worden door zijn eigen verlichting. 

 
Li Hongzhi, 
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Geschreven op 9 juli 2001 
 
(Gepubliceerd op 23 september 2001) 
 
 

Aan de Clear Harmony Website van Europa 
 

Europa’s Clear Harmony Website:  

Groeten aan alle Dafa discipelen die betrokken zijn bij deze website! Ik zou graag 
enkele woorden tegen jullie zeggen over het onderwerp van het goed beheren van de 
Clear Harmony website. 

Ik denk dat jullie, eerst en vooral, het belang van het effect van een Dafa website 
moeten beseffen. Deze website is gemaakt om de waarheid te verhelderen, de 
vervolging door het kwaad aan het licht te brengen en de mensen van de wereld te 
redden. Jullie zouden ook het effect dat media op het algemene publiek hebben, 
moeten beseffen. Het is extreem belangrijk wat betreft mensen die de waarheid leren 
over Dafa, het redden van de mensen van de wereld en het aan het licht brengen van 
het kwade; en de invloed ervan is enorm. Daarom moet de specifieke inhoud van 
jullie berichten de eigen kenmerken van jullie website bevatten, moeten jullie meer 
rapporteren over de situatie in Europa en tegelijkertijd zou je dagelijks een paar 
berichten en belangrijk nieuws van de Clearwisdom website moeten brengen, omdat 
dat informatie uit eerste hand is over Dafa discipelen in China. 

Het hoofdlichaam van Dafa discipelen bevindt zich in China. Alles wat Dafa 
discipelen in andere gebieden in de wereld doen, is, naast alles van zichzelf voltooien, 
de vervolging van Dafa en Dafa discipelen in China aan het licht brengen. Dus vanuit 
dit perspectief mag de situatie van Dafa op het Chinese Vasteland niet onvermeld 
blijven. In het bijzonder zouden jullie de aandacht moeten vestigen op jullie berichten 
over doden tengevolge van de vervolging, samen met berichten over de kwaadaardige 
middelen die gebruikt worden in de vervolging en dit zal jullie unieke kenmerk van 
hoofdzakelijk nieuws over Dafa in Europa te brengen niet aantasten. Kwantitatief 
zouden de meeste van jullie artikelen over Europa moeten gaan en dan kunnen jullie 
de dingen aanvullen met belangrijke informatie van de Clearwisdom website over 
Dafa discipelen op het Chinese Vasteland. Door dit te doen zal de Europese Clear 
Harmony Website niet enkel zijn eigen kenmerken hebben, maar ook belangrijk 
nieuws over de vervolging van Dafa en jullie lokale publiek en lezers zullen er 
aandacht aan besteden en in staat zijn om dagelijks informatie over de vervolging van 
Dafa discipelen op het Chinese Vasteland te weten te komen.  

Het bovenstaande zijn maar een paar ideeën van mij. Als jullie het gevoel hebben dat 
jullie zelf ideeën of betere plannen hebben, dan zal ik geen bezwaar hebben; mijn 
enige hoop is dat jullie de Website nog beter kunnen runnen zodat deze het effect van 
het verhelderen van de waarheid kan hebben. 

 
Li Hongzhi, 
25 september 2001 
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Aan de tweede Dafa conferentie in Rusland 
 

Aan de tweede Dafa conferentie in Rusland: 

Tijdens de Fa-rectificatie periode hebben onze studenten het allemaal zeer goed 
gedaan. In het bijzonder hebben de Russische studenten onder de omstandigheden 
waarin de mensen van Rusland hevig beïnvloed zijn door de propaganda van de 
Chinese kwaadwillige politieke groep, weerstand geboden aan alle soorten druk en 
een Dafa Associatie opgericht en een enorme rol gespeeld in het verhelderen van de 
waarheid. Dit alles is opmerkelijk. Ik hoop dat jullie door deze Fa conferentie het 
werk van het verhelderen van de waarheid, het aan het licht brengen van het kwade en 
het redden van bewuste wezens beter zullen uitvoeren. Je zou moeten vaak 
communiceren met studenten in andere landen, elkaar aanmoedigen en samen ijverig 
vooruitgang maken. Meester wacht op zelfs nog beter nieuws van jullie. 

 
Li Hongzhi, 
29 september 2001 
 
 

De kilte van de herfstwinden 
  

De slechten zouden twee keer moeten nadenken over hun flagrante wreedheid,  

Wanneer Hemel en Aarde weer helder zijn, gaan ze ten onder in de kokende ketel;  

Slagen en trappen doen weinig om de harten van de mensen te veranderen, 

Hevige winden luiden een herfst in met zelfs nog hardere kilte. 

 
Li Hongzhi, 
25 oktober 2001 
 
 

De Fa-rectificatie van de menselijke wereld voorspellen  
  

De Fa-rectificatie beweegt door de wereld, de grote manifestatie van Goden en 
Boeddha’s ontvouwt zich en alle niet rechtgezette fouten en karmische relaties in de 
chaotische wereld worden vereffend met goedschikse oplossingen. Diegenen die Dafa 
kwaad berokkenen gaan ten onder door de poort van geen-leven. Wat alle anderen 
betreft, keren de harten van mensen terug naar rechtschapenheid en koesteren ze 
deugdzaamheid en doen goed, alle ontelbare dingen worden vernieuwd en ieder en elk 
bewust wezen vereert de reddende genade van Dafa. Alle hemelen en de aarde vieren 
samen, feliciteren elkaar en verheffen zich samen. De meest glorieuze periode van 
Dafa in de menselijke wereld begint op dit moment. 

 
Li Hongzhi, 
9 december 2001 


