Vyučování Fa během Lampiónového festivalu na konferenci Fa v
Západním USA
(Li Hongzhi, 15. února 2003)

(Dlouhý potlesk) Posaďte se prosím.
Byl to dlouhý čas od té doby, co jsme se viděli naposled. Zdá se, že mnozí lidé věděli, že přijdu
na tuto konferenci Fa – každý je celkem dobře informován, a ve vaší kultivaci jste silnější a silnější.
(Potlesk) Dnes vám nejdříve řeknu o stavu nápravy Fa, jakož i o mé situaci, a potom budu trochu
mluvit o některých věcech, které se vyskytly mezi praktikujícími v průběhu nápravy Fa a v průběhu
kultivace.
Při různých příležitostech jsem z různých pohledů mluvil o nesmírné síle nápravy Fa celého
vesmíru. Dnes vám opět vysvětlím formu nápravy Fa z jiného pohledu. Jak víte, tento vesmír je
dost obrovský – tak obrovský, že se to nedá změřit – a to nemluvím o způsobu měření lidmi, ale
způsobu měření Bohy. V minulosti jsem řekl, že z bezpočtu vnímajících bytostí žádná nedokáže
skutečně zjistit z kolika molekul je složena Země, avšak každá částice je život. A pak, je tak mnoho
planet ve vesmíru, je jich tak mnoho, že je to nespočitatelné. Co se týče toho, jak velké je nebeské
tělo, i když rozšíříte svou představivost do nekonečna, je to stále jen v říši částic malého nebeského
těla. V obrovském vesmíru jsou nespočitatelné nejen životy, ale i jejich úrovně jsou nespočitatelné –
jsou nespočitatelné i pro Bohy. Tomuto rozumí i králové a páni na velmi vysokých úrovních. Takže
v pozdějších fázích vyučování Fa jsem už nemluvil o tom, jak obrovský je vesmír, protože je to už
úplně nemožné vyjádřit použitím lidského jazyka. Avšak čím vyšší úroveň, tím větší jsou ty
obrovské bytosti a dimenze – jsou tak obrovské, že je to nepopsatelné – objem jedné bytosti tam
nahoře přesahuje objem všech vesmírů pod ní, natolik je velká. Co se týče této záležitosti nápravy
Fa, dvacet procent bytostí starého vesmíru se zúčastnilo a sestavily všechno, co chtěly během
nápravy Fa a na každé odlišné úrovni je skupina bytostí, které se přímo zúčastnily této nápravy Fa.
Nikdy by si nemyslely, že jejich účast je ve skutečnosti opravdová démonická překážka pro tuto
nápravu Fa. Jejich účast vytvořila obrovskou překážku pro celou nápravu Fa a vedla ke zničení
nespočitatelného množství vnímajících bytostí. „Není ale Mistr milosrdný, nemůže jim jednoduše
odpustit?“ Staré sily jednoduše hrají takovéto hry s mým obrovským milosrdenstvím. Fa je
milosrdný k vnímajícím bytostem, je však současně i vážný a důstojný. Fa má také standardy, a pro
vnímající bytosti je neměnný a nezničitelný, není možné s ním svévolně zacházet. Může být
milosrdný k vnímajícím bytostem; avšak, když určitá bytost skutečně porušuje věci do takové míry,
je tu Fa, který to posoudí – další milosrdenství by nebylo na místě, rovnalo by se to sebezničení, a
proto je tento typ bytosti označen k vyhlazení.
Během nápravy Fa, počet vnímajících bytostí ve vesmíru, které byly vyhlazeny kvůli účasti
starých sil, je nespočitatelný. Při svých specifických způsobech účasti šly cestou, o které si mysleli,
že jim nejlépe umožní dosáhnout jejich cílů, což je současně jejich nejtypičtější způsob – všechna
obrovská, gigantická nebeská těla vložila nohu do nejnižší úrovně vesmíru, do Tří říší. Je to pouze
analogie. To znamená, že oni všichni mají část, která byla vtlačena do Tří říší. Přemýšlejte o tom
všichni, když taková obrovská nebeská těla a gigantické bytosti vstoupí do Tří říší, do jakého stavu
se dostaly Tři říše? Dnešní lidstvo zdegenerovalo do takové míry, že se to už nedá porovnat s
minulou historií. Dokonce i nebeské bytosti na Zemi cítily obrovský tlak. Ptal jsem se jich na tento
druh změny a ony řekly, že si myslely, že je to způsobeno jejich kultivačním stavem. Takže dokonce
i nebeské bytosti na Zemi už nejsou nebeské, protože tyto gigantické bytosti jsou jistým druhem
překážky pro všechno na této nejnižší úrovni vesmíru. A poté co přišly dolů, způsobily
nepředstavitelnou škodu co se týče deformace bytostí a hmoty ve Třech říších. Jestliže by nebylo Fa
napravujícího lidský svět, který to znova důkladně opraví, potom by se toto místo úplně vymklo z
rukou, nikdo by nebyl schopen nic dělat, a bylo by už nespasitelné.
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Způsob, který často používají, je ten, že vezmou obrovská nebeská těla a bezpočet nebeských
kleneb, stlačí je dohromady a protlačí je do Tří říší. Obrovská bytost, čím vyšší je její úroveň, tím
má větší objem – avšak její částice, elementy, ze kterých se skládá, jsou drobnější, to jest
mikroskopičtější. Potom takovéto obrovské bytosti – když jsou stlačeny dohromady – přemýšlejte o
tom všichni, jaké to bude v této nejnižší úrovni vesmíru? Vytvořilo to silnou stěnu. Ve skutečnosti je
vesmírná náprava Fa záležitostí mávnutí rukou. Avšak v procesu tohoto mávnutí rukou jsou rozdíly,
které pociťují bytosti v mnoha vesmírných dimenzích, velmi velké. Uvnitř nezměrných,
nespočitatelných dimenzí jsou vlastní časy těchto dimenzí – rozdíly v časech jsou tak velké a je tak
mnoho časů, že je to také nezměrné a nespočitatelné – takže toto způsobilo obrovské rozdíly mezi
časy v odlišných dimenzích. Při tomto mávnutí rukou jdou některá místa téměř stejným krokem; na
některých místech už prošla desetiletí, staletí, tisíciletí, nebo desítky tisíc let; na některých místech
už prošlo mnoho stovek miliónů let, dokonce milióny miliónů let, nezměrné a nespočitatelné
množství času. Co se týče lidí, není to tak mnoho, jen něco víc než desetiletí. To také znamená, že
to byl čas, který způsobil takovéto rozdíly.
Přemýšlejte o tom všichni, protože existují rozdíly mezi různými dimenzemi a časy, potom ta
obrovská nebeská těla, která byla vtlačena do Tří říší – i když vstoupila do tohoto lidského místa,
přece jsou stlačena. Když to chápeme z pohledu představ vytvořených lidským způsobem
uvažování, celkový objem se zmenšil, avšak to neznamená, že se změnila vnitřní struktura. Jestli se
vnitřní struktura nezměnila, přemýšlejte o tom všichni – když tam vstoupíte, zjistíte, že jsou to stále
obrovské prostory. Když jsem začal dělat věci v nápravě Fa, dělal jsem věci zvenčí Tří říší a
obcházel jsem vnitřek Tří říší. Proč jsem se jim vyhýbal? Jestliže bych to dělal uvnitř Tří říší, potom
vyjádřit to lidskými slovy, Tři říše by se staly ohniskem nápravy Fa, termojadernou reakcí, místem,
kde se štěpí nejmikroskopičtější částice, hlavním bojištěm nápravy Fa – obrovské změny v
gigantických bytostech a kosmických tělech by se všechny děly zde. Přemýšlejte o tom všichni, Tři
říše by byly zničeny do takové míry, že by tu nic nezůstalo a nic by tu nebylo. Proto bylo nutné
obcházet Tři říše.
Začal jsem nápravu Fa zvenčí Tří říší a postupoval jsem přímo směrem nahoru – nešel jsem
pouze v jedné linii, ale všemi směry – současně jsem to rozšiřoval na mikroskopickou a
makroskopickou úroveň, šel jsem směrem vzhůru jakož i směrem dolů, protože stávat se
mikroskopičtějším a makroskopičtějším je tentýž koncept. Všude se to vykonává způsobem, který
překračuje všechny pojmy času. Když se člověk dívá shora na tuto obrovskou rychlost šíření a
gigantické pronikání, dokonce i když to vidí Bohové, jsou úplně šokováni, jako nikdy předtím.
Všude se všechna nebeská těla rozpadají a znovu skládají – pro většinu se najde shovívavé řešení, i
když některá jsou i vyhlazena. Nedávno jste viděli, že američtí astronomové objevili, že se různé
galaxie a nebeská těla nově vytvářela a toto jsou scény přetváření v říši, kterou mohou lidé
pozorovat. V současnosti lidstvo ještě neví, že i když jsou rozdíly v časech mezi dimenzemi velmi
velké, ve skutečnosti se jedná o jeden celkový čas, a jen mezery mezi dimenzemi vyvolaly různá
časová pásma. Ve skutečnosti se to děje ve stejném čase. Všechno probíhá tímto ohromujícím
způsobem. Výbuchy gigantických množství energie, opětovné vytváření – tak veliký druh procesu
vytváření je současně nejmakroskopičtější a nejmikroskopičtější: zázrak jeho přesnosti, spletitost
jeho nezměrné povahy, ohromný rozsah jeho složitosti, obrovitost nebeské klenby, dokonce i
gigantičtí Bohové nad tím žasnou. I tak je proud nápravy Fa ukončen velmi rychle, je to vykonáno v
okamžiku – všechno je vykonáno, a vykonáno bezchybně. Avšak tato část, která byla vtlačena do
Tří říší je jedna propojená bytost s tím, co je nahoře, jsou spojeny dohromady – prostor uvnitř jejich
gigantické hmoty je velmi rozsáhlý. Řekl jsem v minulosti, že u obrovské bytosti, dostat se od toho,
co vytváří její povrch až po to nejmikroskopičtější, nebo vzdálenost v rámci jejího vlastního těla –
toto nedokáže projít ani obrovský Bůh během svého života. Život boha je velmi dlouhý, tak je to
gigantické. Avšak v nápravě Fa je to vykonáno v okamžiku, je to velmi rychlé. Potom ve Třech
říších, ve světle lidských představ, byly stlačeny do takovéto nepopsatelně úzké a malé míry, avšak
jejich čas, dimenze a struktura je stejná jako tam nahoře. Když se prochází skrz gigantickou vrstvu
tam nahoře, odpovídajícím způsobem se to děje i dole – skrz tu úzkou vrstvu se prošlo za stejně
dlouhou dobu. Do Tří říší bylo vtlačeno tak mnoho nebeských kleneb a nebeských těl a počet
bytostí, které vstoupily do Tří říší je taktéž nespočitatelný. Je tedy možno vidět, že náprava Fa v
horních a mikroskopických částech vesmíru prudce postupuje a to tak rychle, že je možno na této
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úrovni použít analogii: je to rychlejší, než výbuch laseru na té úrovni. Používám slova, kterým lidé
ještě dokáží porozumět na popis toho, co je nejrychlejší. Tam nahoře, nebeská těla, která jsou
neporovnatelně obrovská, byla napravena pomocí Fa, avšak zde mezi lidmi je to jakoby se odloupla
tenká vrstva kůže. Rozumíte významu mých slov?
Proč jsou tedy během nápravy Fa uvnitř Tří říší průlomy k povrchu tak pomalé? Toto je příčinou.
Když se náprava Fa vrátí do lidského světa, bude už o všechny vesmírné částice a bytosti ve
vesmírech nahoře úplně postaráno, všechno bude synchronní a zároveň ukončené. Až když bude
náprava Fa tam nahoře ukončena, tu v našich Třech říších nastane průlom. Znovu mluvím z jiného
úhlu, abych srozumitelně vysvětlil, proč když náprava Fa začala, nedělal jsem ji uvnitř Tří říší.
Někteří praktikující přemýšlí, Mistr neuznává uspořádání starých sil, proč potom Mistr ihned
nezničí staré síly? Mistr to může udělat a ať je to jakkoliv velká úloha, Mistr ji i tak může udělat,
avšak přemýšleli jste o tomto? Jestliže přenesu tuto obrovskou, gigantickou energii nápravy Fa zpět
sem do Tří říší, aby vykonala věci, je to jako použít atomovou bombu na komára – není to správné
použití. Jestliže bych přenesl tuto obrovskou energii zpět, bylo by to rozpoutání boje zde ve Třech
říších, a i když ony vstoupily do Tří říší, jejich gigantická hmota je stále tam nahoře – co bylo
stlačeno je pouze malá část, takže když je [tady] rozložím a opětovně vytvořím, příslušná větší část
se tady bude neustále doplňovat; jak je budu postupně rozkládat, ony se sem budou postupně
vtlačovat – jiná nebeská těla to budou dělat také a budou sem neustále přicházet jako ve štafetě.
Potom přemýšlejte o tom všichni, když všechna bezpočetná gigantická nebeská těla a bytosti sem
budou neustále přicházet, potom by se toto místo stalo místem, kde se budou štěpit všechny částice
a stane se to největším ohniskem vesmíru. Moje síla, také obrovská hmota, kdyby se takováto velká
síla použila v tomto bodě, nedala by se zcela využít a čas by se natáhl. I kdybych nakonec dokázal
skrz ně všechny proniknout a všechno to ukončit, přemýšlejte o tom, všichni – na tomto lidském
místě, v těchto Třech říších by nic nezůstalo, po těchto gigantických otřesech by už nic víc
neexistovalo. Toto je jedna z příčin, proč jsem to nedělal přímo zde. Proč potom přímo neřeším
situaci ve Třech říších okamžitě a nějakým speciálním způsobem? Je to proto, že jestliže bych je
odstranil, neustále by přicházely, aby překážely věcem a výše zmíněný scénář by se odehrál tak či
tak. Takže jestliže se ve Třech říších neobjeví žádné významné problémy, věci není možno
uskutečňovat na tomto místě – náprava Fa se vykonává komplexně na základě celého těla – není
možné, aby byl během ní zdůrazňován pouze tento lidský aspekt a bylo by příliš hrozné, jestliže by
se kvůli této příčině opozdilo spasení posledních prvků bytostí všech kolosálních nebeských kleneb.
Avšak v minulosti jste slyšeli o tom, a řekl vám to i Mistr, že co se týče celkové nápravy Fa,
velkou část gongu jsem nechal i zde mezi světskými lidmi. Abych zabezpečil kultivaci
praktikujících a potvrzování Fa, není to problém a určitě to mohu zvládnout. Avšak je tu další
otázka – proč potom staré síly mohou manipulovat věcmi? Je to proto, že všechny bytosti vtlačené
do Tří říší jsou staré síly. Vytvořily stěnu – cokoliv chci udělat nad rámec běžných věcí, spojí se a
překáží tomu. Jestliže trvám na tom, že to udělám, soustředí všechnu svou sílu, aby to zablokovali.
V minulosti, když jsem na čínské výstavě Orientální zdraví chtěl umožnit více lidem poznat
Dafa, osobně jsem jednou léčil nemoci lidí. Karma některých lidí byla velmi velká, a když jsem
léčil jejich nemoci, staré síly mi je nechtěly dovolit léčit. Staré síly mi bránily takovým způsobem,
že okamžitě uspořádaly nespočitatelně mnoho Bohů, aby blokovali u tohoto člověka místo, kde byl
kořen nemoci a stali se velmi malými. Někdy učedníci Dafa často viděli před svýma očima jasné,
zlaté záblesky světla a to byli oni. Stali se velmi malými, avšak hustota byla dost obrovská – stlačili
se k sobě jako roj a blokovali místo, kde byl kořen nemoci. Ve skutečnosti mi nemohou překážet,
protože je mohu vzít a hodit dolů, a mohl bych je i degradovat. V nápravě Fa je princip – jakkoliv to
chci řešit, je to vždy spravedlivé. Měli byste si zapamatovat tato slova, které vám Mistr říká:
Jakkoliv chci řešit věci, je to vždy spravedlivé, a ti které odstraním se vždy mýlí. (Potlesk) Je to
proto, že toto je volba vesmíru a volba budoucnosti. Avšak já bych kvůli vyléčení nemoci pro
světského člověka srazil dolů tyto Bohy, poté jakmile je srazím dolů svou rukou, jejich stav
dosažení bude snížen a oni budou sraženi dolů. Avšak oni tvrdohlavě blokovali to místo kvůli
ochraňování toho starého Fa vesmíru – nemohou vidět Fa nového vesmíru – a poté jakmile jsem
odstranil jednu skupinu, přišla další, neustále obnovujíc svou sílu. Mistr neměl srdce to dělat –
nemohl jsem zničit tak mnoho Bohů jen proto, abych prokázal milosrdenství světské osobě, i když
oni nerozumí této záležitosti nápravy Fa.
3

O této záležitosti jsem mluvil proto, abych vám řekl, že v nápravě Fa jsou mnohé věci, které
neprobíhají právě tak jak by člověk chtěl – je to společné úsilí starých sil na nízkých a na vysokých
úrovních, a ony používají svou obrovskou hustotu, aby způsobovaly překážky. Právě jsem řekl, že
já skrz ně mohu prorazit, jestliže bych však skrz ně chtěl prorazit, musel bych sem přivést obrovské
množství energie, abych je úplně odstranil, avšak ony by pak sem nashromáždily obrovská
množství veškeré vesmírné hmoty a způsobilo by to problémy, které by bylo velmi těžké okamžitě
vyřešit. Samozřejmě, jestliže během této nápravy Fa praktikující jednají spravedlivě, tyto problémy
nebudou existovat. Kdybych s gongem a energií, kterou jsem nechal na této straně vesmíru a ve
Třech říších něco dělal, a praktikující by nejednali spravedlivě, staré síly by vzdorovaly a objevily
by se jisté překážky. Proto říkám praktikujícím, aby se chovali spravedlivě a neumožnili jim, aby se
chytili nějakého principu – jen co najdou nějakou významnou výmluvu, zničí vás. Zejména nyní na
samém konci zápasí na život a na smrt. Když se nemohou chytit nějakého principu, neodváží se vás
pronásledovat, protože potom by i ony porušovaly principy – ony tomu rozumí také, takže není
nutné, abych je já odstranil, protože by je odstranil Fa starého vesmíru, protože ony jsou staré síly,
které považují ochraňování starého Fa za to nejdůležitější.
Takže v tomto bodě budu mluvit o jiné záležitosti, o situaci Mistra. Právě jsem vám řekl, že ty
poslední částice vesmírných nebeských těl využily příležitost a vstoupily, když jsem obcházel Tři
říše. Takže, dokonce mezi mým povrchovým tělem a mým nebeským tělem a obrovským gongem
na druhé straně, tento gigantický, obrovský počet bytostí, které nebyly napraveny pomocí Fa,
vytvořil bariéru. Tento druh bariéry není jako když položíte předmět mezi nějaké dvě věci, abyste je
oddělili – není to něco podobného – toto přichází ze všech mikroskopických úrovní a vypadá to,
jakoby to vyplňovalo všechny mezery, avšak i ony mají své vlastní úrovně a říše, a nemíchají se s
částicemi nižšími než je jejich úroveň. Avšak, protože vzdálenost mezi částicemi závisí na existenci
dimenzí a času, a v momentě, když ten velký počet obrovských nebeských těl na nejvyšší úrovni
vstoupil do prostoru mezi všemi částicemi ve Třech říších, jejich původní prostorová vzdálenost a
trvání času se změnilo – čas a prostor byly nespočetně mnohokrát zvětšeny – takže vytvořily stěnu
obrovských rozdílů vytvořenou z odlehlého prostoru a zpomaleného času a to vedlo k tomu, že staré
síly jsou schopny dělat věci, které chtějí dělat, pod ochranou této stěny rozdílnosti.
Říkám vám, že rušivě zasahují do lidí a jejich myšlení – a ne pouze zvenku, ale mohou procházet
i skrz lidské tělo. Zatímco prvky vysoké úrovně omezují povrch lidského těla, Bohové starých sil
mohou být chráněni a procházet skrz těla světských lidí. Řečeno z jiného pohledu, když se
podíváme na povrch našeho lidského těla lidskýma očima, lidská forma a struktura kůže a
fyzického těla je velmi ušlechtilá; avšak když se lidské tělo pozoruje velkými, vysoce zvětšujícími
mikroskopy, zjistilo se, že částice člověka a tělo, které je vytvořeno z těchto částic je zrnité jako
písek a je tam mnoho mezer. Kdyby lidé měli technologii, kterou by věci ještě víc zvětšili, mezery
by byly šokujícně velké. Když se na to podíváme z ještě mikroskopičtějšího pohledu, tyto mezery
mezi částicemi jsou téměř tak velké jako prostorová vzdálenost mezi molekulami a planetami. Když
si vezmeme takovou velkou vzdálenost, není úplně přirozené, že bytosti a hmota vytvořená z ještě
mikroskopičtějších částic bude tudy volně procházet? Takže někdy v okamžiku prorazí přes povrch
člověka – na povrchu vypadá, jakoby to byl tento člověk, a v mikrokosmu je to stále tento člověk,
ale uprostřed je přidána jiná bytost.
Dovolte mi nyní říci, že u vás tento problém neexistuje, protože ty části, které byly úplně
zkultivovány, jsem vám úplně uzavřel. Jestliže učedník Dafa jedná spravedlivě, nic se neodváží
vstoupit ani do povrchových částic, které ještě nebyly úplně zkultivovány – na jedné straně se staré
bytosti neodváží poškozovat Fa starého vesmíru a na druhé straně máte Mistra a strážní Bohy Fa;
avšak jestliže připoutanosti vaší lidské strany nejsou opuštěny, Mistr a strážní Bohové Fa jsou ve
složité situaci. Jestliže jsou spravedlivé myšlenky silné, potom Mistr a strážní Bohové Fa mohou
pro vás udělat cokoliv.
Má situace není něčím, co si běžné bytosti dokáží představit. Během nápravy Fa Mistr
shromáždil životy všech vesmírných vnímajících bytostí a různé elementy do svého těla. Za prvé je
to kvůli bezpečnosti nápravy Fa – životy všech vnímajících bytostí jsou tu se mnou, takže nikdo
nemůže udělat nic, co by bylo hrozbou pro vesmír; za druhé je to kvůli tomu, aby se žádné bytosti
nebo různým vesmírným látkám neumožnilo uniknout nápravě Fa; za třetí je to na ochranu jejich
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životů během nápravy Fa. Takže všude po Mistrově těle jsou vesmírné bytosti různých úrovní,
rozličných velikostí, a rozmanitých druhů a variací, obrazy Taů, Bohů a Buddhů – lidé jsou v tom
také zahrnuti, někteří velcí a někteří malí – avšak oni nemohou překážet Mistrovi ani mít jakýkoliv
vliv, protože jsem to já, kdo shromáždil životy všech vnímajících bytostí. Některé je možné vidět
lidskýma očima, a třetí oko praktikujících je může také vidět – o tomto jsem předtím nemluvil.
Když někteří praktikující, kteří mají problémy s charakterem, uvidí tyto věci, budou mít bouřlivé
představy.
Řekl jsem, že jak se kultivujete v různých situacích, vytvoří se kultivační stavy na různých
úrovních. Ti se zavřeným třetím okem se musí osvítit na základě Fa a ti s třetím okem otevřeným se
setkají se situacemi, ve kterých se objeví falešné iluze, aby způsobily rušivé zasahování. Aby
zkoušely ty praktikující, kteří mohou vidět, ty poslední staré síly nejvyšších úrovní, které nebyly
napraveny pomocí Fa v minulosti vedly staré síly nízkých úrovní k tomu, aby dělaly nedobré věci
ve zvětšených rozdílnostech v prostoru a čase. Tyto jejich činy během nápravy Fa jsou pácháním
hříchů, které vážně otřásly spravedlivou vírou a spravedlivými myšlenkami učedníků Dafa.
Vždy byste si však měli vzpomenout na jednu věc: bez ohledu na to, kdo zasahuje, vždy je to
dočasné, všechno jsou to iluze, a nic z toho nejsou hlavní těla, všechno je to jako povívající vzduch.
Všude v prostoru existují různé typy hmotných částic a bytostí, je jich příliš mnoho, aby se daly
spočítat – jsou přítomné ať mají nebo nemají tvar, jsou to jednoduše bytosti v mikroskopických
dimenzích a v různých dimenzích. Předtím než je náprava Fa hotova, mikroskopičtí Bohové
vesmíru existují současně ve svých vlastních dimenzích – jakékoliv myšlenky o tom, zda se zde
zdržují nebo ne jsou pouze představou. Tyto přirozeně existující částice, beztvaré nebo jiné, nemají
na vás vůbec žádný vliv, nikdo nemůže manipulovat učedníky Dafa, kteří mají spravedlivé
myšlenky a spravedlivé chování.
Dovolte mi stejně tak vám říci, že se zdá, že obrovské bytosti a částice starých sil vysokých
úrovní vytvořily rozdělení na mém povrchu, avšak nikdy nedokáží oddělit moji nejmikroskopičtější
existenci, protože žádná bytost mě nedokáže předčit. (Potlesk) To nikdy nebudou schopni uvidět, a
je to něco, co vnímající bytosti ve vesmíru nikdy nebudou schopny uvidět – pouze já sám to mohu
ovládat. Chci tím říci, že tento jev, o kterém jsem mluvil vytvořil u lidí mylnou představu a určité
nepochopení a dnes jsem vám řekl, jak to skutečně je.
Dovolte mi říci vám, že když se na mě díváte svýma fyzickýma lidskýma očima – můj
nejzevnější povrch – to jsem skutečný Já, Li Hongzhi. To co vidíte na druhé straně je moje tělo
Buddhy. Já na nejzevnějším povrchu, které vidíte právě nyní je moje Hlavní tělo, Li Hongzhi.
(Potlesk) Proč? Je to proto, že abych udělal tuto věc, spasil všechny vnímající bytosti, přišel jsem na
nejnižší úroveň. (Potlesk) Takže bez ohledu na to co jste viděli, zda to bylo moje Tělo Zákona, moje
tělo gongu nebo jakákoliv moje část na vyšších úrovních, nevyviňte si žádné připoutanosti. Všichni
ti existují s tímto povrchem, a já jsem Hlavním tělem. Moje lidská kůže na nejzevnějším povrchu je
Hlavní tělo. (Potlesk) Avšak protože Mistr je mezi běžnými lidmi, abych tu byl schopen žít, musím
být v souladu s principy lidských bytostí v tomto světě. Jinak by mě lidé považovali za dost
divného. Staré síly na mě chtějí použít nějaké triky a neustále dělají zlé věci. Abych neovlivnil
spravedlivé myšlenky učedníků Dafa, s výjimkou toho, že jsem tu k sobě shromáždil životy všech
vnímajících bytostí ve vesmíru, nepoužívám žádné vnější elementy. Všechna má falešná Já ve
vesmíru byla záměrně vytvořena starými silami. Je hříšné takto dělat věci, bez ohledu na to, zda
bylo záměrem vytvořit pozitivní nebo negativní účinek. Myslím si, že jsem vám důkladně vysvětlil
tuto záležitost.
I když jsem sem přišel, nikdo nemůže vidět, jak jsem v konečném důsledku mikroskopický. Ony
mohou vidět pouze část, která je složena z nejpovrchnějších molekul lidského těla. Každý objekt,
všechno ve vesmíru, se skládá z různých mikroskopických částic vrstvu po vrstvě až ke svému
povrchu. Bohové to všechno mohou vidět, odhalit jejich kořeny a najít jejich původ. Jako cesta se to
táhne dolů kousek po kousku, až tam odkud pochází. Odkud jsem tedy přišel já? Přišel jsem zevnitř
a zvenčí. Přicházím z ničeho a zformoval jsem se do něčeho. Objevil jsem se na vrcholku kolosální
nebeské klenby a odtud jsem sestoupil do nejzevnějšího povrchu Tří říší krok za krokem. Žádná
bytost neví kdo jsem.
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V minulosti se vyskytla jedna situace. Co se týče mé nápravy Fa, staré síly použily mnoho triků a
udělaly mnoho věcí. Nejenže udělaly ta uspořádání, ale chtěly také, aby ty obrovské bytosti ve
vesmíru, které se nezúčastňují viděly co dělají. Takže se snažily být co nejvychytralejší. Použily
některé mé částice nebo můj gong a pod svým vlivem vytvořily podoby Mistra, podoby Buddhy.
Neřekl jsem vám o tom dříve, protože jsem ve vás nechtěl způsobit zmatek. Byla tam další příčina,
jmenovitě jejich záměrem nebylo způsobit škodu. Říci to jejich vlastními slovy, chtěli mi pomoci
dělat věci hraním pozitivní úlohy. Toto jsou dvě části sestavené starými silami. Jedna část měla hrát
negativní úlohu. Druhá část měla hrát pozitivní úlohu. Někteří z nich vstoupili do těl žáků, aby
udělali určité věci. Bylo několik takovýchto zřídkavých případů. Takže někteří, co to mohli vidět
řekli, „Fíha, ty jsi Mistr!“ Potom ho brali jako Mistra. Avšak nebylo to sestaveno mnou. Přesněji
řečeno, nejsem to já. Neuznávám ani je, protože to bylo sestaveno starými silami. Samotná tato věc
je projevem zdegenerovaného vesmíru. Když to lidé viděli, mohlo to způsobit u žáků falešný dojem
v jejich spravedlivých myšlenkách, což by vážně poškodilo jejich spravedlivou víru a spravedlivé
myšlenky, takže ty musí být zničeny. Nyní byly všechny sraženy do pekla. Tím, že se dnes zmiňuji
o této záležitosti, stejně tak každému říkám: někteří naši žáci, v žádném případě nespadněte kvůli
tomuto. Není to vtip. Někteří lidé už vykročili jednou nohou do prázdna – jsou už trochu
iracionální. Je to jen několik ojedinělých případů, a musíte tomu věnovat pozornost.
Právě jsem trochu mluvil o mé situaci. Je tu ještě jedna věc. Nedávno se vyskytly u několika
žáků některé nesprávné stavy. Tento problém je stejně tak velmi vážný. Je to stejně tak způsobeno
mnoha příčinami. Jedna hlavní příčina je v tom, protože se vaše úrovně zlepšily a Mistr mluvil o
Stavu dosažení, který získáte, stáváte se odvážnějšími a cítíte, že jste silnější – mohu to popsat
pouze slovy nízké úrovně lidských bytostí, protože tu nemáme přiměřený jazyk, abychom to
popsali. Takže někteří lidé začali mluvit o tom, že už víc nepotřebujeme respektovat Mistra, a
všechno co je třeba dělat je jít podle Fa a vzít Fa za Učitele.
Samozřejmě, já jsem vám řekl, abyste vzali Fa za Učitele – to není nesprávné. Avšak toto není
účelem toho, že jsem vám řekl, abyste vzali Fa za Učitele. Co je tedy účelem? Jak víte, mám 100
milionů učedníků Dafa. Jestliže by moje Hlavní tělo mělo osobně říci každému učedníkovi, jak se
kultivovat a mělo by se o vás starat, a obraceli byste se přímo na mě s problémy, se kterými se vy
všichni setkáváte ve vaší kultivaci, a jestliže by přeměna vašeho gongu, dovršení vašich rájů,
odstranění karmy a každá jedna věc měla být vykonána tímto mým Hlavním tělem, přemýšlejte o
tom všichni, bylo by to nemožné dosáhnout a nemožné to vykonat předtím než Fa napraví lidský
svět a odstraní poslední překážky. Avšak velmi mnoho žáků mě nemůže vidět, jak se mají
kultivovat? Je tu Fa. Proto jsem vám řekl, abyste vzali Fa za Učitele. To byl nejzákladnější cíl. Také
jsem vám řekl, jak mocný je Fa. Vložil jsem své nesmírné schopnosti do tohoto Fa. Takže tento Fa
může pro vás udělat cokoliv. (Odmlka, potlesk) Jsou i nějací jiní žáci, kteří o mě mluví stejně jako
jsem já mluvil o své situaci předtím. Několik žáků nemá jasné porozumění a kvůli tomuto
nerespektují Mistra. Odvážili se mluvit o tom, jak je Fa velký, a jak jsem já, Mistr, takový a takový.
Fa vytvořil bezpočet králů a pánů obrovských kolosálních nebeských kleneb a je zárukou existence
všech bytostí a rozličných částic ve vesmíru, mezi nimi i drobní vy. Samozřejmě, neříkám, že jako
žáci nemůžete mluvit o těchto věcech. Avšak ve vašich slovech jsem viděl vaše připoutanosti a
hrozný směr, kterým jste se vydali. Navíc, to co jste viděli je jednoduše velmi nízké a určité věci
vůbec nejsou takové jak si myslíte. Mnohé jsou falešnými zjevy vyplývajícími z toho, že myšlenky
nejsou spravedlivé.
Právě jsem řekl, že ve vesmíru je nespočitatelné a nekonečné množství úrovní. Avšak pod
účinkem nejvyšší úrovně, všechny nespočitatelné a nekonečné úrovně pod ní – celou cestou až k
lidské úrovni – mají projevy na různých úrovních. Přemýšlejte o tom, jak komplexní a rozsáhlé tyto
projevy mohou být. Projevy na jakékoliv úrovni jsou principy na této úrovni a jsou zobrazením
principů na této úrovni. Avšak žádné ze scén, které jste viděli na jakékoliv úrovni nejsou tím, co je
nejzákladnější.
Mnohým žákům jsem umožnil vidět projev určitých jevů v nápravě Fa na různých úrovních. Je
to kvůli tomu, aby se zlepšila vaše důvěra k nápravě Fa, aby se vám umožnilo dobře studovat Fa,
zlepšila se vaše důvěra k usilovnému kultivování se, k objasňování faktů a k vysílání spravedlivých
myšlenek. V žádném případě nepovažujte jevy, které jste viděli na velmi nízkých úrovních, na
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několika nejnižších úrovních mezi nespočitatelnými a nekonečnými úrovněmi, jako základní situaci
kosmické nápravy Fa, protože všechno z nápravy Fa má své odlišné, konkrétní projevy na každé
úrovni.
Víte, že co se týče jen samotné záležitosti kultivace, na nízkých úrovních vesmíru je to velmi
komplexní, ale na vyšších úrovních se to stává jednoduchým? Tam už není žádná představa
kultivace, ale pouze koncept odstranění karmy. Na ještě vyšších úrovních jsou všechny těžkosti
kvůli vydláždění cesty k výstupu do nebes. Na ještě vyšších úrovních, odstranění karmy, vydržení
těžkostí, kultivace a podobné pojmy už víc neexistují, a je tam jen provádění volby! Na vysokých
úrovních vesmíru je pouze takovýto princip. Kdokoliv je považován za dost dobrého bude vybrán.
To je princip. „Kultivace? My jsme nedělali žádná uspořádání pro kultivaci. Jaká kultivace? My
jsme ho jen zamýšleli očistit, očistit ho celou cestou nahoru, krok po kroku.“ Je to pouze
očišťování! Když se to však projevuje na různých úrovních, stává se to dlážděním cesty, setkáním
se s nepříjemnostmi, vydržením těžkostí, odstraněním karmy, kultivací, a tak dále, kultivováním
této metody nebo praktikováním tamté metody.
Když mluvím o této záležitosti, odhalil jsem současně důležitý princip. Ve skutečnosti, v tomto
vesmíru není důležité zda vnímající bytosti vědí nebo nevědí kdo jsem. Avšak člověk musí mít
jasno v jedné věci. To jest, já napravuji Fa, bez ohledu na to kdo jsem, já napravuji Fa. Jednou jsem
řekl starým silám, „Je v pořádku, že nevíte, kdo jsem a je v pořádku, že nevěříte kým jsem. Toto
nejsou vaše hříchy. Avšak to, kam jdu – použitím vašich pojmů, já se také kultivuji – co dosáhnu, to
víte. Otočte se a podívejte se na to, co jste udělali. Nedopustili jste se hříchů?“ Navíc, na ještě
vyšších úrovních, pojem chtít něco dovršit už víc neexistuje. Tam je pouze volba, kterou udělal
vesmír. Všechno, co jsem dělal během současné nápravy Fa a všechno co chci, říci to jednoduchými
výrazy, jsou volby, které dělá budoucí vesmír a je to to, co budoucí vesmír potřebuje. (Potlesk) Co
se týče bytostí ze starého vesmíru, včetně všech žijících částic, v záležitosti nápravy Fa a čelem k
volbám, které jsem udělal, harmonizovat to podle mých voleb a přijít s vašimi nejlepšími metodami,
abyste neměnili to, co chci ale zharmonizovali to podle toho, co jsem řekl, to je největší shovívavá
myšlenka u jakékoliv bytosti ve vesmíru. (Potlesk) Avšak staré síly to nedělají takto. Ony pokládají
své volby za to nejdůležitější a všechno, co dělám já, pokládají za harmonizování toho, co chtějí
ony. Všechno je převráceno naruby. Nechci nad nimi udělat příliš tvrdý rozsudek. V tomto
okamžiku nechci vyjmenovávat, jaké zločiny spáchaly. Avšak je to úplně nesprávné a není
absolutně dovoleno, aby to bylo takto.
Zmínil jsem jednu záležitost v celém Fa, o kterém jsem právě mluvil. Jako váš Mistr, z mého
hlediska se vůbec nestarám o to, zda mě respektujete nebo ne. Na začátku, když jsem vám nabízel
spásu, mnozí lidé mě proklínali. Někteří mě proklínali dokonce při poslouchání mých přednášek.
Mně to nevadí. Já vás chci jednoduše spasit. (Potlesk) Jinými slovy, jak berete Mistra, Mistr si to
vůbec nebere k srdci. Já nebudu pohnutý žádnými částicemi ve vesmíru na jakékoliv úrovni. Je tu
však jeden problém. Jestliže nerespektujete Mistra, podle vesmírných principů je to nesprávné.
Potom staré síly využijí tuto mezeru a zničí vás. Tím najdou největší výmluvu, aby vás zničili,
protože byly svědky celého procesu toho, jak vás zachraňuji.
Dnešní lidská rasa, jestliže by nebylo této nápravy Fa, by byla už dávno zničena. Standard
lidstva pro lidskou mysl je již na úrovni nižší než v pekle. Je to kvůli nápravě Fa, že jsem splatil
všechny hříchy spáchané všemi vnímajícími bytostmi ve Třech říších. (Potlesk) Potom, přemýšlejte
o tom všichni, vezměme si jen naše žáky, co jsem na začátku udělal bylo totéž, jako bych vás vytáhl
z pekla. (Potlesk) Já jsem skutečně nesl za vás hříchy, kterých jste se dopustili během stovek a tisíců
let. A tady to nekončí. Kvůli tomu vám i nabídnu spásu a přeměním vás na Bohy. Během tohoto
procesu jsem pro vás ničeho nelitoval. Ve stejné chvíli, protože se stanete Bohy na tak vysokých
úrovních, musím vám dát pocty Bohů na takovýchto vysokých úrovních a všechny dobré věci, které
musíte mít na takových vysokých úrovních. (Potlesk) Od počátku věků se to ani jediný Bůh
neodvážil udělat a takováto věc se nikdy nestala.
I když se staré síly snaží zmanipulovat tuto záležitost a dělají věci podle svých přání, víte, že
všechny bytosti starých sil mají ke mně velkou úctu? (Potlesk) I když vytvořily překážky pro
nápravu Fa, nikdy neudělaly nic zlého, co by mířilo přímo na mě, protože mě respektují. (Potlesk a
ještě větší potlesk) Proto, ti naši žáci, kteří byli dočasně pomýlení a kterých stav mysli není
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spravedlivý, přemýšlejte o tom, jen co budete ke mně neuctiví, staré síly vám provedou kruté věci,
protože si myslí, že tento člověk je velmi zlý. Samozřejmě, určitě vás nezničí okamžitě. Budou vás
svádět a způsobí, že uvidíte víc a víc falešných obrazů, aby vaše mysl byla méně a méně
spravedlivá, nechají vaše srdce ve vztahu k Mistrovi démonicky se přeměnit a přivedou vás na cestu
zla, takže se nakonec dopustíte velkých hříchů.
Víte podle jakého principu postupuji během nápravy Fa? Žádné hříchy, kterých se vnímající
bytosti dopustily v historii nepoužiji proti nim. (Potlesk) Jediná věc, na kterou se dívám během
nápravy Fa, je postoj vnímajících bytostí k nápravě Fa. (Potlesk) Všechny brány jsem nechal široce
otevřené. Jednou jsem vám řekl, že jestliže bych se nedíval ani na postoj k nápravě Fa, nový Fa a
nový vesmír by neexistoval. Proto je postoj k nápravě Fa nejvíce rozhodující. Jen co uděláte v
tomto ohledu chybu, když vás staré síly zničí, dokonce ani já nebudu mít co říci.
Když jste neuctiví ke svému Mistrovi, víte co si myslím? Vůbec mi to nevadí. Víte nyní kdo
jsem? Znáte jen lidský obraz, který ukazuji. To, co je vám ukázáno na druhé straně jsou také obrazy
v rámci vesmíru. V budoucnosti nebudete principiálně vědět, kdo jsem. Žádná bytost ve vesmíru
nebude principiálně vědět, kdo jsem. Ať se mnou zacházíte slušně nebo ne, mně to vůbec nevadí.
Avšak staré síly vás zničí pomocí tohoto trápení. Rozhodně si na to dejte pozor!
Když jsem už tolik mluvil, povím vám i trochu o tom, co jsem vám řekl, abyste dělali během
nápravy Fa. Zjistili jste, že tři věci, objasňování faktů, vysílání spravedlivých myšlenek a
individuální kultivace – to jsou tři nejdůležitější věci, které by učedníci Dafa měli v současnosti
dělat. Z hlediska povrchních principů na lidské úrovni je objasňování faktů na odhalování zlého
pronásledování. Vysílání spravedlivých myšlenek je odstraňováním pronásledování učedníků Dafa
těmi nespasitelnými, nejšpinavějšími bytostmi. Z hlediska principů na vyšší úrovni je pravým
záměrem objasňování faktů spasit vnímající bytosti a zabránit zničení lidstva. Staré síly využívají
zlé bytosti, aby dělaly zlé věci učedníkům Dafa, aby, za prvé, vytvořily zkoušky, a za druhé,
nechaly mě odstranit tento odpad z vesmíru. Vysílání spravedlivých myšlenek učedníky Dafa je
zásadní odporování uspořádání starých sil a odstraňování pronásledování zlem. Dovolte mi říci vám
všem, že všechno, co jste udělali, jste ve skutečnosti udělali pro sebe. Ani jediná věc nebyla udělána
pro mě. Současně bych vám také rád řekl, že od toho dne, co jste začali kultivaci až do dneška,
všechno co jsem vám řekl a co jsem vás žádal dělat, nic z toho není pro druhé. Vaše kultivace může
prospět lidstvu a lidské společnosti. Kultivace dokáže umožnit učedníkům Dafa, aby se vzájemně
stali zralejšími a dokáže umožnit učedníkům Dafa, aby zmenšili tlak a ztráty během zlého
pronásledování. Všechno toto jsou pouze vedlejší produkty. Všechno co jste udělali, skutečný
důvod toho je to, abyste dosáhli dovršení. V budoucnosti se můžete ohlédnout zpět. Nemusíte nyní
říkat, jaký jsem skvělý, nebo jaký je tento váš mistr. Když se v budoucnosti ohlédnete, uvidíte, že
všechno co jsem vykonal, bylo na vytvoření věcí pro vás. (Potlesk)
Dělejte dobře to, co byste měli dělat. Předurčené vztahy je těžké získat. Važte si všechno toto,
žádné příště již nebude. Jakákoliv připoutanost, kterou si vyvinete, vás zruinuje na půl cestě!
Nemyslete na žádnou připoutanost a nepřipoutejte se k ničemu, dělejte jen to, co se od vás jako
učedníků Dafa očekává. Všechno co je báječné, nejúžasnější a nejvelkolepější vás očekává!
(Potlesk)
Dnes ráno řeknu jen tolik. Jestli ještě neodejdu, chci po obědě odpovídat na některé vaše otázky.
(Dlouhý potlesk)
Řeknu jen tolik. Děkuji vám. (Potlesk)

Učitel: Když nad tím tak přemýšlím, naposled jsem seděl na konferenci Fa a odpovídal na vaše
otázky… zdá se, že jsem to nedělal od 20. července 1999, je tak? (Srdečný potlesk) (Odpověď:
„Ano.“) Dnes tedy opravdu odpovím na vaše otázky. (Potlesk) Věci, které jste nebyli schopni
vyřešit během dlouhého období vaší osobní kultivace, nebo v procesu potvrzování Fa, nebo se
kterými jste se setkali – všechny je můžete uvést. Ale čas je přesto omezený, takže ne každému
mohu odpovědět. Mistr však na ně odpoví, jak jen to bude možné. (Potlesk)
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Otázka: Zdravím vás, Mistře. Jménem celé skupiny učedníků Dafa v Shenyangu vám
odevzdáváme naše pozdravy.
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk) Vím všechno o situaci praktikujících v Číně.
Otázka: Učedníci Dafa z Chengdu posílají Mistrovi své pozdravy.
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk)
Otázka: Učedníci Dafa z Pekingu pozdravují Mistra. (Potlesk) Dovolte mi prosím pozdravit vás
jménem učedníků Dafa ze Šanghaje.
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk). Nechejme nyní pozdravy, protože jsem si všechny pozdravy
Mistrovi přečetl na webstránce Clearwisdom (anglická verze webstránky Minghui, pozn. překl.).
(Potlesk)
Otázka: Při naší práci přijdeme často do styku s některými vysoce postavenými představiteli
čínské vlády – jak jim můžeme lépe objasnit pravdu?
Učitel: Ve skutečnosti, co se týče podrobností jak řešit věci, již jste je udělali, a při jejich
uskutečňování jste se všichni činili velmi dobře. Činit se dobře nebo nečinit se dobře, to je
záležitostí učedníků Dafa, a co se týče toho, co si světská osoba vybere, to je její věc. Avšak při
zachraňování vnímajících bytostí, bez ohledu na to co děláte, i tak je tu skupina bytostí, které
nemohou být spaseny. Při objasňování pravdy, telefonovaní do Číny, a na internetu, se setkáte s
lidmi, kteří vůbec nemohou být spaseni. Nedejte se tím však vůbec ovlivnit a zachraňte co nejvíce
těch, které je možné zachránit.
Při objasňování pravdy nevěnujte žádnou pozornost tomu, jaké je společenské postavení té
osoby, a nemějte přitom určité koncepty – první a nejdůležitější je to, že jsou to lidé a všichni mají
šanci zvolit si svou budoucnost. Bez ohledu na to, jaké je jeho povolání, první a nejdůležitější je to,
že potřebuje mít budoucnost, a to je nejdůležitější věc pro každého člověka. Při objasňování pravdy,
když se to dotkne jeho nejzákladnějších otázek a když současně pocítí, že učedníci Dafa ho opravdu
zachraňují, potom si myslím, že vystoupí ta jeho stránka, která má ve věcech jasno.
Čínští lidé, kteří žijí v zahraničí mají s Čínou bezpočet spojení, protože všichni jejich příbuzní a
přátelé jsou v Číně, a mnozí lidé často cestují tam a zpět. Když uvidí situaci Dafa ve světě, budou o
tom mluvit v Číně, budou o tom říkat své rodině a přátelům – to je forma média „od člověka k
člověku“. Bez ohledu na to, jak moc rozumí Dafa, zda jsou ho schopni pochopit nebo ne, přinesou
to zpět a budou mluvit o této situaci. Zejména co se týče těch vládních činitelů, nehleďte na jejich
oficiální postavení. Tehdy když Mistr šířil tento Dafa, který nyní vidíme, já jsem se také díval pouze
na člověka a nedíval jsem se na jeho společenské postavení, nedíval jsem se na žádnou formu
společenské organizace a nedělal jsem rozdíly na základě postavení v jejich zaměstnání – nedíval
jsem se na nic, pouze na mysl člověka. Neměli byste ho brát za takzvaného „vysoce postaveného
funkcionáře,“ protože vy zachraňujete jeho život. To je jen zaměstnání na tomto místě běžných lidí.
Dnes to mají dovoleno dělat, takže jsou funkcionáři, a zítra jestliže to nebudou mít dovoleno dělat,
nebudou vůbec ničím. Takže při nabízení spásy lidem a zachraňování lidí se na tyto věci nehledí.
Otázka: Proč staré síly ve vesmíru sestavily v tomto světě dva úplně odlišné společenské
systémy?
Učitel: Toto je velmi široké téma k diskusi. Mohu o tom stručně promluvit z jednoho úhlu. Víte,
že Římská říše před 2000 lety byla velmi mocná. Ve skutečnosti, když nějací lidé vládnou ve světě,
je to pocta, kterou jim dali Bohové. Avšak, jestliže je to i důvodem, aby mohli pronásledovat Bohy,
Bohové tu poctu vezmou zpět a tvrdě je potrestají. Staré síly chtěly v historii zanechat jasné
svědectví pro spravedlivý Fa budoucnosti, a také chtěly, aby si křesťané v té době odstranili svou
karmu uprostřed trápení, ustanovili si mocnou ctnost Bohů, a zanechali tuto konkrétní kulturu, a tak
vybrali člověka jménem Nero, aby byl císařem Říma. On zničil lidskou morálku, udělal mnohé
hloupé a nedobré věci a dopustil se nejhoršího skutku, pronásledování křesťanů. A tak mocná,
rozkvétající Římská říše začala od tohoto bodu upadat.
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Staré síly věřily tomu, že takový Nero nestačí na učedníky Dafa v dnešní nápravě Fa, takže
musely najít ještě podlejšího, hloupějšího a nestydatějšího darebáka a současně vytvořit něco
předtím, než se Dafa široce rozšíří ve světě, něco co je možné použít proti Dafa v budoucnosti, a
tato věc, která mohla být použita v takovémto rozsahu, touto věcí byla **** Strana. Ony ji
vytvořily, a musely jí umožnit, aby si v průběhu historie nashromáždila zkušenosti s autoritativním
režimem, a umožnit jí, aby si vyvinula rozličné způsoby autoritativního režimu ve snaze, aby
uprostřed neustálých krizí přežila. Byla vytvořena, aby zničila víru v Bohy na základě ateizmu,
protože v Boha věřící lidé ve světě by nikdy nemohli dospět ke kýženému stavu, ve kterém se lidé
nebojí Bohů nebo nebeských ustanovení, kde člověk zápasí s nebesy, se zemí a s druhými lidskými
bytostmi. Tento proces probíhal téměř 100 let a ony začaly uvažovat, jak ho ukončit už když na něm
pracovaly, takže to, jak začal, také nebylo velkolepé. Ve skutečnosti všichni víme, že Pařížská
komuna v roce 1871 byla banda lumpů, kteří rebelovali.
Já nepomlouvám **** Stranu, protože oni také o sobě mluví jako o „proletariátu lumpů“.
Pamatuji se, že během Kulturní revoluce, když měli politická studia, tato otázka byla probírána a
lidé mluvili o tom, zda tito lumpové ve společnosti jsou záležitostí nepřátel nebo vnitřní záležitostí
lidí. Když diskutovali o této otázce, někteří lidé říkali, že otázka lumpů by mohla být pozdvižena na
úroveň nepřítele, a jiní nesouhlasili. Důvodem tohoto nesouhlasu je to, že řekli, že Pařížská komuna
v roce 1871 byla povstáním lumpů, a je předchůdcem naší *** Strany. Toto není vtip, protože oni
skutečně uznali „proletariát lumpů,“ avšak nyní se jim zdá, že to nezní příliš dobře, takže odstranili
slovo „lump“ a říkají pouze „proletariát“.
Je to proti vesmíru, nebo jinými slovy, oba typy částic ve vesmíru, pozitivní i negativní, jsou
proti tomu. Ve skutečnosti je tento vesmír sestaven ze dvou druhů žijících částic, kladných a
záporných, takže tím je řečeno, že dokonce i vesmír je proti tomu. Takže Buddhové, Taové a
Bohové, a démoni vesmíru se jí všichni chtějí zbavit, takže stále čelí možnosti, že bude vrstvu po
vrstvě obklíčena a odstraněna. Avšak, už jen její objevení se není jednoduchou záležitostí, a
umožnit jí přežít téměř 100 let také není jednoduchá záležitost – je to proto, že staré síly vesmíru ji
potřebovaly mít připravenou pro dnešní Dafa potom co ji zocelí ke zralosti, a je to také proto, že
žádná politická moc v lidském světě nemůže udělat takovouto věc. Avšak proč byla nutná tak
dlouhá doba? Řekl jsem, že potřebovala být zocelována do takovéhoto stupně, takže to vyžadovalo
proces, a tento proces byl pro ni i nebezpečný, protože celý vesmír byl proti tomu. Bytosti na Zemi
konec konců korespondují s bytostmi na nebesích, takže od Země k nebesům, bytosti v celém
vesmíru pro ni představují hrozbu. Takže staré síly musely vymyslet způsob, jak ji udržet. Jevy na
běžné lidské úrovni mohou odrážet jevy na nebesích. Staré síly na nebesích přímo kontrolují věci, a
lidé na Zemi jsou také dost důležití a nemohou být na povrchu odstraněni, takže bylo dovoleno
dosáhnout vojenskou rovnováhu a současně vytvořit rozsáhlý blok.
V normální společnosti, veřejnost a stát jsou běžné způsoby života, které Bohové vesmíru
přinesli lidem. Takže, aby se odstranil tento element, Strana, mnozí Bohové vesmíru způsobili, že se
běžné národy staly vojensky silné. Avšak toto zesílení znamenalo pro ni hrozbu, takže staré síly i ji
udělaly silnou. Proto se v šedesátých letech minulého století objevily závody ve zbrojení – lidská
rasa byla v krizi studené války, soutěžila mezi sebou vojensky, v širokém rozsahu rozvíjela
vojenský průmysl, a vyvíjela a vyráběla špičkové zbraně. Cílem starých sil bylo nedovolit, aby byla
poražena nebo aby ztratila své schopnosti předtím, než bude použita, takže musela být udržována ať
se děje cokoliv a musela projít skrz historický proces, a současně se uprostřed krizí stávala více
mocensky absolutistickou. Opravdu bylo pro ni těžké, aby pokračovala až do dneška. Avšak nebylo
dovoleno, aby byla příliš mocná, když přijde čas, aby byla použita; v té době byl celý její blok
velmi velký.
Já tu nyní záměrně nekritizuji tamtu Stranu – mluvím jen o tom jak přesně byl tento vesmír
naplánován. My se nezapojujeme do politiky, avšak já vím o všem, a samozřejmě, já mluvím o
spletitých detailech jen proto, že jste pronásledovali učedníky Dafa. Dovolte mi hovořit o otázce,
která byla právě položena. Takže když přišel čas, aby byla použita, nemohla být tak velká. Všichni
lidé ve světě měli být spaseni, takže jestliže by bylo příliš mnoho zemí, které by měly tento systém,
jak by mohli být lidé na těch místech spaseni? Staré síly potom způsobily, že ekonomiky
normálních společností drasticky poklesly a současně rozebraly tento obrovský systém, který se
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namáhavě udržoval jedno století. Tato forma rozebrání nezpůsobila odplatu nebo konflikt – je to
postupný, hladký rozpad. Byl ponechán pouze na tomto místě, v Číně, protože tam se šíří Dafa –
byl zocelen do vyhovujícího stavu a zamýšleli ho tam použít, takže zůstal pouze tam, přičemž všude
jinde se rozpadl. Proto se dnes, sto let po jeho vzniku, náhle rozpadl – něco, co si lidé ve světě
nedokázali představit. Bohové kontrolují absolutně všechno co se týče lidské rasy, lidé nikdy neměli
pod kontrolou svůj osud. Všechno bylo kontrolováno shora. Takže nyní Čína vypadá velmi
izolovaná, ale byla zanechána s několika malými [komunistickými státy] jako Severní Korea a
podobně. Ale v pojmech ekonomické a vojenské kapacity nemohou ve velkém rozsahu dělat nic, i
když slouží jako společníci, čímž tomu dávají kousek naděje na přežití.
Takže jste viděli, že v posledních několika desetiletích jsou Spojené státy vojensky velmi silné, i
ekonomicky, a USA se vždy angažují při adresování mnohých záležitostí, jako například porušování
lidských práv, porušování svobody vyznání, a tak dále, a udržují určité množství spravedlnosti v
mezinárodním společenství. Toto nejsou věci, které by lidé mohli jasně vysvětlit. Banda lotrů, kteří
pronásledují učedníky Dafa říkají, že USA jsou mezinárodním policistou. Ve skutečnosti, USA jsou
opravdu mezinárodní policií sestavenou starými silami. Čína je jevištěm této historické úlohy, a
země všude ve světě jsou diváky jakož i herci. Avšak pořádek ve světě musí být vynucován –
nemůže to jít bez omezení. V minulosti zákony tohoto místa říkaly, že vítěz vládne zemi, svět je
podrobovaný vojenskou silou, a silní jsou hrdiny. To je opakem zákonů vesmíru. Avšak důvodem,
proč to můžete dělat je to, že Bohové vám to dovolí – jestliže byste to dokázali dělat dobře, Bohové
vám dají slávu a dovolí vám být silnými a úspěšnými. Toto byl lidský zákon minulosti. Jestliže by
celá lidská rasa byla mírumilovná, USA by se samy od sebe vzdaly této historické úlohy. To o čem
jsem mluvil, je uspořádání starých sil pro tuto záležitost, a odtud to pochází.
Otázka: Nedávno jsem měl nějaké těžkosti a nejasnosti v mém vztahu (publikum se směje) a zažil
jsem v tomto ohledu mnoho těžkostí.
Učitel: Mohu vám odpovědět takto. Pokud existujete v tomto společenském prostředí běžných
lidí, ať jste člověk, skála, rostlina nebo zvíře, jste ponořený do emocí, a dokonce i mezery mezi
částicemi jsou naplněné emocemi. Takže pro běžného člověka není možné uniknout od emocí. Dá
se to uskutečnit pouze pomocí kultivace. Avšak co se týče formy naší kultivace dnes, už jsem vám
řekl, jaká forma kultivace to je: ponecháním tohoto kousku běžných lidských věcí můžete právě
nyní potvrzovat Fa. Bez té trošky běžných věcí, říkám vám, nebyli byste tu schopni potvrdit Fa a
nebyly by tu žádné záležitosti spasení vnímajících bytostí, o kterých mluvíme. Není možné, aby zde
Bohové napravovali Fa, aby Bohové přišli spasit vnímající bytosti. Není možné, aby Bohové mohli
brát lidi za něco tak důležitého. Jen tím, že jste mezi lidmi, můžete brát bytosti zde za důležité a jen
proto že stále máte na povrchu lidské věci to můžete dělat.
Víte, že lidské bytosti jsou jednou úrovní vesmíru, úrovní, kterou není možné vynechat, takže
musí být zachráněna a Fa musí být napraven. Takže když máte tu trošku lidských věcí, jste schopni
dělat práci Dafa a kultivovat se. Avšak jestliže nedáváte dostatečný pozor, bude to do vás zasahovat,
a odtud to pochází. Nedávno jsem četl několik článků napsaných praktikujícími a jeden byl napsán
člověkem, který je bezdomovec a putuje. Mluvil o tom, že jeho žena je učednice Dafa a jak je
úžasná, avšak já jsem v těch slovech viděl jeho emoce. A byla jiná osoba, která mluvila o tom jak
dobrý byl její manžel, a i tam jsem viděl emoce. Neříkám, že jste udělali něco nesprávně. Ty články
čtou i světští lidé a během nápravy Fa je účinné když je čtou běžní lidé, takže nemohu říci, že to
není dobré. Takže ve skutečnosti je to způsobeno tím samotným faktem, že stále máte ten drobný
kousek běžných lidských věcí.
Myslím si však, že jako praktikující byste neměli být natolik ovlivněni emocemi. Můžete si však
myslet, „Když se v tomto ohledu budu kultivovat opravdu dobře, když budu opravdu nepohnutý
emocemi, budu jako velký studený kámen.“ Ne, vůbec ne! Je to takto: praktikující jsou soucitní, a
jestliže se podíváte na vnímající bytosti, když jsou vaše spravedlivé myšlenky opravdu na úrovni,
přemýšlejte potom, stane se taková věc? Samozřejmě, někdy řeknete, že jste se velmi snažili, ale ani
tak to nedokážete. Potom s tím úsilím, které jste do toho dali, opravdu jste se pokusili vyřešit tento
problém? Dostal se váš kultivační stav opravdu do toho bodu? Samozřejmě, mluvím pouze o
žákovi, který položil otázku. Ať se děje cokoliv, jako praktikující to musíte řešit správným
způsobem, jinak vám staré síly budou dělat těžkosti. Kromě novějších žáků, od 20. července 1999
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pro vás Mistr nevytvořil žádné zkoušky pro osobní kultivaci, a to proto že celkově vaše osobní
kultivace je zaměřená směrem ke spasení vnímajících bytostí a potvrzování Dafa. (Potlesk)
Otázka: Jsou všichni lidé, které potkáme při objasňování pravdy lidmi, kteří mají s námi
karmický vztah? Jsou to vnímající bytosti v našich světech?
Učitel: Má Těla Zákona to tak uspořádají, a staré síly to tak uspořádají. Samozřejmě, možná jste
při objasňování pravdy velmi důmyslný a jste schopen se dotknout srdcí vícero lidí vaší metodou
objasňování pravdy, možná budete požádán spasit vnímající bytosti, které s vámi nemají přímý
vztah. Konec konců, pomocí soucitu máte možnosti, jak ho změnit. Taková situace je možná. To
také znamená, že co se týče spasení vnímajících bytostí, není tam oddělení zodpovědnosti na ty,
kteří jsou moji a ty, kteří nejsou moji. Nemůžete je oddělovat. To byste měli myšlenky dělání
rozdílů, a to není soucit Velké osvícené bytosti. Není to také jako u světských lidí, že budu
mimořádně dobrý k lidem v mé rodině a jiný k ostatním. Jak by to tak mohlo být? Soucit…
soucit…. To není nějaká lidská emoce.
Otázka: Učedníci Dafa a jejich rodiny z provincie Sichuan pozdravují Mistra.
Učitel: Děkuji. (Potlesk)
Otázka: Učedníci Dafa, kteří jsou pronásledováni ve vězeních, pracovních táborech, záchytných
centrech a psychiatrických léčebnách na různých místech v Sichuanu pozdravují Mistra.
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk) Jsem si plně vědom i situace v Sichuanu. Mistr si to velmi dobře
uvědomuje.
Otázka: Abychom čelili pronásledování starých sil, soudržnost mezi učedníky Dafa je velmi
důležitá. Jak se můžeme rychle zlepšit jako celek?
Učitel: Víte, že jsem nikdy nemluvil o slovu „solidarita,“ a je to proto, že je to pouze naléhání
světských lidí, je to forma. Praktikující mluví o zlepšení charakteru, zlepšení se od základu.
Praktikující by měl umět dělat všechno co je nutné, a jestliže se nečiní dobře, říkám, že je to proto,
že nestudoval dobře Fa, správně? Co dělat a co nedělat, není nám to všem jasné? Ve skutečnosti by
nám to mělo být jasné. Avšak každé místo má kontaktní osoby, a existují Sdružení Dafa a Asistenční
centra, což nám říká, že celkově tu je potřeba koordinace. Takže žádoucí stav, ve kterém kdykoliv
někdo myslí na to, co bychom nyní měli udělat nebo co je nutné udělat zítra a každý to jednoduše
okamžitě ví, právě nyní je to pro nás ještě příliš velký požadavek, takže musíme mít lidi kteří
vystoupí vpřed, aby dělali koordinaci a komunikaci, aby dělali tyto druhy věcí. Právě nyní, ať
učedníci Dafa potvrzují Fa jako skupina nebo objasňují pravdu jako jednotlivci, všechno toto jsou
potřeby Dafa. Pokud to náprava Fa potřebuje, měli byste to udělat dobře, a není tu místo na
dohadování. A nebuďte snobští kvůli vašim úlohám, a nemyslete si, že jste jiný než ostatní. Všichni
jste jednou částicí. A v mých očích nikdo není lepší než někdo jiný, protože jsem vás všechny
vytáhl nahoru najednou. (Potlesk) Někteří jsou schopnější, když přijde na jednu věc, jiní jsou
schopnější v jiném – rozhodně byste neměli nechat své myšlenky kvůli tomu divoce bloudit. Říkáte,
že máte takovéto velké schopnosti a tak dále, avšak všechny vám je udělil Fa! Ve skutečnosti by to
nešlo, jestliže byste neuspěli v získání té úrovně schopností. Náprava Fa vyžadovala, aby vaše
moudrost dosáhla určitého bodu, takže byste si rozhodně neměli myslet, že jste velmi schopní.
Někteří praktikující chtějí, abych se podíval na jejich zručnosti. Ale ve skutečnosti, já si myslím, že
všechno jsem vám dal já, a tak se na to není nutné dívat. (Publikum se směje, potlesk)
Otázka: Někdy se cítím opravdu velmi zmatený. Vzdát se emocí během kultivace je opravdu
velmi těžké, a je to tak, jakoby už od začátku mé kultivace byla každá zkouška zkouškou emocí,
jakoby nejtěžší zkouška v životě byla zkouškou emocí.
Učitel: Myslím, že jste to všichni jasně slyšeli, ano? Považovali jste emoce za zkoušku a protože
jste je neopustili, stále tím musíte procházet. (Publikum se směje) Avšak já vás nenutím, abyste se
jich všichni vzdali dnes, toto říkám jasně. Netvrdím, že to všichni můžete hned nyní udělat. Když
vám říkám o co jde, měli byste jednoduše více studovat Fa. Když budou spravedlivé myšlenky
silnější a silnější, jestliže opravdu máte soucit k vnímajícím bytostem, potom už nebudou žádné
emoce, které by vás trápily, a žádný z vašich členů rodiny, kteří jsou zahrnuti v této emoci už
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neřekne, že jste k nim bezcitní, a už nebudou žádné konflikty kvůli této záležitosti emocí. Můžete o
tom říkat co chcete, ale nakonec se to i tak sbíhá k tomu, že se potřebujete zlepšit.
Cítím stav vašeho myšlení – „Je to těžké, opravdu těžké.“ Avšak nečekali jste ty tisíce let právě
na dnešek?! Dá se ovoce vašeho budoucího dovršení porovnávat s tou troškou, kterou dnes snášíte?!
(Potlesk) Někdy si myslím, jestliže bych tu dnes nebyl, abych vás spasil a byl bych jedním z vás,
musím říci, že by bylo pro mě velmi lehké vzdát se těch malých věcí! (Potlesk) Pravděpodobně je to
jen proto, že Mistr skrze to všechno vidí, takže říkám, ha ha. (Směje se)
Otázka: Kvůli připoutanostem jsem byl dlouhou dobu v bídném stavu. Chci dobře dělat práci pro
Dafa, avšak obávám se, že můj bídný stav ovlivní ostatní žáky. Měl bych odložit tuto práci bokem a
po nějaký čas se pořádně věnovat svému kultivování?
Učitel: Neovlivní to nic, pokud studujete Fa, zatímco děláte práci pro Dafa. Mistr nemá vůči
tomu žádné námitky. Stejně tak vy co jste zde, ať jste studenti nebo máte zaměstnání, nikdo z vás
nemůže zanedbávat úlohu, kterou hrajete v běžné lidské společnosti. Všichni musíte dělat dobře
všechno, co máte dělat, a to současně ulehčuje věci ve vaší práci potvrzování Fa a objasňování
pravdy. Jinak, jestliže nemůžete být ani finančně stabilní, jestliže každý den myslíte na to, kde žít a
co jíst, jestliže nejzákladnější životní potřeby nejsou zajištěny, jak můžete mít ještě energii na
potvrzování Fa? Není to zasahování? Nestěžujete si to sami a nenásledujte to bez toho, abyste nad
tím nepřemýšleli. Jestliže máte lepší zdroj příjmu a chcete změnit svůj životní styl, já nejsem proti
tomu. Já říkám jen to, že jestliže by každý z vás přestal pracovat, je to úplně nepřijatelné.
Víte, jak je důležitá tato forma kultivace dnešních učedníků Dafa? V čase, který přijde, tady kde
jsou lidé, člověk stávající se Bohem, to už nebude jen mýtus. Předtím zde na tomto místě, když lidé
hovořili o kultivovaní tohoto a kultivovaní tamtoho, to všechno bylo pouze kultivování pomocného
ducha, lidé se vůbec nekultivovali. V budoucnosti, v budoucnosti kterou ukováváte, necháváte za
sebou na tomto místě cestu pro lidi jak se stát Bohy! Všechno co dnes děláte je skutečná praxe,
která bude použita jako příklad v budoucnosti, včetně toho, že jste schopni se kultivovat, zatímco
děláte práci běžných lidí. Jestli půjdete do extrémů, rozvrátíte tuto cestu. Takže nemůžete jít do
extrémů. Měli byste otevřeně a vznešeně dělat dobře to, co byste měli dělat ve společnosti, a potom
se kultivovat. A určitě můžete dosáhnout standard pro praktikující, který byste měli dosáhnout,
standard pro Dovršení, protože toto je cesta kterou půjdou budoucí lidé.
Lidská společnost budoucnosti bude společností bez náboženství, a každý bude částí společnosti,
lidé se budou zúčastňovat všeho v této společnosti, a možná pravdy Fa na této úrovni lidských
bytostí a jejich vnitřní významy na vyšších úrovních budou jako provázky vinoucí se skrze
učebnice, které budou žáci studovat. Takže v tomto kole nápravy Fa je pro člověka možné stát se
Bohem. Není to změna na této úrovni lidských bytostí – vztahuje se to na systematické
harmonizování celého kosmického systému, je to harmonizování Fa. Taková událost, ve které lidé
pronásledují Bohy, kteří sem přišli spasit lidi se už nestane. Situace jako ta, ve které byl Ježíš
ukřižován se už absolutně nikdy nebudou mít dovoleno stát. Takže se stává nanejvýš důležitým to,
jak kráčíme svou cestou kultivace na tomto místě běžných lidí.
Otázka: Jak mohou učedníci Dafa dělat svou část jako jeden celek během nápravy Fa?
Učitel: Nuže, jednoduše vzájemně spolupracujte. Když děláte věci jako skupina, samostatně,
nebo několik lidí společně, musíte dobře spolupracovat. Pokud je tu Fa, nebudete ve skutečnosti
dělat chyby, protože jste byli zoceleni ke zralosti a měli byste vědět, co je třeba dělat. V
nejposlednější době jsem vás neomezoval v ničem. Když se nějaký váš problém dostane do mé
pozornosti, já jsem vždy jen pozoroval, protože jsem vás nemohl nechat, abyste se stále spoléhali na
mě, a nemohl jsem vás připravit o všechny šance, abyste si mohli ustanovit svou vlastní mocnou
ctnost. Musíte kráčet svou vlastní cestou, a je v pořádku, že zakopnete a spadnete, víte jak se
posbírat, a víte jak si cenit všeho co děláte, a jak potom dělat všechno ještě lépe. Takže vás už
nebudu vést za ruku, a chci, abyste si věci více rozvážili, a to znamená dát vám příležitosti, dát vám
příležitosti, abyste kráčeli cestou sami. Já promluvím, když se problémy vyskytnou na úrovni
celého těla, avšak co se týče mnohých specifických věcí, nebudu o nich za normálních okolností
mluvit.
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Otázka: Když se vysílají spravedlivé myšlenky, ovlivní poloha rukou výsledek?
Učitel: V principu, pokud jste racionální a jasně myslící, dělání nebo nedělání znaků rukou
neovlivní nic. Avšak z vašich znaků rukou je zřejmé zda jste vstoupili do stavu klidu nebo ne, nebo
zda jste se dostali do zamlženého stavu. (Smích) Takže když vysíláte spravedlivé myšlenky, musíte
být bdělý. A jaký je to stav? Je velmi příjemný, jako když je všechno klidné a tiché a celé tělo je
obalené energií.
Otázka: Během tohoto speciálního období nápravy Fa někteří učedníci ve Spojených státech
ztratili své zaměstnání kvůli ekonomickým…
Učitel: Toto je všechno činnost starých sil. Vždy byste si měli vzpomenout na toto: Já
neuznávám žádné zasahování, které se dnes děje mezi učedníky Dafa, všechny věci, které by se
neměly stát jsou uspořádání starých sil; oni vidí vaši osobní kultivaci jako první prioritu.
Samozřejmě, osobní Dovršení je první prioritou, protože jestli nemůžete dosáhnout Dovršení,
nebude už o čem mluvit. Avšak dnešní učedníci Dafa dělají něco odlišného než praktikující v
jakékoliv jiné historické době, a je to proto, že nesete na svých ramenou větší zodpovědnost, která
přesahuje vaše osobní Dovršení. Zachraňování vnímajících bytostí a potvrzování Fa, toto daleko
přesahuje vaši osobní kultivaci, jsou to ještě větší věci. A toto je něco, co staré síly neumí správně
zvládnout, a zasahují do vás. Odmítněte je, a postavte se všemu se spravedlivými myšlenkami!
Otázka: V určitém období zatímco jsem potvrzoval Fa, byl jsem schopen zůstat neochvějný a
pokračoval jsem ve své cestě, když jsem se setkal s mnohými trápeními a zkouškami. Potom co jsem
odešel z Číny, zejména během posledních několika měsíců byla myšlenková karma velmi tvrdá. Jsou
v ní dokonce elementy nerespektování Mistra, vzdání se kultivace, a tak dále.
Učitel: Myslím si, že pokud budete více studovat Fa, vaše spravedlivé myšlenky budou silné.
Někteří praktikující občas opravdu zůstali chyceni v dělání věcí na objasňování pravdy a přehlíželi
studování Fa. Věci učedníků Dafa přesahují osobní kultivaci, jako například naše současné
potvrzování Fa, objasňování pravdy a zachraňování vnímajících bytostí, a všechno toto je ve
skutečnosti postaveno na základě osobního Dovršení, takže jestliže pro vás není možné dosáhnout
osobního Dovršení, všechno ostatní je bezpředmětné. Potvrzování Fa není něco, co mohou dělat
běžní lidé, pouze učedníci Dafa jsou hodni to dělat. Takže nyní studujte a studujte Fa více, studujte
Fa více. Stejně tak, cokoliv děláme, musíme to dělat spravedlivě, opravdu to dělat tak, jak by to
dělal praktikující. Nedovolte starým silám, aby využily vaše mezery. Když využijí vaše mezery,
budou dělat ty věci, které jste zmínil.
Věděli jste toto? Když staré síly vysokých úrovní sestavovaly toto trápení, konečným cílem bylo
uklidit najednou ty ne tak dobré bytosti vesmíru, přitom během tohoto období takzvaně zocelit
učedníky Dafa a současně vyčistit vesmír. Tak to naplánovaly staré síly. Ony daly na první příčku
to, co chtěly, a můj cíl nápravy Fa nepovažovaly za požadavek číslo jedna. Takže když se setkáváte
s těmito těžkostmi, více zkoumejte svou stranu, dělejte věci spravedlivěji a nedovolte starým silám,
aby využily vaše mezery. Ty podlé bytosti, které jsou kontrolovány starými silami už viděly svoji
záhubu, takže je to, jakoby byly ve zmatku a zoufale se snaží, jakoby byly přitlačeny ke zdi –
udělají cokoliv, ať je to jakkoliv nedobré. Věnujte pozornost těmto věcem a nedovolte jim, aby
využily vaše mezery.
Otázka: Učedníci z města Weifang provincie Shandong pozdravují Mistra!
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk)
Otázka: Praktikující Falun Gongu, který byl násilně transformován se chce nadále kultivovat,
ale řekl, že Mistr se o něho už víc nestará. Mistře, budete se o něho ještě starat?
Učitel: Je to tak, že jeho pocit, že zradil Mistra a Dafa vytvořil nové připoutanosti a způsobil, že
přemýšlí tímto způsobem. Mluví tak jen proto, že stále uvažuje o věcech s lidským myšlením a
nemá v tom ještě jasno. Tato záležitost nebyla uzavřena, takže předtím než se to uzavře není to, co
uděláte dobře a to, co neuděláte dobře, částí kultivačního procesu? Ano! Víte, v minulosti bylo
těžké kultivovat Tao. Když se někdo setkal se zkouškou, jen co měl jedinou vedlejší myšlenku,
navždy ztratil šanci kultivovat Tao, a to je jisté. Staré síly si myslí, že já se na to také tak dívám.
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„Tak, nyní když jsme ho přinutili napsat takovýto dopis, ty, Li Hongzhi, nemůžeš si ho už ponechat,
protože tě zradil. Ty jsi udělal tak mnoho, aby jsi ho spasil a on tě přesto zradil. Rozhodně si ho
nemůžeš ponechat. Co se stane, když ho není možné ponechat? Zničme ho.“
Takto přemýšlejí staré síly, a takto to naplánovaly. Ale já jsem nedělal věci takto – já ho spasím.
Dnes se nečinil dobře, ale vy staré síly ho přesto pronásledujete? Já ho nechám zítra věci napravit a
rozhodně mu umožním, aby se činil dobře! (Potlesk) Skutky to prokázaly – nestali se učedníci Dafa
víc a víc racionálními, víc a víc jasně uvažujícími, a nečiní se lépe a lépe? Nejsou víc a víc
odhodlaní?! (Potlesk) Když jste se nakonec stali odhodlanými, potom všechno, co jste udělali v
minulosti mohou být pouze projevy kultivačního procesu. Opravdu je to tak. Mistr řeší tyto věci s
největším milosrdenstvím. (Potlesk)
Avšak jsou nějací lidé, kteří mě opravdu shodili, a ve skutečnosti to bylo všechno způsobeno
takovýmto myšlením. Viděli jste to ve zprávách z Číny na webstránce Clearwisdom: někteří lidé
dělali věci důstojně a spravedlivě, beze strachu, a tak nebyli pronásledováni; a když byli posláni do
pracovních táborů, zlo v jiných dimenzích to nemohlo snést a muselo je pustit ven. Někteří lidé mají
všelijaké strachy a mnohé lidské myšlenky, a tak jsou tvrdě pronásledováni. I když jsou
pronásledováni až na hranici smrti, přesto se nedokáží dostat z lidských připoutaností a strážní
Bohové Fa jsou znepokojeni avšak nemohou nic dělat. Ti co odešli nesouc své připoutanosti ke
strachu, nechám vás dosáhnout Dovršení? Pravdou je, že jsou to všechno projevy lidských
připoutaností. Samozřejmě, je o tom lehké mluvit zde a nyní, avšak není to lehké v té ďábelské
situaci. To je cesta člověka kráčejícího k Božství – proto je to těžké!
Otázka: Jsem praktikující z Koreji a často se dostanu do sporů a konfliktů během aktivit nápravy
Fa a při spolupráci s ostatními praktikujícími. Určitě mám připoutanosti. Nejsem si jistý co bych
měl dělat.
Učitel: Netýká se to pouze Koreji, protože konflikty se odehrávají i v jiných oblastech a tyto
problémy se stávaly i mezi praktikujícími v Číně. Jestliže si každý myslí, že má nějaké zručnosti,
všichni si myslí, že jsou schopní, každý si myslí, že má pravdu a odmítají najít společnou řeč, tehdy
mají problémy ve skutečnosti ti lidé, kteří odmítají najít společnou řeč. Myslí si, „Tato moje
myšlenka může lépe posloužit Fa,“ a nikdy si nepomyslí, „Předvádím se.“ Avšak staré síly se chytí
toho bodu, že odmítáte najít společnou řeč a neustále to budou zesilovat – „Máš pravdu, máš
pravdu, to co děláš je přesně to, co je správné!“ Takže v té době nemá jasnou mysl. Opravdu o sobě
racionálně přemýšlejte a potom přemýšlejte o myšlenkách druhých, a myslím si, že potom budou
věci vykonány dobře. Proč je to tak, že tehdy nikdo nemyslí na sebe? Neobávejte se, že ztratíte
šanci uskutečnit vaše vlastní myšlenky a už vůbec byste neměli křivě hledět na druhé, když jsou
jejich myšlenky lepší.
Bůh se ale nedívá na to, zda byla přijata vaše myšlenka. Tehdy se dívá na to, zda byla opuštěna
vaše připoutanost. Jestli to necháte odejít a vaše myšlenka nebyla uskutečněna – s tou věcí, které
jste se dokázali vzdát a dokonce jste pomohli, aby to bylo vykonáno lépe – potom jste se zlepšil a
jste schopen zvýšit si svou úroveň. Co je kultivace? Toto je kultivace. Když stojím na mrtvém bodě,
zdůrazňuji svůj přístup, ať se děje cokoliv, na povrchu to vypadá tak, že je to kvůli Fa, ale ve
skutečnosti je to iracionální, a ve skutečnosti o tom nepřemýšlíte hluboce a neberete do úvahy
celkovou situaci. Samozřejmě, neznamená to, [že nemáte promluvit dokonce i když vidíte], že
ostatní dostatečně nezvažují problémy a přinášejí ztráty pro Dafa a opravdu to nepůjde, když si
nevšímáte připoutaností a nečistých myšlenek. Takže se musíte stát zralejšími v Fa.
Mluvil jsem o tom, když jsem vyučoval Fa ve Filadelfii, takže kdykoliv se s tím setkáte, žáci si
to mohou opět přečíst. Protože tato otázka je velmi nápadná, buďte na pozoru kdykoliv se objeví.
Samozřejmě, když se hádáte vždy je tam dostatečný důvod, prostředí a poměry jsou vždy odlišné a
specifické okolnosti jsou odlišné, ale to jak to konkrétně řešit jde zpět k vašemu dobrému činění se
v kultivaci.
Otázka: Je pravda, že staré síly kontrolují Evropu mimořádně tvrdě?
Učitel: Jak to vidím já, pouze Čínu kontrolují tvrdě. (Publikum se směje) Je to jako tehdy kolem
20. července 1999, když se nebesa rozpadávala, a úroveň po úrovni byla zalita zlem – jen to lidé

15

nemohli vidět, a každá dimenzionální úroveň byla přesycená vším zlem, které staré síly připravily
pro Dafa. Řekl jsem vám předtím, že náprava Fa a Fa napravující lidský svět budou rozděleny do
dvou kroků, a jestliže bych to byl spojil a udělal to na jeden krok, potom by celý svět zahájil útok
proti učedníkům Dafa. Samozřejmě, udělat to jednou ranou by znamenalo mít více učedníků Dafa a
bylo by tu tři a půl miliardy učedníků Dafa. Já jsem to rozdělil do dvou kroků: první skupina je
složena z učedníků Dafa období nápravy Fa a druhá skupina je složena z těch během Fa
napravujícího lidský svět. Na začátku když zlo přišlo, poskvrnilo nebesa a pokrylo zem, avšak
nemohlo se uplatnit mimo Čínu. A tak soustředili ty podlé věci proti všem existujícím učedníkům
Dafa, a bylo to tehdy pro vás pořádně děsivé. Takže abych zmenšil tlak a pronásledování učedníků
Dafa, oddělil jsem učedníky Dafa a tyto věci. Nechal jsem ty zlé věci přijít na mě a současně jsem
je rychle odstranil v širokém rozsahu, takže tehdy bylo značně poškozeno moje povrchové fyzické
tělo. Později jsem téměř vyčistil všechny ty věci, zabralo mi to rok, a jestliže bych to nebyl udělal,
moji učedníci Dafa by to opravdu nedokázali snést. Všechny jsem je zablokoval. Popravdě řečeno,
to co vydrželi učedníci Dafa nebylo úměrné jejich obrovskému počtu a tomu, jak byli krutí.
(Potlesk) Neřekl Nostradamus před několika sty lety, že v červenci 1999 přijde z oblohy velký Král
hrůzy? Jestliže by to bylo všechno provedeno jednou ranou, bylo by to obrovské utrpení globálního
rozsahu a každý by býval věděl, že to přišlo. Takže staré síly byly ve skutečnosti šťastné, že jsem to
udělal ve dvou etapách, protože lidé mimo Čínu to pak nemohli odhalit. Takže během
pronásledování zlo šířilo obludné lži, avšak lidé ve světě k tomu byli necitliví.
Otázka: Jakou speciální důležitost má proces šíření Fa a nápravy Fa v Spojených státech?
Učitel: Nikdy jsem neřekl, že je tam nějaká speciální důležitost. Já si mohu vybrat jít kamkoliv, a
je správné, že jsem si za místo pobytu vybral Spojené státy. Na začátku pro mě staré síly
naplánovaly, že půjdu do Francie, a bylo to dokonce vzpomínáno v proroctvích. Avšak kvůli
různým příčinám jsem přišel do USA. Neznamená to však, že bych nějak speciálně upřednostňoval
USA. Dovolte mi vám říci, že každý člověk na světě byl kdysi částí mé rodiny (potlesk), včetně
nejhorších lidí, protože jinak by neměli žádnou šanci, aby mohli být lidskými bytostmi v této době.
Co se stalo v minulosti je to, skrz co prošli a co si pro sebe vybrali. Nejohavnější jsou staré síly.
Odvažují se svévolně masakrovat mé lidi, protože oni k nim nepatří. Mistr přechovává ve svém
srdci všechny existující lidi. (Potlesk)
Otázka: Mistr kdysi řekl, že stále jsou nějací lidé s velkými karmickými vztahy, kteří ještě
nezískali Fa. Mohl bych se zeptat ctěného Mistra, jaká je situace nyní?
Učitel: Je těžké změřit současnou situaci. Proč vám říkám, abyste je spasili? Nevíte, kolik
příbuzných z minulosti máte v tomto světě. Snažte se co nejlépe, abyste je spasili!
Otázka: Kolik je ještě lidí s karmickými vztahy?
Učitel: Mohu vám říci, že bez karmického vztahu nemůžete být dnes v tomto světě lidskou
bytostí – ani jediná osoba bez karmického vztahu by nemohla být na tomto světě. (Potlesk) Pouze si
v průběhu historie sestavily pro sebe různé úlohy. To, že jste schopni stát se učedníky Dafa, to jste si
stejně tak pro sebe sestavili v minulosti. A ti co byli odstraněni kvůli pronásledování Dafa, ti si to
také pro sebe sestavili v minulosti. Když se bytost odchýlí, pokračuje v provádění nedobrých věcí,
stane se tak zlou, a postupně dospěje až do tohoto bodu, je to volba.
Otázka: Jaký je vztah mezi odporováním uspořádání starých sil a odstraňováním připoutaností,
postupným zlepšováním se kultivací a neumožněním starým silám využít mezery?
Učitel: Když jste schopni kráčet spravedlivou cestou, znamená to, že vaše spravedlivé myšlenky
jsou silné, děláte věci podle požadavků Dafa a děláte věci v souladu s požadavky Mistra, potom
odporujete starým silám a kráčíte svou cestou spravedlivým způsobem. Ti prohnilí duchové, jejichž
záměrem je porušit Fa se opravdu radují, když jste ve zmatku, protože celým cílem starých sil je to,
aby toto všechno skončilo podle jejich uspořádání. Řeknu vám, když všechno co dnes děláte je v
souladu s tím, co jsem vás učil, že máte dělat, tím jim nedovolujete využít mezery a nedovolujete
jim najít výmluvy na pronásledování. Já neuznávám pronásledování, které nyní probíhá v Číně a
staré síly z toho mají větší a větší strach. Je to proto, že vědí, že to absolutně nemohu uznat. Už
tomu čelí s velkým strachem a úzkostí. Bytosti starých sil na vysoké úrovni už byly zničeny v
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nápravě Fa, přičemž ty, které byly odděleny uvnitř Tří říší v počátečních dnech, dosud stále ještě
nemohou vidět skutečné okolnosti toho, že jejich bytosti nejvyšších úrovní byly zničeny, taková je
situace.
Otázka: Od té doby co začalo období nápravy Fa, můj stav byl jednou dobrý, jindy špatný a
celou tuto dobu jsem se nebyl schopen vzdát touhy po pohodlí, a tak jsem z toho dost zoufalý.
Učitel: Mistr vám může pomoci, ale pouze pokud umíte dělat pokroky. (Potlesk)
Otázka: Když Fa napraví lidský svět, velká většina učedníků Dafa se vrátí na svá oprávněná
místa a dosáhne Dovršení. Kdo pomůže Mistrovi v nápravě Fa v dalších deseti letech?
Učitel: Co se tohoto týče, (směje se) stále uvažujete lidským způsobem. Když jste šířili Fa,
mnozí lidé už získali Fa, ale nedokáží rozumět Fa do hloubky, protože hned jakmile by porozuměli
Fa, stali by se učedníky Dafa období nápravy Fa. Je tu nakreslená čára, takže ty staré síly se
neodváží nechat je získat Fa. Já jsem na to dále netlačil, protože jsem se potřeboval soustředit na
záležitost celkové nápravy Fa a na vyřešení věcí v nápravě Fa, a oni stále budou mít šanci v
budoucnosti. Avšak tyto věci, které děláte nevyjdou vniveč, všechny jsou velkolepé a úžasné, a to
proto, že jste ustanovili základnu pro praktikující budoucnosti, vybrali jste praktikující budoucnosti.
Takže to bylo vykonáno velmi dobře.
Když objasňujete pravdu, objevili jste tento problém? Dokáží přijmout všechno, když mluvíte o
tom, jak jsou lidé pronásledováni. Mluvte o pošlapávání svobody vyznání, porušovaní lidských
práv, a tak dále, a oni to všechno dokážou přijmout, avšak hned jak mluvíte o pravdách Fa, jsou
zablokovaní. Všichni o tom pravděpodobně víte. Důvod je ten, že jestliže vás někdo dokáže
následovat v pochopení věcí na základě pravd Fa, už získal Fa a hodlá se kultivovat, takže když to
přijde k získání Fa, staré síly to budou určitě blokovat. Je to pro něj zkouška. Jestli ho opravdu chce
získat, a bez ohledu na to, co říkáte, on to přesto chce získat, potom to může dostat. Takže jinými
slovy, právě nyní je tu opravdu velká překážka pro lidi, kteří chtějí přijít a připojit se k učedníkům
Dafa. Jsou nějací výjimeční, kteří mohou vstoupit. Jestli se dokáží vzdát všeho, mohou vstoupit,
avšak jinak nemohou právě nyní vstoupit. Avšak tím, že se učil cvičení během období když je Dafa
pronásledován, i když nezískal postavení učedníků Dafa období nápravy Fa, už si položil základnu
pro svou budoucí kultivaci. Tak to je. (Potlesk)
Otázka: Když se Bohové a Buddhové majestátně projeví a všichni lidé se budou kultivovat potom
co uvidí pravdu, bude se to stále počítat za kultivaci?
Učitel: Vaše objasňování pravdy je také procesem výběru kultivujících budoucnosti, takže otázka
toho, zda je někdo nyní schopen studovat je mimořádně důležitá. Co se týče ostatních lidí,
neznamená to, že budou zničeni, jestliže se nemohou kultivovat, protože lidstvo se stane důležitou
úrovní vesmíru a bude částí toho, co zahrnuje Dafa. Takže na této Zemi i v budoucnosti budou lidé.
Samozřejmě, jen ti co jsou zlí a úplně nepřijatelní budou odstraněni.
Otázka: Učedníci z Shijiazhuangu a Pekingu pozdravují Mistra!
Učitel: Děkuji vám!
Otázka: Co znamená „Dívám s úsměvem, všichni Bohové jsou nemoudří“?
Učitel: Víte o těch starých silách? Zpočátku si ze mě dělali srandu, zejména ti na nízkých
úrovních. Nyní se neodváží zasmát, protože viděli všechnu pravdu a všechno jim je jasné. Takže se
směji jejich pošetilosti. (Publikum se směje)
Otázka: Jak máme rozumět tomu, že Zhuan Falun bude zanechán pro budoucnost, všechny
ostatní přednášky vysvětlují Zhuan Falun, a že bychom se měli kultivovat přesně podle Zhuan
Falunu?
Učitel: Opravdu byste se měli kultivovat přesně podle Zhuan Falunu, a ostatní knihy můžete číst
jako reference, je to všechno Fa. Lidé budoucnosti nebudou mít tu obrovskou mocnou ctnost, kterou
dnes mají učedníci Dafa období nápravy Fa, protože oni nebudou procházet skrz trápení kterým čelí
dnešní učedníci Dafa období nápravy Fa a jsou tu samozřejmě i historické důvody. Takže projev Fa
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nebude až tak velkolepý jako ten dnešní. Za každým slovem v Zhuan Falunu je bezpočet Buddhů,
Taů a Bohů. Možná se to v budoucnosti nebude projevovat takto. To neznamená, že Fa nebude v
pořádku, jen nebude tak mnoho ukázáno. Učedníci Dafa, já vám neurčím strop, zatímco jste nyní
uprostřed ustanovování si mocné ctnosti. (Mistr se směje) (Potlesk)
Otázka: Neuznávání starých sil je velmi důležité, mohli bychom tedy poprosit ctihodného Mistra,
aby nám řekl, jak bychom to měli dobře dělat? Děkuji vám.
Učitel: Všechno co jsem nyní říkal bylo o těch věcech. Neuznávejte uspořádání starých sil a
odporujte celému tomuto pronásledování, které sestavili. Ony chtějí, aby se učedníci Dafa zocelili
pomocí tohoto pronásledování – toto je aspekt, který se ukázal před očima lidí. Aspekt, který se
neukázal je ten, že jestliže by všechno co dělají uspělo, bylo by to něco, co by budoucnost nemohla
uznat, a projev toho mezi běžnými lidmi je velmi jednoduchý. Ta vaše část, která ukončila kultivaci
ví o co jde – já neuznávám žádné z těch uspořádání starých sil ani toto současné pronásledování.
Můžeme říci, že mimořádně mikroskopická, obrovská bytost ve vesmíru, taková kterou žádný
Bůh nemůže znát, uviděla že kosmická nebeská těla budou během určitého období směřovat k
záhubě, a kvůli její jedné instinktivní myšlence nechtít směřovat k záhubě to pohnulo vrstvy a
vrstvy nebeských kleneb jakož i vrstvy a vrstvy kosmických těl uvnitř těchto vrstev a vrstev
nebeských kleneb, celou cestou vrstev a vrstev vesmírů uvnitř velkého množství kosmických těl a
vrstev a vrstev bytostí uvnitř velkého počtu vesmírů, a způsobilo to, že gigantičtí Bohové v různých
nebeských klenbách sestavili cesty, jak se zachránit. Od vrcholu po spodek jsou Bohové
zúčastňující se na jednotlivých úrovních, provádějíc ještě podrobnější uspořádání, celou cestou až
ke Třem říším. Protože ta jedna myšlenka pocházela z mimořádně vysoké úrovně, všechny
vnímající bytosti ve vesmíru si myslely, že to je vůle Nebes, a že není pochyb, že to skončí úspěšně
a zachrání to tuto obrovskou nebeskou klenbu a kosmické tělo před zničením. Kvůli těmto
důkladným uspořádáním, které udělali Bohové na mnohých úrovních kosmických těl, tato
uspořádání vypadala tak dokonale, že mnozí Bohové z toho byli vzrušení, jejich sebedůvěře to
dodalo velké oživení a uvěřili tomu, že konečně mají šanci být spaseni. V té době se dvacet procent
Bohů z jednotlivých úrovní zúčastnilo této záležitosti, a tak vznikly staré síly.
Vnímající bytosti nechtějí být zničeny a to je jen přirozené. Avšak vrstvy a vrstvy bytostí jsou
všechny obsaženy v rámci obrovské nebeské klenby. A během dlouhého průběhu historie všechno
postupovalo ke konci podle zákona Fa procesu stvoření-trvání-degenerace-zániku, a žádná bytost
nebo element tomu nemůže uniknout. Pro vnímající bytosti, když se všechno rozpadne a nebudou
podmínky k existenci života, potom ani jediná věc nemůže existovat. To je ještě děsivější než
opětovné vytvoření vesmírných těl. Zákon Fa stvoření-trvání-degenerace-zániku vytvořil všechny
částice, hmotu a život ve starém vesmíru, a současně ustanovil zákon Fa, že všechno bude
degenerovat. To je úpadek zevnitř všech částic, které tvoří vesmír, projevující se mezi bytostmi jako
úpadek standardu myšlenek a chování, a když klesnou k určitému bodu jsou nespasitelné, a odtud
směřují k poslední etapě zničení. Staré síly v maximální míře využily moc a moudrost Bohů při
sestavení toho, co si myslely, že bude nejdokonalejším dílem, a byly z toho tak vzrušené, že úplně
zapomněly na klíčový bod: to jest, když se vesmír dostane do etapy degenerace, všechny vnímající
bytosti a částice ve vesmíru budou, bez výjimky, v procesu degenerace – všechny bytosti, způsoby
myšlení, částice a standardy se stanou nečistými – a bod ve kterém standardy a všechno v bytostech
se stalo nedobrým pomalu přišel v gigantickém průběhu dějin. Fa a standardy Fa už všechny ztratily
svou původní velkolepost a spravedlivou čistotu, a tak jsou vnímající bytosti ještě bezmocnější, aby
zjistily tento druh změny. Je to proto, že ti Bohové na velmi vysokých úrovních se nikdy nestarali o
chování bytostí pod nimi, a tím méně dbali na má upozornění během nápravy Fa. Jinými slovy,
když vesmír dosáhl toho bodu, bez ohledu na to, jak dobré jsou ty myšlenky, se kterými přišly
bytosti ve vesmíru, aby se zachránily, stále je to chování bytostí v etapě degenerace a zničení, a
nesplňuje to standard „stvoření-trvání“ v počátečních a středních etapách vesmíru; ještě dále je to
od standardu nového vesmíru, který je bezpočet krát vyšší než ten starého vesmíru. Takže všechno
co ten bezpočet Bohů udělal není uznáno tím, co je zvenčí vesmíru. Během nápravy Fa jsem
procházel všemi nebeskými klenbami a viděl jsem, že všechna ta jejich konečná uspořádání mají
opomenutí a nemohou být zharmonizována. Během nápravy Fa jsem procházel i přes konečnou část
toho co se vztahuje ke starým silám, avšak objevil jsem, že obrovská bytost, která měla jednu
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myšlenku vedoucí ke gigantickému narušení pravé nápravy Fa, není konečnou bytostí, a že je tam
mnoho a mnoho částic které jsou výše než ona. Tam byla najednou všechna uspořádání starých sil
pryč – všechna jejich uspořádání byla bez základny, nic se jimi neřešilo a bez ukončení zmizela.
Avšak všechna ta uspořádání starých sil vytvořila skutečné narušení a démonické překážky nápravě
Fa, a stala se velkými trápeními v nápravě Fa. V nápravě Fa to oklamalo všechny Pány, Krále a
vnímající bytosti, a tlak během nápravy Fa také pocházel z přímé manipulace všech těch
vnímajících bytostí a starých sil. Když se toto všechno přihodilo, když to vnímající bytosti všechno
uviděly, náhle to vypadalo, jakoby nemohly přemýšlet. Uviděly, že to co jsem původně říkal a má
upozornění během nápravy Fa byla všechna skutečná, a ony zůstaly šokovány a němí – okamžitě si
uvědomily, že všechny vnímající bytosti spáchaly zločiny proti nápravě Fa. Vždy si o mně myslely,
že dělám kultivaci, nebo dokonce, že ony se o mě starají. Myslím si, že v tomto bodě se už nikdy
víc znovu neodváží takto přemýšlet.
Toto trápení, které sestavily staré síly v lidském světě, na povrchu je to zodpovědnost k
praktikujícím, k nápravě Fa, a ke mně, ale ve skutečnosti cílem toho co sestavily byla zodpovědnost
k tomu, co chtěly dělat, a všechny tyto věci, které sestavily absolutně nejsou ničím co by chtěl nový
vesmír budoucnosti, a současně to způsobilo obrovské množství škody skutečné nápravě Fa. Velká
část toho, co jsem chtěl byla jimi násilně zničena. Historie prošla a to co bylo ztraceno je těžko opět
získat. Jak mohou nést zodpovědnost za to všechno?
Nyní, protože vy jste praktikující, jestliže v tomto trápení dokážete neuznávat uspořádání starých
sil, potom jste přes to prošli. A ti co se nečinili dobře, neuznáváte v podstatě uspořádání starých sil?
Jen co je uznáte, není to jakoby jste byli částí jejich skupiny? Protože jste se nečinili dobře
uprostřed pronásledování, způsobilo to nestálost mezi praktikujícími a zhoršilo pronásledování,
nepřiléváte i vy olej do ohně a nepomáháte zlu? Zrušte je, úplně zrušte všechno patřící ke starým
silám!
Otázka: Proč se staré síly odvažují pronásledovat učedníky Dafa k smrti?
Učitel: Jsou dvě situace. Jednou je, že v minulosti staré síly cítily, že se mezi učedníky Dafa
objevil takový druh myšlení, že jen co kultivujete Dafa, myslíte si, že je to jako mít pojistku, není se
už čeho obávat, není tu nemoc ani smrt, nestane se to a to, a každý bude mít jen velké štěstí. Avšak
jen co se toto smýšlení objeví, vzniknou problémy. Staré síly udělají to, co chtějí udělat, a jen co
nevědomě uznáte jejich uspořádání, budou mít omluvu, aby vás kontrolovaly a uvalí na vás různá
nebezpečí. Samozřejmě, učedníci Dafa nezemřou jako běžní lidé, a dokonce ti, co zesnuli dříve než
měli, to co je očekává je to nejlepší – to je jisté. (Potlesk) Takže během tohoto období dělají to, že
nejdříve několik vezmou pryč. Samozřejmě, mezi těmi kdo zemřeli, i to bylo jimi sestaveno v
minulých životech. Jaký je jejich cíl? Abyste viděli, že studování Dafa není jako mít nějaký druh
pojistky a že se i tak musíte dobře činit, a že když se nečiníte dobře, je to problém. Proto dělají
takovouto věc a je to proto, že vidí osobní kultivaci důležitější než potvrzování Fa. Stejně tak, dělají
tyto věci v této době, když jsou učedníci Dafa naléhavě potřební při zachraňování vnímajících
bytostí – nezpůsobují vážné těžkosti? Kolik bytostí může učedník Dafa zachránit, zatímco je v
tomto světě? Není to provádění něčeho nedobrého?
Staré síly budou čas od času zasahovat do praktikujících, avšak přemýšlejte o tomto: jak důležité
je zachraňování vnímajících bytostí! Proč musí dělat všechno tohle zasahování. Neuznávejte ho!
Protože nikdo z nich není hoden, aby se toho zúčastňoval. Já jsem chtěl to, aby do toho žádná bytost
nezasahovala, aby všechny počkaly, já bych začal napravovat věci, a nejhorší bytosti, jakkoliv zlé
by mohly být, a bez ohledu na to jaké chyby udělaly v minulosti, všechny z nich by mohly
dosáhnout Dovršení jen tím, že by tam stály. Nebylo by to výborné?! (Potlesk) Samozřejmě, nebylo
by to bez principu, protože já bych přeměnil všechno, co učedníci Dafa dlužili na shovívavou
odplatu pro vnímající bytosti, a každý by dostal nejlepší odškodnění. Jestliže by to on nedokázal,
Mistr by mu v tom pomohl. Když vesmír nesplňuje standard, je to proto, že všechny vnímající
bytosti nesplňují standard, a já bych pomohl všem vnímajícím bytostem, aby to uskutečnily, pomohl
bych vám, abyste to uskutečnili a pomohl bych jemu, aby to uskutečnil. Nebylo by potom všechno
shovívavě vyřešeno? (Potlesk) Když žádná bytost už není dobrá a není čistá, já bych všem pomohl
toho dosáhnout. Nebylo by to tedy spravedlivé? Vidíte, že to má logiku, ano? Avšak oni trvali na
provádění věcí jejich způsobem. Samozřejmě, dokonce i při takovéto situaci by nevyhnutně byly
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reakce od bytostí zasažených nápravou Fa, a vznikla by z toho trápení a zasahování. To je přirozené,
a vytvořilo by se z toho nějaké utrpení a těžkosti pro mě v nápravě Fa, to je také přirozené. To mohu
přijmout a uznat. Avšak provádění těchto věcí systematicky tvrdě zasahovalo do nápravy Fa, a to je
něco co nemohu uznat. Takový to má vztah.
Mluvíc z jiného úhlu, učedníci moji, když jsou staré síly schopny dělat to, co chtějí dělat, není to
proto, že jste v tichosti souhlasili s tím, co chtějí dělat? Když vám řeknou, abyste šli tak jdete, když
vám řeknou, abyste něco napsali tak to napíšete, když vám řeknou, abyste něco udělali tak to
jednoduše uděláte, a když vás zatknou a odsoudí, vy s tím pouze bezmocně, v tichosti souhlasíte.
Samozřejmě, to je výsledek toho, že jste se ve svém srdci nebyli schopni vzdát připoutaností, avšak
čím více se jich nedokážete vzdát, tím tvrději jste pronásledováni, protože ty podlé bytosti které
kontrolují a ničí učedníky Dafa mohou vidět vaše připoutanosti a to k čemu jste připoutáni. Na
druhé straně, ti učedníci kteří zanechali život a smrt se neobávají ničeho, a zlé bytosti se jich bojí.
Avšak důvodem, že se toho dokáží vzdát je to, že se dobře kultivovali.
Otázka: Opravdu chci, aby moje rodina a přátelé kultivovali v Dafa, avšak náprava Fa je v
posledních etapách, takže naplánujete pro ně, aby se vrátili do nebes s námi? Nebo je to tak, že se
budou kultivovat v Dafa když Fa napraví lidský svět?
Učitel: Promiňte, ale opravdu vám nemohu nic říci. Za prvé, to je něco, co není možné prozradit,
a za druhé, máte připoutanosti. Někteří lidé říkají, „Když se dovrším, co když mám na starosti toto
nebo tamto?“ Víte jak se Bohové dívají na tohoto žáka, když řekne tato slova? (Potlesk) A stále se
chcete Dovršit? Avšak víte tohle? Ti co mají myšlenky na Dovršení ve své mysli nemohou
dosáhnout Dovršení, a už vůbec ne ti, co chtějí dosáhnout Dovršení, ale nedokáží se vzdát
připoutaností k věcem jak jsou emoce a bohatství. Po ničem netužte a získávejte přirozeně!
Všechny věci, které učedníci Dafa dnes dělají, jsou ve skutečnosti zodpovědnosti, které vám udělila
historie. Jednoduše dělejte to, co byste měli dělat otevřeně a s důstojností, a všechno bude pokryto.
(Potlesk) Jen co budete myslet na to, že se chcete Dovršit, nebudete schopni se Dovršit… A potom
říkáte, že máte tuto věc, o kterou jste se nepostarali, že o tamtu věc se ještě třeba postarat, a tak
dále, což znamená, že ještě nechcete odejít. Jen se podívejte kolik lidských myšlenek a
připoutaností je spojených s těmi slovy.
Otázka: Poezie je formou lidské kultury. Proč Mistr použil tuto konkrétní formu, poezii, při
našem vyučovaní a použil ji jako část Fa?
Učitel: Tyto věci z čínské kultury, jakož i věci z jiných kultur ve světě, byly uchovávány, aby
lidé získali Fa. Co se týče toho kterou část kultury rád používám, to je moje osobní volba – nebylo
tam nějaké speciální přemýšlení, jednoduše jsem ji použil tak, jak jsem chtěl. Někdy použiji při
psaní klasickou čínštinu, někdy použiji poezii, rýmy, nebo literární spojky, a jsou také příležitosti,
kdy používám moderní řeč, což je běžná forma psaní. Ve skutečnosti, dávám přednost klasickým
formám, protože ty dokáží vyjádřit věci jasně a důkladně. Samozřejmě, žáci dnes studují moderní
řeč, a nemohli by rozumět věcem, kdybych psal tím způsobem, a tak ho používám méně nebo ho
nepoužívám vůbec. Staré síly potlačily dnešní lidskou rasu do tohoto bodu. Ve skutečnosti vytvořily
obrovské těžkosti pro vesmírnou nápravu Fa a pro budoucnost. Fa, který vyučuji začleňuje věci z
vědy, není to kultura lidských bytostí, takže co z toho zůstane, když to bude zanecháno pro
budoucnost? Víte, proč chci vždy použít ta stará klasická čínská přísloví při vyučovaní? Protože v
sobě nemají ty věci. Ale nyní se už věci mají takto, a lidé dokáží porozumět těmto principům pouze
v rámci tohoto druhu kultury, takže mohu vyučovat jen tímto způsobem. Co se týče pozdějších věcí,
musíme počkat na budoucnost, abychom o nich uvažovali.
Otázka: Řekl jste, že všechno v dnešní lidské společnosti bylo vyvoláno myšlenkami učedníků
Dafa. Často zjišťuji, že moje připoutanosti způsobily, že se věci obrátily ještě víc k horšímu. Mohu
se zeptat Mistra, jak se z toho dostat ven?
Učitel: Není to žádná velká věc, když jste se nečinili dobře. Jednoduše udělejte věci dobře příště
a pokuste se zjistit v čem byl problém. Ve vaší kultivaci je běžný jev, že potom co jste něco
neudělali dobře, jste zdrcený lítostí a nedostanete se z toho. Jestliže toho litujete příliš, opět je to
připoutanost. Když jste udělali něco nesprávně, uviděli jste v čem to bylo nesprávně, a uvědomili
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jste si to, potom to udělejte dobře příště, a předělejte to. Jestli klopýtnete a spadnete, a zůstanete jen
tak ležet, (publikum se směje) potom to není dobré.
Otázka: Potom co jsem ráno slyšel Mistrovo vyučování Fa, cítil jsem uvnitř velký smutek. Chci
se zeptat Mistra, vyučoval jste nám ty pravdy Fa předtím než se uskuteční?
Učitel: Není to tak. Právě nyní je mnoho věcí, do kterých nezasahuji, protože vy sami musíte
dobře kráčet po své cestě. To platí pro všechny, a je to pro vás šance zdokonalit to, co zůstalo a
ustanovit si mocnou ctnost. Co děláte dobře je všechno, co jste potvrdili a k čemu jste se osvítili.
Uveďte tu část do pořádku a odstraňte odpad, a podstata, která zůstane je cestou vašeho úspěchu.
Co se týče pravd Fa, které jsem vyučoval toto ráno, ve skutečnosti je vyučuji pouze když se ve
skupině jako celku vyskytnou odchylky. Jestliže by to byly pouze ojedinělé jevy, které by neměly
velký vliv, nebyl bych je zmiňoval, a praktikující by je rychle vyřešili. I tu věc, o které jsem mluvil
ráno, vím, že nakonec ji dobře pochopíte, avšak ztráty by byly hrozné a já bych ztratil několik
učedníků Dafa. Proto jsem chtěl o tom mluvit. (Potlesk)
Otázka: Ctihodný Mistře, praktikující používají internet, aby si vyměňovali pochopení a
zkušenosti. Je tato forma dobrá nebo nedobrá?
Učitel: Myslím si, že mimo Čínu to není problém, avšak nemluvte o podrobnostech toho, co
děláte při potvrzování Fa. Jestli je to v Číně, nejlépe bude, když dáte přednost své bezpečnosti a
neumožníte starým silám využít mezery. Toto není záležitost toho, zda se obáváte nebo ne, je to o
tom nenechat zlo využít mezery.
Otázka: Jestliže jsou naše myšlenky velmi čisté a spravedlivé, potom staré síly nemají jak
zasahovat. Takže když existuje zasahování, odráží to náš kultivační stav?
Učitel: Když přijde zasahování, obvykle je to způsobeno starými silami. Potom když my děláme
všechno spravedlivě, měli bychom očekávat, že nebude žádné zasahování? To může pouze zmenšit
mnoho ztrát. A to proto, že vaše mezery budou zneužity kvůli tomu, že vy sami stále ještě máte
nezjistitelné částice, a staré síly naléhají na to, co chtějí dělat. Současně, jsou nějací žáci, zejména
mezi třetí skupinou žáků, kteří stále mají určité množství karmy, a ony použijí tyto věci, aby
zneužily mezery. Ale tak či tak, Mistr je neuznává. A ani vy byste je neměli uznat. Dělejte věci
dobře otevřeným a důstojným způsobem, zrušte je, a posilněte o něco své spravedlivé myšlenky. „Já
jsem učedník Li Hongzhi-ho, nechci jiná uspořádání a ani je neuznávám“ – potom se to neodváží
dělat. Takže všechno se dá vyřešit. Opravdu to dokážete udělat, ne to jen říci, ale to i uskutečnit, a
Mistr pro vás určitě udělá konečné rozhodnutí. Co více, okolo Mistra je i mnoho strážců Fa, je tu
mnoho Buddhů, Taů a Bohů, a jsou dokonce i větší bytosti, a oni všichni se zúčastní, protože
násilné pronásledování, které není uznáno je zločinem, a nedovolují to ani staré zákony vesmíru.
Iracionální pronásledování absolutně není dovoleno, a staré síly se to neodváží dělat. Takže byste
měli dělat věci spravedlivě tak hodně jak je to možné.
Někdo si může myslet, „Nyní když jsem dělal věci spravedlivě a dělal jsem je dobře, od této
chvíle už opravdu nemohou být žádná další trápení.“ Možná tato vaše myšlenka je bude vést k
tomu, aby pro vás vytvořili trápení, protože staré síly věří tomu, že to je další forma jejich uznání.
„Aha, on chce, aby to neexistovalo, a chce být bez starostí. Tak to nepůjde. Tato jeho myšlenka
musí odejít.“ Nejsou tímto vaše mezery zneužity? Ve skutečnosti, pokud dokážete udržovat ve
vašem každodenním životě velmi vhodný postoj, měli byste být z největší části v pořádku.
Otázka: Budeme i po nápravě Fa stále znát Mistra?
Učitel: Mistr má nezávislý systém. Vy jste všechno bytosti v rámci vesmíru, a ať je obrovský
vesmír jakkoli velký, Mistr v něm není. Já nejsem částí tohoto všeho, ale mám vlastní nezávislý
systém, já nepotřebuji nic v tomto vesmíru a nepotřebuji do něho nic dát, já mám nezávislý, samoudržovaný vlastní systém. Potom jinými slovy, žádná bytost ve vesmíru mě nemůže vidět, a žádná
bytost mě nemůže poznat. Ve skutečnosti jsem bez formy, a pro jakýkoli vnitřní nebo vnější element
neexistuji, je to totéž, co neexistence, avšak jsem schopen projevit svou podobu na jakékoli
vesmírné úrovni, což je vyzdvižení této podoby, kterou dnes můžete vidět na různých úrovních. Je
to tak zde mezi lidmi, samozřejmě, a v budoucnosti mohou být velmi mladá – moje původní tělo je
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velmi mladé. Mluvíc v lidských pojmech, na každé úrovni je podoba, která byla vyzdvižena podle
této základny, všechny vypadají jako já, jen to vypadá, že čím jsou částice, které ji tvoří
mikroskopičtější, tím má větší objem. Samozřejmě, mohu také stlačit každou úroveň do jednoho
těla a současně se stát větším nebo menším, a mohu se i do nekonečna dělit. To je základní idea.
(Potlesk)
Otázka: Po nápravě Fa a když se učedníci Dovrší, budou ještě v budoucnosti příležitosti ke
zlepšení?
Učitel: Ptáte se na období po nápravě Fa, když všichni učedníci dosáhnou Dovršení – budou i
potom příležitosti ke zlepšení? Ve skutečnosti jsem o tomto všem mluvil. Vás Stav dosažení
potvrdíte a osvítíte se k němu během kultivace, nebo jinými slovy, jakýkoliv Stav dosažení můžete
získat, bude dosažen procesem kultivace. Jste zvědaví, „Nyní, když jsem v nebi, mohu pokračovat v
kultivování a ve zlepšovaní se?“ Je tam takovýto činitel a mechanizmus, avšak zlepšení jen o malý
kousek zahrnuje značně dlouhý a gigantický projekt. Není to tak lehké jako na Zemi. Avšak nikdo
se neodvažuje přijít na Zem, protože poté co sem přijdete se nemusíte setkat s Bohem nebo
Buddhou, který přišel do tohoto světa spasit lidi. A poté co přijdete dolů, vaše mysl bude vyčištěna,
a nebudete vědět nic – je možné, že budete dokonce proti kultivaci. Takže se nikdo neodvažuje
přijít.
Otázka: Pro učedníky Dafa jako celek, jaké jsou některé nejzákladnější oblasti a nedostatky,
které je třeba zlepšit?
Učitel: U učedníků Dafa jako jednoho celku, v procesu potvrzování Fa, když pracujete spolu v
souladu, síla Fa je obrovská. Ať děláte věci jako skupina nebo děláte věci individuálně, to co děláte
je ten stejný druh věcí, a pod tímto si představujeme jeden celek. Vy všichni objasňujete pravdu,
vysíláte spravedlivé myšlenky a studujete Fa, takže detaily věcí, které děláte jsou odlišné, avšak
rozdělení úloh je uspořádáno, spolu to vytváří formu, a odděleně jsou to částice. Když se u vás jako
celku vyskytnou nějaké problémy, Mistr bude o nich určitě mluvit, a když tu není nějaký očividný
problém, Mistr neřekne nic. Takže když to neovlivňuje situaci celku, neřeknu nic.
Otázka: Vážený a drahý Mistře, prosím zachraňte mě. Mám obrovské hříchy, a také mám
mentálně postiženého syna.
Učitel: Mistr určitě spasí všechny bytosti v tomto světě. (Potlesk) Použiji různé formy spásy a
různé způsoby během různých časových období.
Otázka: Moje myšlenky ve snech nebyly velmi spravedlivé, a obávám se, že jsem mohl někomu
uškodit.
Učitel: Netrapte se, sen je jen sen, sen není kultivace, a možná to není tak, jak si to
představujete. Pokud můžete dokončit kultivaci, Mistr bude přemýšlet o způsobech, jak úplně
rozřešit všechny chyby, které jste udělali. (Potlesk) Nemyslete na tyto věci. Jestliže na ně myslíte
příliš mnoho, stane se to připoutaností a nebudete se schopni kultivovat.
Otázka: Mohu se zeptat ctihodného Mistra, zda během nápravy Fa existuje otázka udržování
rovnováhy co se týče důležitosti a naléhavosti věcí které děláme, a jak bychom to měli správně
řešit?
Učitel: To se týče konkrétních věcí. Všechny konkrétní věci jsou částí vašeho ustanovování si
své mocné ctnosti, a jsou částí cesty, kterou kráčíte a toho, co děláte vy sami. Samozřejmě, musíte
zvažovat důležitost proti naléhavosti, a sami si věci seřadit. Jestliže neurčíte dobře prioritu, potom
by to mohlo ovlivnit to co děláte, protože, dovolte mi říci, že všechno co děláte, děláte pro sebe. Být
schopen dobře určovat prioritu věcí je samo o sobě pozoruhodné a bude to vést k tomu, že budete
správně kráčet po své cestě, a to je mocná ctnost. Je pro mě těžké hovořit s vámi o podrobnostech.
Mistr vás nemůže připravit o možnost, abyste dovedli svou cestu k dokonalosti.
Otázka: Často si vyčítám, že nejsem schopen kultivovat srdce soucitu. Cítím sklíčenost zejména
vůči těm přátelům a známým okolo mě, kteří odmítají materiály Dafa.
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Učitel: Mohu vám říci, my jsme kultivující, a tak musíte zacházet se všemi vnímajícími bytostmi
okolo vás tak soucitně jak se jen dá. Možná předurčené příležitosti pro některé lidi ještě nedozrály.
Možná někteří lidé byli otráveni příliš hluboce, ale ještě mohou být spaseni. Samozřejmě, jsou i tací
co nemohou být spaseni, ale velká většina může být. Právě nyní je nemůžete rozlišit. Myslím si, že
byste rozhodně neměli být sklíčení. Dělejte to soucitně bez ohledu na to, kdo to je, a se soucitem,
který dokáže roztavit ocel se budete schopen činit dobře. (Potlesk)
Otázka: Mnohé země jsou nyní oklamány pozlátkem čínské ekonomiky, a to se stalo hlavní
překážkou našeho objasňování pravdy vládám různých zemí a podnikatelské sféře. Doufáme, že
nám ctihodný Mistr může dát nějaké návody v této oblasti.
Učitel: Ano, čínská vláda utratila čtvrtinu finančních zdrojů země a lidí na pronásledování Falun
Gongu. Jestliže by nebyla ekonomicky schopná, byla by schopna pronásledovat Falun Gong?
Poslouchali by lidé v takové společnosti její příkazy? Dělali by nějací lidé něco proti svému
svědomí jen proto, že jim to někdo řekl? Všechno je to kvůli tomu, že je to podporováno penězi.
Proč je v mezinárodním společenství tak mnoho médií a vlád o tom velmi tiše, a proč jsou schopny
dívat se jinam čelem k této katastrofě? Mají mnoho skrytých zájmů a je do toho zabaleno mnoho
zisku.
Během tohoto zlého pronásledování, všechno v Číně, ať je to postup ve vládě nebo finanční
výnosy v podnikání, všechno je to spojeno s Falun Gongem. A toto dokonce zahrnuje i přijímací
zkoušky studentů a vysvědčení při dokončení studia, všechno musí být spojeno s Falun Gongem.
Kvůli pronásledování Falun Gongu se rozděluje obrovské množství financí veřejné bezpečnosti,
politickému systému, soudnictví, ministerstvu zahraničních věcí, podlému Úřadu 610 a tajným
agentům. Aby oklamali lidi, značně investovali do různých propagandistických mašinérií, do rádií,
televize, deníků, umění a literatury, kulturních akcí a dokonce do blokování televize, rádia a
počítačových sítí. Obrovské množství agentů bylo vysláno po zeměkouli, aby pronásledovali Falun
Gong. Avšak ti lidé si vezmou peníze sebou do zahraničí a potom, jen co jsou peníze uloženy na
jejich soukromých kontech, okamžitě si začnou vybavovat přistěhovalectví – „V normální době,
jestliže jsem chtěl odejít, nedovolili mi to, ale nyní jsem dostal peníze, abych to udělal… To je
opravdu výborné. Ale jak mohu jít a dělat zločiny v takovéto společnosti? Raději se zařídím po
svém.“ Triky, které použili na pronásledování jsou nejhloupější, avšak oni se nestydí utrácet peníze
lidí, které byly vydělány v potu a krvi, a množství, které utratili, je značně velké.
Vypadá to nyní tak, že pokud záležitost Falun Gongu nebude vyřešena, společnost opravdu
nebude mít žádnou šanci na změnu a nic není možno upevnit, protože je úplně zaměřena na Falun
Gong a nemá čas starat se o nic jiného. Všechno to existuje kvůli Falun Gongu. Ten soubor
pokažené mašinérie běží výlučně kvůli Falun Gongu, takže co jiného ještě může dělat?
Všechno toto je kvůli zahraničním investicím, a bylo to vykonáno starými silami. Oni jednoduše
používají peníze, aby podporovali zlo. Během tohoto období, když zlo pronásleduje Dafa, vy tam
investujete peníze. Jde o ty majetné lidi, kteří si volí svou budoucnost, vědomě vyhazujíc své
peníze. V tomto pronásledování, investování vašich peněz tam je totéž, jako podpora zlého
pronásledování, a vy se dopouštíte hříchu. Jestliže by v Číně nebylo pronásledování Dafa,
nezáleželo by na tom, kolik peněz jste tam investovali. Na povrchu lidé nevědí, avšak všichni lidé
mají stránku, která si je vědoma. Opravdu nemůžete říci, že jste to nevěděli.
Otázka: Jestliže ti, co jsou zodpovědní za Asistenční centra nebo Sdružení Falun Dafa nedrží
krok s postupem nápravy Fa a nejsou schopni poslouchat kritiku…
Učitel: Je takováto situace s našimi Asistenčními centry a Sdruženími Falun Dafa? Musíte se
podívat, s rukou na srdci, hluboko do sebe, a poslouchat návrhy praktikujících se správným
přístupem. Avšak když se podíváme na druhou stranu mince, není pravda, že našim praktikujícím
chybí něco při způsobu, jakým se dívají na věci? Kdybyste vy byli v té úloze, jak by se vám dařilo?
Toto není kritizování, jen odložme věci bokem a podívejme se – opravdu mají problémy, nebo je to
tak, že náš způsob hodnocení problémů není úplný? Nebo když opravdu mají velké problémy,
potom protože jsou to osoby zodpovědné za Asistenční centra, musí si to zvážit. Jejich
zodpovědnosti jsou ještě větší, protože když je učedník Dafa zničen kvůli jejich chybám, myslím si,
že ten hřích je obrovský. Samozřejmě, nebude to tak tvrdé, protože stále je tu Mistr, který dohlíží na
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věci. Avšak vy všichni se kultivujete, a ať se děje cokoliv, nemůžete si vzít své nedostatky,
připoutanosti a věci, kterých se nemůžete vzdát k Dovršení. Takže bez ohledu na to co děláte,
musíte postavit Dafa na hlavní pozici, a nepřikládat příliš velkou vážnost vašim vlastním věcem.
Ve skutečnosti stejně tak, ti lidé, kteří jsou zodpovědní za různé oblasti jsou také kultivujícími, a
neměli byste je považovat za Mistra ani je měřit takovými vysokými standardy. Je lehké udělat v
určitém ohledu chybu, takže si jen vzájemně sdílejte své myšlenky když se to stane a trochu o tom
diskutujte. Když se opravdu díváte na věci z perspektivy toho, že jste zodpovědní k Fa a opravdu
máte srdce, které dokáže roztavit ocel, já jednoduše nevěřím, že se věci nedají dobře zvládnout. A
netrvejte na tom, že jiný praktikující není dobrý na základě nějakých zkostnatělých názorů, které
máte – Já, váš Mistr si myslím, že je v pořádku. A nemyslete si, že je těžké komunikovat. Problém
pokračuje jen proto, že žádná strana se nechovala podle „obrovského soucitu“ při provádění věcí.
Jestliže opravdu dokážete ztělesňovat obrovský soucit, myslím si, že ty věci, které nejsou správné,
budou určitě napraveny.
Otázka: Jsou naše snahy objasnit pravdu zahraničním Číňanům velmi nedostatečné? Zejména v
západním USA je mnoho čínských organizací a mnoho čínských lidí z Číny. Je to je karmický vztah,
že byli schopni odejít z Číny?
Učitel: O karmickém vztahu se to dá tak říci, avšak co se týče těch, co mají pozitivní účinek a
těch co mají negativní účinek, jsou tací i tací, a tak to jednoduše sestavily staré síly. Já to ani trochu
neuznávám. Před chvílí jsem řekl, že každý ve světě je částí mé rodiny. Neuznávejte uspořádání
starých sil, a udělejte tak mnoho jak se jen dá, abyste objasnili pravdu. Nezáleží na tom zda je to
západní USA nebo východní USA, měli bychom to udělat nejlépe jak umíme. Avšak Mistr tím
nenaznačuje abyste všechno ostatní dali bokem, což by stejně tak nešlo. Namísto toho si dobře
zorganizujte čas a snažte se nejlépe jak umíte zachránit lidi. Další věc je, že ten Číňan, kterého jste
zachránili půjde a řekne to i ostatním, takže tím jste mu dali šanci, aby získal nějaké zásluhy. V
tomto pronásledování se lidé dopustili hříchů a podávali pomocnou ruku tomuto pronásledování a
živili aroganci zla, takže toto dá této osobě šanci, aby splatila své hříchy. Potom co objeví pravdu,
bude o tom mluvit všude, čímž splatí své hříchy, takže byste to měli dělat tak mnoho jak je to
možné.
Otázka: Když se v našem okrese konaly volby, byli lidé, kteří šli pomoci kongresovým
kandidátům, kteří podporovali Dafa. Avšak někteří lidé si mysleli, že bychom se neměli zapojovat
do politiky a že bychom se neměli spoléhat na běžné lidi, aby dělali věci pro Dafa. Je toto
pochopení správné?
Učitel: V principu je správné, avšak musíte se dívat na každou specifickou záležitost v daném
specifickém kontextu. Když řeknete, že učedníci Dafa se nemohou zapojovat do politiky v běžné
společnosti, neřekl bych, že je to 100% správné tvrzení. Co jsem vám řekl já bylo to, že Dafa se
nezapojuje do politiky. A mnozí naši učedníci Dafa pracují v politice, je to jejich zaměstnání. Takže
když jsou vládní volby, měli byste se zúčastnit voleb? „Když se zúčastníte a dáte svůj hlas, potom
jste se zapojili do politiky.“ Avšak jako učedník Dafa, který se kultivuje v běžné společnosti, jste
opravdu v běžné společnosti a kultivování se zatímco se přizpůsobujete běžné společnosti není
problémem. Vy jste také členem běžné společnosti. Existence běžné společnosti je nutná pro Dafa,
pro vesmír, a pro vnímající bytosti. My ji můžeme pouze chránit a nemůžeme ji podkopávat.
Kdybyste měli jít volit, jednoduše můžete jít volit, není v tom problém. Jestliže řeknete, že jste s
tímto kongresmanem osobní přátelé a chcete mu s něčím pomoci, což může klidně zahrnovat věci,
které mají něco společného s volbami – „dobrovolnická práce“ jak se to nazývá – nezáleží na tom.
Avšak jako celek se náš Dafa nezapojuje do politiky, a my nemůžeme udělat nic politického
jménem Dafa. Avšak učedníci Dafa mají z největší časti brát jako prioritu potvrzování Fa.
Naposledy když byly volby na Taiwanu, řekl jsem jednomu praktikujícímu-veteránovi, aby
zavolal osobě zodpovědné Taiwanskému sdružení a veřejně objasnil, že Sdružení Dafa nemají
žádný postoj k vícestranovým volbám, a jestliže chtějí praktikující jako jednotlivci kohokoliv
podpořit, je to jejich osobní záležitost a nereprezentuje to Dafa. Byli učedníci Dafa, kteří
podporovali jednu ze dvou stran. Sdružení Falun Dafa nemá žádné politické názory týkající se
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jakýchkoliv voleb a nezapojuje se do toho. Jako individuální praktikující můžete podporovat koho
chcete. Taková je situace.
Otázka: Nedávno vznikl velký tlak, když jsme dělali práci pro nápravu Fa. Cítili jsme to jako tlak
bez formy. Nevím, zda tento pocit souvisí se situací celkové nápravy Fa.
Učitel: Myslím si, že staré síly, které nebyly napraveny pomocí Fa, opravdu cítily, že tlak se
stává větším a větším, a čím blíže to jde ke konci, tím větší je tlak na té straně, kde se pracuje.
Takže toto někdy pro nás vytváří složitou situaci, to je všechno. Jednoduše vysílejte více
spravedlivých myšlenek, abyste odehnali zasahování, a nepovažujte to za něco důležitého. Ve
skutečnosti vidím nyní něco velmi jasně, a vy to také vidíte jasně, to jest, že nikdo nemůže poškodit
Dafa. Všechny naděje poškodit ho vyšly vniveč, a nikdo se ho nemůže dotknout dokonce i kdybych
já, Li Hongzhi, nebyl nablízku. Každý je jako Pomocník, každý je částicí Dafa, každý je ponořený
do Fa a je zocelovaný pomocí Fa, každý ví co má dělat. Učedníci Dafa v Číně už potvrdili, ve svých
činech a bez výhody Mistrovy přítomnosti, že Dafa je nezničitelný. Pokud budete dělat to, co by
učedník Dafa měl dělat, všechno se dá vyřešit.
Otázka: Mistr nám řekl, že bychom měli mít obrovskou toleranci, avšak občas se i tak zachytím
na drobnostech.
Učitel: Tak to jednoduše změňte. Měli byste projevovat soucit a toleranci a více dbát na druhé a
to se stane zvykem mezi lidskými bytostmi. Nemám rád, když si něco vyčítáte, je to úplně zbytečné.
Zopakuji to, co jsem řekl: jestliže jste spadli, nezůstaňte ležet, hned vstaňte!
Otázka: Když se někdo ztotožňuje s Pravdivostí, Soucitem, Snášenlivostí, ale ne s Falun
Gongem, jaký bude pro něho konečný výsledek?
Učitel: Ve skutečnosti, dovolte mi říci vám, neměli byste přikládat příliš velkou váhu tomu, co
říkají světští lidé, protože mnozí běžní lidé nejsou racionální. Lidské bytosti, víte, jsou ovlivněny
mnohými názory v běžné společnosti a neustále si vytvářejí rozličné názory, které dost ovlivňují
jejich původní povahu a jejich pravé myšlenky. Takže věci, které říkají někteří lidé dávají smysl
pouze co se týče formy, ale ne podstaty, nejsou tím co opravdu mají v mysli a jsou slabě
promyšleny. Nemyslete si, že běžní lidé jsou tak racionální jako vy. Mnozí a mnozí lidé jsou právě
nyní dost iracionální, a ve skutečnosti, vy jste na začátku byli také takoví. (Publikum se směje) Stali
jste se racionálními až když jste dozráli a nedobré věci byly odstraněny. Když běžný člověk přichází
k chápání věcí, nebo hodnotí zda je něco dobré nebo nedobré, dělá to na velmi povrchní úrovni.
Dokonce i to co říká své rodině a dobrodincům dává smysl pouze co se týče formy ale ne podstaty,
není to to co má v mysli, neplní sliby a zříká se zodpovědnosti za jakékoliv následky. Takže
nepovažujte to za velkou věc. Jestliže ho chcete zachránit, musíte mu pomoci, aby se stal
racionálním.
Otázka: Abychom se přizpůsobili způsobu běžných lidí při objasňování pravdy v Číně,
přidáváme k materiálům objasňujícím pravdu i obsah, který je přizpůsobený připoutanostem
běžných lidí. Jak to máme vhodně zvládnout? Přestože je nějaký nezdravý obsah přizpůsoben
připoutanostem běžných lidí, neměl by být použit, je to tak?
Učitel: Ve skutečnosti jsem slyšel nějaké praktikující mluvit o této otázce, říkajíc, že někteří naši
praktikující, kteří předtím nevykročili vpřed nebo naši praktikující, kteří se dobře nečinili, jen co
vyšli vpřed, chtějí dělat nějaké další dobré věci, a možná napravit chyby těmi věcmi, kterých by
rádi dosáhli. Avšak předtím spadli v úrovních, takže nyní je mezera mezi nimi a těmi praktikujícími,
kteří byli částí nápravy Fa po celou dobu; avšak tuto mezeru ten člověk nemůže vidět, i když ostatní
učedníci ji mohou vidět, a ukáže se to zejména ve specifické práci pro nápravu Fa nebo v
porozuměních. Takže když dělá určitou práci pro nápravu Fa nebo říká určité věci, ostatní učedníci
Dafa jim to mohou vyčítat. Nyní neříkám, že tito praktikující nejsou dobří, řekl jsem, že jestliže jste
spadli, zdvihněte se a stále jděte vpřed – Mistr se vás nezřekne, a vy nesmíte ztratit odhodlání. Stále
jsou příležitosti, a já zařídím, abyste byli spaseni ať se děje cokoliv. Takže ještě i nyní ztrácíte
odhodlání? (Potlesk) Takže vy praktikující, kteří jste se vždy činili dobře, měli byste pomáhat
takovéto osobě s laskavým záměrem, a neměli byste být ve svých slovech tak tvrdí jako s jinými
praktikujícími. Někdy vaše slova, která mají určitý záměr mohou vyznít jinak, když je on slyší,
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takže musíte mluvit s laskavým záměrem a říci mu, jak má dělat věci. Samozřejmě, neměli byste ho
nechat, aby to zjistil, protože jakmile to zjistí, bude cítit, že s ním zacházíte jinak, a potom se v jeho
mysli vytvoří překážky a způsobí to problémy v jeho myšlení. Naši praktikující, kteří vykročili
vpřed nedávno by také měli věnovat určitou pozornost tomuto problému – je prospěšné poslouchat
rady druhých, nakonec, to je kultivace. Upřímnou radu je těžké vzít, ale je to pro vás dobré.
Otázka: Kromě produkování velkého množství programů, které objasňují pravdu, můžeme
vyrábět nějaké filmy o dobré lidské morálce, abychom splnili různé potřeby běžných lidí?
Učitel: Musím vám říci, že právě nyní na to skutečně nemáme čas, protože učedníci Dafa dávají
všechno do potvrzování Fa. Jestliže je vyrobíte, budou prospěšné běžným lidem, o tom není pochyb
– normální lidská kultura klesá dolů. Avšak toto dnes nemáte dělat. To bude vykonáno v následující
etapě v budoucnosti. Takže právě nyní by učedníci Dafa měli dát více a dělat více v oblasti
objasňování pravdy.
Otázka: Měli bychom dát velké množství programů objasňujících pravdu na internet, aby je
učedníci Dafa v Číně mohli použít na vyrábění Video CD?
Učitel: To je samozřejmě dobré. A nejen že byste to měli dělat, měli byste to dělat ve velkých
množstvích, jestliže jste toho schopni. Čínští lidé byli otráveni velmi hluboko, a vy jim opravdu
potřebujete pomoci dozvědět se pravdu. Umožněte jim dozvědět se, že my nejdeme za nějakým
politickým cílem a že jsme nevinní a přesto jsme pronásledováni. Když se na to díváme z pohledu
běžných lidí, my opravdu chceme říci lidem ve světě skutečnou pravdu o nás. Z pohledu Fa, my je
opravdu zachraňujeme před takovýmto zničením.
Otázka: Když učedníci nápravy Fa potvrzují Fa, kromě jejich vlastního Dovršení, je to i
potvrzování Fa kvůli jiným bytostem?
Učitel: Co se týče jiných bytostí, nad tím se nyní nemusíte trápit. (Smích) Avšak, mohu vám říci,
ve skutečnosti tehdy 20. července 1999, když ty hemžící se hordy zla tlačily dolů, kontrolovaly
všechny zlé lidi ve světě. Všichni běžní lidé byli kontrolováni, a nejen lidské bytosti, ale dokonce i
zvířata a rostliny byly všechny kontrolovány. Vypadalo to tak, že kamkoli jste se podívali, dokonce
každé stéblo trávy a každý strom k nám měl mnoho nenávisti. Druhý rok to bylo lepší, protože
všechno zlo, které tlačilo dolů bylo vyčištěno, a v té době zůstala jen ta část v Číně, a kousek po
kousku se rychle vyčisťovalo. Právě nyní jsou nejdůležitější lidé ve světě, protože nikdo dnes není
ve světě bez nějaké důležité příčiny.
Otázka: Mám dvě otázky. Každý den stále cítím, že jsem zaneprázdněný, chycený v dělání věcí
den za dnem, avšak výsledek není dobrý. Někdy cítím lhostejnost k určité práci pro Dafa a k
zachraňování praktikujících. Jak bych měl změnit tento stav?
Učitel: Mohu vám říci jen to, abyste si rozumně rozvrhli svůj čas. Každý má omezený čas a
Mistr to ví. Takže byste měli přijít na to, jak si můžete rozumně rozplánovat svůj čas. Vaši spolupraktikující a učedníci Dafa musí být osvobozeni, a nemůžeme dovolit, aby je zlo šíleně
pronásledovalo. Ve skutečnosti, řeknu vám, že všechny způsoby, které používají na pronásledování
Dafa jsou tak stupidní, že už více ani nemohou být, a když se ohlédnete zpět, abyste se na to
podívali, uvidíte, že je to tak, protože tak to staré síly naplánovaly. Jak by mohli zatknout občany
jiných států? Víte co? Když objasňujete pravdu a když to Američané zjistí, americká veřejnost bude
rozzuřená. Už od reforem a otvírání se západu si čínská vláda lámala hlavu nad tím, jak ukázat
světu, jaké je to výborné, že lidé následují vládu **** Strany. Není to tak? Avšak v západní
společnosti, zejména mezi americkou veřejností, už mají pocit zhnusení z ***** Stany. Když dělají
tyto věci, způsobí to jen to, že Američané budou mít uvnitř ještě více negativních pocitů, a způsobí
to, že jiné národy ve světě k nim budou cítit mimořádný odpor. Nyní už ztrácejí i srdce lidí v jiných
zemích, tím, že stále dělají tyto hloupé věci.
Otázka: Naše síla jako celku stále není zcela uplatňována, a někdy cítím, že hlavní koordinátoři
Sdružení Falun Dafa nebo lidé se zodpovědnostmi nedělají věci podle Fa. Nechtějí pustit věci z
rukou a dovolit jiným dělat je a máme problémy najít během diskusí společnou řeč. Potom slyšíme,
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že byli osobně vybráni ctihodným Mistrem, takže někdy i když víme, že nemají pravdu, i tak je
musíme podporovat. (Publikum se směje)
Učitel: Začátkem minulého roku jsem už řekl praktikujícím v každém Sdružení Falun Dafa, aby
popustili uzdu pro jednotlivce potvrzující Fa, a že každý člověk musí kráčet svou cestou
potvrzování Fa. Naši praktikující nemusí mít pravdu na sto procent, avšak naši koordinátoři, slyšeli
jste to? Praktikující si tohle myslí – slyšeli jste to všichni? Vy sami jste kultivujícími, samozřejmě, a
Mistr vás nemůže žádat, abyste dělali věci dokonale bez jakýchkoliv chyb, avšak nyní, když
praktikující mají takovéto myšlenky, neobraťte se a nevyčítejte jim to – oni to dělají kvůli Fa, a já
vidím jejich vzkaz v každém slově a v každém řádku. Nedělají to kvůli sobě, je to pro Fa. (Potlesk)
Otázka: Investováním je možné vydělat peníze. Avšak někteří učedníci si myslí, že peníze, které
bychom vydělali za dva nebo tři roky by přišly příliš pozdě, abychom je mohli využít, a že když
máme nějaké peníze, měli bychom je raději použít na zachraňování lidí.
Učitel: Na povrchu to vypadá celkem rozumně, ale ve skutečnosti je to už zacházení do extrémů.
Myslím si, že si nemůžete nevšímat svého života a všechno ignorovat. Říkám vám, že to, co tu nyní
zanecháváte je kultivační cesta pro lidi v budoucnosti. Kdyby všichni lidé v budoucnosti šli takto do
extrémů, nestarali by se o své zaměstnání nebo podnikání, nebo by dokonce šli žebrat o jídlo,
zatímco potvrzují Dafa, tak by to absolutně nešlo.
Měli byste si zajistit, že je váš život uspořádaný, a že dobře děláte své zaměstnání. Dovolte mi
říci vám, že jste členem společnosti, a měli byste se co nejlépe snažit dobře se činit ve všem, co
byste měli dělat v jakémkoliv zaměstnání, které ve společnosti máte, měli byste být dobrým
člověkem ať jste kdekoliv, aby všichni lidé ve společnosti řekli, že jste dobrý člověk. (Potlesk)
Nechoďte při dělání věcí do extrémů. Každá stránka cesty, kterou kráčíme, musí být správná.
Někteří lidé říkají, „Dělám plány na výdělek velkého množství peněz, aby mohly být později
použity pro Fa.“ Vzdálená voda nemusí uhasit okamžitou žízeň, avšak není nesprávné, že plánujete
nějaké věci světských lidí. Nemusíte myslet na výdělek určitého množství peněz pro Dafa –
nemusíte myslet na to, že je dáte Dafa. Když chcete dělat nějaké špičkové podnikání a vydělat velké
peníze ve velkém obchodě, to stačí, (lidé se smějí), a nemusíte se zmiňovat o Dafa. Ta poslední část
mi zní, jakoby jste to přeháněli. (Lidé se smějí) Důvodem je, řekl jsem vám, že jako učedníci Dafa
můžete vydělat velké peníze a můžete dělat jakýkoli druh práce – to není problém. Jen ve všem co
děláte musíte následovat své svědomí a být dobrým člověkem. (Potlesk)
Otázka: Když přijde zlá energie, vím že bych se měl pokusit vysílat spravedlivé myšlenky, abych
zablokoval zlou sílu, avšak já se stanu ospalým a projevuje se u mě chorobová karma. Jak mohu
zastavit nedobrou energii?
Učitel: Příliš se bojíte zlé energie. Jestli přijde, jste schopen ji roztavit, rozpustit ji na primární qi
pro vaše vlastní použití. Něco vám řeknu: Předtím než jsem šířil Fa, předtím než sem přišly částice
vysokých úrovní, nebyly žádné staré síly a v té době jsem měl jiné způsoby, jak se vyrovnat s
chladem. Pomyslel jsem si toto: „Ty jsi studený a snažíš se mě ochladit – pokoušíš se mě zmrazit?
Já budu ještě chladnější než ty! Já zchladím tebe!“ (Lidé se smějí. Potlesk) Nebo, „Snažíš se mě
rozpálit. Já to obrátím a rozpálím tebe – budeš tak horký, že to nebudeš moci vydržet.“ říkám vám
pouze myšlenku. Vy to nemusíte být schopen udělat. Avšak měli byste to řešit se spravedlivými
myšlenkami a neměli byste se toho obávat. Říkám jen toto: nekonejte iracionálně! Co se týče
některých novějších žáků, neobávejte se když někdo opravdu vyšle nějaké zlé věci. Vy jste učedníci
Dafa – máte Mistra a Fa! Možná jste mu dlužili v minulosti, v tom případě to jen splatíte. Avšak vy
jste kultivujícím, takže byste se měli vzdát svých obav, a Mistr se o vás určitě postará. I když je vám
to schopné udělat nějaké věci, Mistr to brzy obrátí na něco, co je pro vás dobré. (Potlesk) Mistr se o
vás postará, protože jste kultivující. Avšak jestliže budete k tomu připoután, jestliže se vaše
připoutanost vyvine – „Já se nyní nebojím. Mám Mistra, který se o to postará. Jen pojď!“ (lidé se
smějí) – potom vaše myšlení úplného spoléhání se je stejně tak připoutanost. Když Mistr uvidí tuto
připoutanost, nebude se o vás starat a počká, dokud se nejprve nevzdáte této připoutanosti. Říkám
vám pouze myšlenku. Kultivace… kultivace záleží od mysli, je to tak? Nemůžete polevit a nechovat
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se dobře. Řešte všechno se spravedlivými myšlenkami, a neobávejte se ničeho – „Kultivuji se ve
spravedlivém Fa, takže čeho bych se měl obávat?!“
Důvodem, proč mnozí žáci v pracovních táborech byli tvrdě pronásledováni je jejich strach.
Některé věci se lehce řeknou, avšak v té ďábelské situaci a když jste pod tlakem je to odlišné. Avšak
ať se děje cokoliv, vy jste někdo, kdo postupuje směrem k Božství, takže co byste měli dělat?!
Samozřejmě, mezi těmi co zemřeli, jsou i případy, které byly sestaveny v historii starými silami.
Například, tehdy během minulého života, mohly staré síly říci, „Jestli chceš získat Dafa, když je
Dafa vyučován, budeš muset zemřít tímto způsobem. Jinak tě nepustíme.“ Tehdy s tím žáci určitě
souhlasili, souhlasili s tím, že budou ubiti k smrti. Samozřejmě, to dávám jen jako příklad. V historii
opravdu využily mnohé mezery jako jsou tyto a udělaly mnohá uspořádání.
Je další příčina, to jest, historie je velmi dlouhá. Viděli jste, že někteří zlí policisté v pracovních
táborech pronásledovali tak mnoho našich učedníků Dafa k smrti. Kdyby se to nebylo stalo během
období nápravy Fa a pronásledovaná osoba by byla světským člověkem, a kdyby se ten zlomyslný
policista převtělil poté co zemře a přišel by do této doby, získal by Fa a stal se učedníkem Dafa,
nechtěla by potom od něho ta osoba, kterou zbil k smrti, aby splatil ten život? Jestliže by řekla,
„Nechci žádnou jinou náhradu. Chci jen, aby zaplatil za můj život,“ potom je to opravdu těžká
situace. Mohu vám říci, že Mistr je schopen všemu dát shovívavé řešení. Cokoliv mu tento žák
dluží, mohu mu pomoci odškodnit ho tím nejlepším. Když to ten žák nemá, já, jeho Mistr, mu to
mohu dát – „Dám ti za to velké štěstí. Kvůli své předešlé smrti můžeš za odměnu vystoupit do
nebes, takže neobrátí se to na dobrou věc, která je ještě lepší?“ Avšak ta bytost má příliš mnoho
nenávisti a jednoduše to nenechá tak – „Necháš mě vystoupit do nebes? I když mi umožníš stát se
Bohem, já to neudělám. Já chci jen odplatu.“ Potom je to těžké. Není to tak jednoduché jak si
myslíte! Přemýšlejte tedy o tom, lidé. Nemalé množství žáků dluží životy z minulosti, a nemusíte
tomu věřit, ale Mistr jim všem za vás dal shovívavé řešení.
Avšak ať se děje cokoliv, dokonce i když předčasně odejdete, to co vás očekává je Dovršení!
(Potlesk) Mluvím o tom z tohoto jednoho úhlu. I když jsem to řekl, pokud kráčíte spravedlivou
cestou, mohu skutečně všemu dát shovívavé řešení. Mohu změnit extrémní myšlení na dobré, a
potom mohu způsobit, že nebude chtít svůj život zpět, protože mohu rozvázat uzel v jeho mysli
pomocí Fa – mohu udělat cokoliv. Avšak jestliže máte připoutanosti a nemůžete se jich vzdát,
potom to není možno rozvázat a Mistr je v těžké situaci.
Otázka: Je tu tento jev: Na některé místech, když studují Fa jako skupina, čtou mnoho nových
článků, které Mistr publikoval, a nečtou často opakovaně Zhuan Falun. Když studují Fa ve velké
skupině, někteří zodpovědní lidé často mluví o Fa, který Mistr vyučoval v malých skupinách.
Učitel: Jsou tu dvě otázky. První je ta, že co jsem řekl nedávno v různých obdobích je pouze
doplňkem k Zhuan Falunu. Musíte znát jejich vztah. Co byste měli často studovat je Zhuan Falun. A
druhá otázka je ta, že potom když někteří naši žáci slyšeli, co jsem řekl při soukromých setkáních,
šli a šířili to pomocí šuškání. Mluvil jsem o tom už mnohokrát. To co řeknu soukromně nemá
všeobecné použití a možná to bylo zaměřeno specificky na ty lidi, kteří byli přítomni. Jestliže se
vrátíte a budete to říkat ostatním, když jim to řeknete, nebude to mít ten vnitřní význam zahrnutý v
mých slovech – ti druzí nejsou publikem, pro které to bylo určeno. Takže to ztratí svůj účinek, a
když to druzí slyší, bude jim to nepříjemné. Současně, když to říkáte, přinášíte s sebou i své
připoutanosti. Většinou tam působí nějaký druh předvádění se, je to podprahové, podvědomé.
Myslím si, že v nastávající době byste měli přestat šířit tyto věci. Potom co jste slyšeli co jsem řekl,
nechejte to jednoduše tak. Víte, ti tisíciletí kultivující, poté co se dozvěděli kousíček pravdy, drží si
ji uvnitř. Drží si ji stovky let, nebo dokonce tisíc let, a neřeknou ji ostatním (lidé se smějí) – „Když
chce někdo vědět o tom kousíčku věcí, které mám, musí za ně něco dát na výměnu!“ Avšak vy, „Bla
bla bla…,“ všechno vyklábosíte! (Smích). Nedržíte si věci v sobě. (lidé se smějí)
Otázka: Jakým způsobem dovrší kultivaci učedníci Dafa v Číně?
Učitel: Je to stejné, celková forma je stejná. Ale je tu jedna věc: Jestliže člověka nepřijmu a
nevyprovodím, nefunguje to. Takže pro ty, kteří odešli příliš brzy, i když jsem stanovil, že se dovrší,
ve skutečnosti čekají na určitém místě. Musím to být já, kdo je přijme. Ti, které nepřijmu já nejsou
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uznáni. Takže všichni čekají na definitivní závěr. Samozřejmě, nyní když čekají nemají žádná
trápení. Všichni jsou jasně v božském stavu a je to jen záležitost návratu na jejich pozice.
Otázka: V tomto kritickém momentě nápravy Fa, někteří praktikující-veteráni zažívali v různé
době různou intenzitu zasahování. Jak bychom se měli dívat na tyto problémy a pomoci těmto
praktikujícím, kteří mají zasahování?
Učitel: V kultivaci nezáleží na tom, zda člověk začal dříve nebo později. To, zda se někdo
kultivuje dobře, také nezávisí na tom, zda začal dříve nebo později. Když je člověk schopen mít
spravedlivé myšlenky, chovat se spravedlivě a opustit své připoutanosti, potom je odlišný. Zlá
banda lotrů v Číně, která pronásleduje učedníky Dafa v Číně si o tom myslela toto, „Aha, toto je
student-veterán. Když ho přivedeme k tomu, aby něco napsal, ostatní budou následovat.“ Ale jak by
to mohlo být možné? Když běžní lidé pronásledují praktikující, nemohou jim ani porozumět. Každý
kultivuje sebe a kráčí svou vlastní cestou a nikdo se nedívá na nikoho jiného, nebo na to, jestli je
někdo jiný starý či mladý, nebo zda někdo začal praktikování brzy nebo pozdě. Jako mistr, vedu
všechny učedníky tímtéž způsobem. Takže s ohledem na to, jak můžete pomoci tomuto člověku,
můžete mu nejprve pomoci porozumět věcem podle Fa a zlepšit se. Další věcí je to, že můžete
společně vysílat spravedlivé myšlenky a dělat více toho, co by měl učedník Dafa dělat, aby
zachránil vnímající bytosti. Všechny tyto věci mohou tomu člověku pomoci.
Otázka: Kdykoliv uděláme výrazný pokrok v nápravě Fa, vynoří se náhle nějaké běžné
záležitosti, aby zasahovaly. Například případ „9/11“, nehoda raketoplánu, Irácká otázka,
Severokorejská otázka, atd. Jak bychom se měli dívat na toto zasahování?
Učitel: Správně. Proč země, které udržují spravedlnost, zavírají oči před tím, že čínská vláda
pronásleduje tak velké množství podstatných lidí, kteří jsou hlavním proudem společnosti? Proč
zůstávají tiše? Jsou důvody na jejich straně, ale je tam také zasahování, sestavené starými silami,
které je vede k tomu, že jsou zaneprázdněni teroristy. Proto se sem-tam objeví teroristé, odvrátí čas
od času jejich pozornost a zabraňují jim v zaměřování se na skutečný důvod jejich existence.
Otázka: Učedníci v Anglii pozdravují Mistra.
Učitel: Děkuji vám!
Otázka: Abychom zachránili členy našich rodin, kteří byli uvězněni v Číně, vytvořili jsme několik
divadelních představení a ukazujeme je na ulici. Jeden z nás musí hrát úlohu zlého člověka. Učiteli,
je přiměřené, aby učedník Dafa hrál takovouto úlohu?
Učitel: Na tom nezáleží. Je to v pořádku, jestliže ji hraje. Ale když vidím učedníky Dafa hrát
úlohy zlých lidí, necítím se dobře. Když je to potřebné, udělejte to, nezáleží na tom a ve skutečnosti
to nic neovlivní. Co nakonec chcete udělat? Musí to být učedníci Dafa, kteří potvrzují Fa. Předtím
jsem vám pomohl několika nápady a navrhoval jsem, že když děláme televizní show, možná
bychom mohli poprosit naše přátele, aby hráli negativní úlohy. (Lidé se smějí) Žádali bychom je jen,
aby byli herci. Nemáme nyní peníze, ale v budoucnosti, když budeme mít zisk a budeme mít peníze,
zaplatíme jim. (Lidé se smějí) Pouze žertuji! Ve skutečnosti na tom vůbec nezáleží.
Otázka: Budou v budoucnosti lidská rasa a jiné bytosti existovat současně? Jak by o tom měli
přemýšlet učedníci?
Učitel: Budou v budoucnosti lidská rasa a jiné bytosti existovat současně? Po nápravě Fa
lidského světa ještě nebude mnoho změn. Co se týče toho, co bude existovat na Zemi později, to
bude záviset na potřebách lidské rasy. Všechno v Nebi je jednoduše nádherné. Je to tak krásné, že se
to nedá popsat. Dokonce i Bohové, což znamená Bohové, kteří vstoupili do nového vesmíru poté,
co byli dobrotivě rozřešení, jsou ohromeni. (Potlesk) Lidské bytosti si myslí, že Bohové jsou
nádherní a že světy Bohů jsou nádherné, ale kdyby tam šli a podívali by se na to, zjistili by, že ta
stará místa už nejsou tak nádherná – tak velký rozdíl v tom je. Co se týče démonů, ti jsou také
součástí vesmíru. Ve vesmíru nemůže chybět protiklad mezi pozitivními a negativními bytostmi.
Kolik je hodin? (Potlesk) Neměli bychom tu skončit? To je všechno, co jsem chtěl říci. (Dlouhý
potlesk žádající Učitele aby zůstal) Potom odpovím na další otázky. (Potlesk)
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Otázka: Můžete nám říci, co si myslíte o žalobě na toho darebáka, hlavu zla v Číně? (Lidé se
smějí)
Učitel: V Číně nemůže každý znát skutečnost a mít tak pozitivní názor na Falun Gong, ale každý
proklíná toho darebáka – došlo to až tak daleko. (Potlesk) Neměl by být tedy postaven před soud?
(Potlesk) (Smích) (Potlesk)
Otázka: Ctihodný Mistře, prosím vysvětlete mi toto: když demonstrujeme před čínským
velvyslanectvím, zlo manipuluje policisty, aby nám způsobilo těžkosti. Myslím, že je to tak, jak jste
nám to vy, náš ctihodný Mistr, řekl, měli bychom dělat dobře tři věci a první je vysvětlování faktů. A
řekl jste, že když narazíme na problémy, neměli bychom se jim vyhýbat, ale postavit tváří…
Učitel: Je to pravda. Jestliže se setkáme s tímto typem situace, měli bychom ji vyřešit. Pamatujte
si: kdekoliv se objeví problém, přesně tam musíte vysvětlit skutečnost. (Potlesk) Co se týče toho,
zda je výsledek dobrý, nedívejte se na druhou stranu, pochází to z vaší mysli. Jestli chcete, aby to
bylo dobré, bude to dobré. Jestli to nechcete udělat dobrým, nebo jestli ve své mysli zaváháte,
potom nebude lehké věci napravit. Jinými slovy, musíte mít silné, spravedlivé myšlenky. Když si
myslíte, „Skutečně vás zachraňuji. Skutečně vám říkám pravdu,“ potom výsledek bude dobrý.
Pokuste se co nejlépe přistupovat k lidem mimo Čínu s laskavými myšlenkami. Samozřejmě, i
mimo Čínu jsou lidé, kteří jsou beznadějní. Možná se s nimi setkáte, možná ne. Avšak ať se děje
cokoliv, musíme se chovat spravedlivým způsobem. Přinejmenším je nesmíme zradit, nesmíme
zradit vnímající bytosti. Výsledky mnohých věcí závisí na tom, jak je lidé řeší. Snažte se jak nejlépe
umíte a nezhoršujte věci.
Otázka: Moje žena kvůli potvrzování Fa ztratila svobodu. Protože mám dítě, které má jen
několik let, nebudu potvrzovat Fa tak, jako moje žena, ale raději budu dělat věci, které jsou pro mě
bezpečnější. Je to správně? Chtěl bych také Mistrovi odevzdat pozdrav od učedníků Dafa v
Zhengzhou.
Učitel: Děkuji vám. Jako učedník Dafa, jestliže si myslíte, že to, co děláte je správné, dělejte to.
V procesu kultivace mají lidé různá pochopení a jsou v rozličných stavech. To není problém.
Úroveň, na které jste schopen chápat věci ve vaší kultivaci a rozsah, v kterém můžete dělat věci
jsou obě projevem sféry vaší kultivace. Jinými slovy, když to můžete dělat mimořádně dobře, je to
tak samozřejmě lepší, ale nedá se to vynutit. Jiné požadavky na vás nemám. Nikdy jsem neřekl, že
to musíte dělat tak a tak dobře. Vždy jste to byli vy sami, kdo to dělal. Jakkoliv vysoko dosáhne
vaše pochopení založené na principech Fa, to je rozsah, ve kterém můžete dělat věci. Všechno co
jste dělali jste dělali pro sebe, vůbec to není pro mě. (Směje se) Dovolte, abych to řekl takto: Vždy
pomáhá Mistr vám, nikdy ne vy Mistrovi. (Potlesk) V budoucnosti, když uvidíte pravdu, řeknete,
„Tedy takhle to bylo!“
Otázka: Dnes je lampiónový festival. Děkujeme našemu ctěnému Mistrovi za to, že vyučuje Fa a
zachraňuje nás a za to, že strávil lampiónový festival s námi. Studenti nechtějí, aby Mistr odešel.
(Potlesk)
Učitel: Ach, na to jsem vlastně nepomyslel. Co se týče festivalů a svátků, když mi o nich
neřeknete, zapomenu. Takový jsem. Dnes je lampiónový festival, nemáme tu tedy velké setkání?
(Dlouhý potlesk)
Otázka: Když posíláme pravdu vysvětlující materiály do Číny, můžeme jim také poslat vaše
básně, písma (jingweny) a knihy Dafa?
Učitel: To není problém, žádný problém. Můžete je posílat i světským lidem. Není to problém,
pokud je člověk chce číst. Pronásledování už dnes trvá tak dlouho a mnoho lidí se skutečně chce
dozvědět pravdu o Falun Gongu, ale nemohou najít knihy. Víte jakou výmluvu použily staré síly,
když nechaly tehdy zlo aby pálilo knihy? Proč pálili knihy? V té době bylo tolik výtisků Zhuan
Falunu v Číně, že byly jednoduše všude. Ale mnoho studentů si neuvědomovalo, že by si měli
knihy vážit a světští lidé si jí vážili ještě méně. Bohové to nemohli snést, protože to je nebeský Fa,
který vytvořil vesmír! Takže staré síly chtěly vytvořit vážný nedostatek knih a přinutit lidi, aby
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hledali Fa, vážili si ho a uvědomili si tak, jak vzácný je tento Fa. To byla výmluva, kterou tehdy
použili.
Otázka: Zdá se, že někteří praktikující v naší oblasti stále nechápou nápravu Fa. Jejich
pochopení v jiných ohledech také není dobré. Jak jim mohu pomoci zlepšit se?
Učitel: Nic nemůže být vynuceno. Zda se člověk chce kultivovat záleží úplně na něm. My mu
jen radíme, aby dělal to, co je dobré a pokoušíme se jim to jen co nejlépe připomenout, říci jim o
určitých věcech a vysvětlit jim principy jasněji. Přinucení nefunguje. Když na to poukážete, možná
se to rozřeší, nebo má možná ten člověk připoutanosti.
Otázka: Při naší práci Dafa, někteří lidé na pozicích zodpovědnosti nemluví pravdu a dělají věci
lidským způsobem, aby to šlo dobře. Je to proto, že nestudovali dobře Fa, mají sobecké zájmy, nebo
mají skryté úmysly?
Učitel: Úmysly? Nedá se to tak říci. Z těch co tu sedí je jeden nebo dva, kteří jsou trochu
neobvyklí, ale říkám vám, Mistr to s vámi nechce vzdát a ještě uvidím, zda to dokážete. (Potlesk)
Když ano, postarám se o vás. Záleží na vás. Co se týče ostatních, je nemožné, aby někdo z tu
přítomných chtěl poškodit Fa, nebo aby někdo chtěl dělat nějaké jiné věci. Lidé na pozicích
zodpovědnosti jsou také praktikující a také jistě projevují lidské myšlenky. Řekl bych, že byste od
nich neměli příliš mnoho očekávat. Ale oni jsou lidé se zodpovědností a to co dělají má jistý dopad.
Takže když vidíte problémy, měli byste na ně poukázat. Když vás opravdu neposlouchají, můžete to
hlásit Asociaci Dafa.
Otázka: Jsem vaším učedníkem, ale trápí mě dluhy. Mohou se věci urovnat formou nápravy Fa?
Učitel: Použití Dafa na vaše osobní záležitosti… Nemyslím si, že tento druh uvažování je
správný. Jako učedník Dafa, když můžete dělat věci dobře, myslím, že vaše problémy nebudou až
tak absolutní, jak pro vás vypadají. Protože se nemůžete podívat na věci z pohledu Fa, zůstávají
běžné problémy světských lidí jednoduše problémy světských lidí. V očích lidských bytostí se věci
nemění, ale v očích Bohů se všechno toto mění. Trápíte se a Mistr se kvůli vám také trápí – trápí
mě, že jste se nevzdali svých připoutaností a že vaše pochopení z pohledu Fa není vysoké a že když
řešíte jeden problém, vytváříte nové problémy. (Povzdech) Toto není kritika! Všechno co říká Mistr
je Fa.
Otázka: Jsem zmatený, možná bychom neměli používat tak mnoho lidských a materiálních zdrojů
na studování nástroje pro prolomení internetové blokády? Možná bychom měli dělat věci, které
trvají kratší dobu a jsou velmi efektivní?
Učitel: V tomto ohledu jsou různá pochopení. Mohu říci jen to, že tu jsou různá pochopení. Věci,
které jsou mimořádně efektivní by samozřejmě měly být udělány, o tom není pochyb. Ale co se týče
prolomení internetové blokády, přemýšlejte o tom, zlo nás pronásleduje a rozšiřuje ohromné lži –
jak je můžeme neodhalovat? Musíme lidem ve světě umožnit vidět jeho zlou povahu, uvidět, co
dělá zlo a uvidět pravdu! Takže ji musíme prolomit. Mezi učedníky Dafa je velké množství vědců
světové úrovně. Máme schopnosti na její prolomení. Nikdy nebyli schopni zablokovat webstránku
Clearwisdom! (srdečný potlesk) Ale je také správné, že bychom neměli použít příliš mnoho našich
lidských zdrojů. Není v tom však zapojeno příliš mnoho lidí, ne?
Otázka: Když Fa napraví lidský svět, nebude tu žádná blokáda, musí se tedy všechno toto
realizovat způsobem, který používají učedníci v lidském světě?
Učitel: Když tu blokádu prolamujeme, odmítáme uspořádání starých sil. Jednoduše nepřijímáme
toto pronásledování a blokádu. Když Fa napraví lidský svět, Bohové a Buddhové se velkolepě
odhalí a lidé nebudou mít jinou možnost, jen poslouchat! Bude to odlišná situace.
Otázka: Budou učedníci vědět dopředu o časovém momentu, když Fa napraví lidský svět? (Lidé
se smějí)
Učitel: Stupně vaší kultivace se liší a vaše kultivační stavy se liší. Někteří studenti to budou
schopni vědět dopředu a někteří nebudou. Nezáleží na tom, zda budete nebo nebudete, a neovlivní
to postup k vašemu Dovršení nebo vaši úroveň. Vůbec ne. Proč o tom příliš přemýšlet? Náprava Fa
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lidského světa opravdu nemá, abych to řekl jasně, s vámi mnoho do činění. Vy jste učedníci Dafa
nápravy Fa! (Potlesk)
Otázka: V současnosti někteří učedníci mají symptomy nemoci, velmi vážné symptomy. Mohou
jen těžko číst, provádět cvičení nebo vysílat spravedlivé myšlenky.
Učitel: Řekl bych, že toto jsou skutečné problémy. Někteří studenti ukazují své připoutanosti, ale
někteří studenti je neukazují, drží si je uvnitř a jsou neuvěřitelně připoutaní a nakonec je sami
nemohou opustit. Zlo vás udělá víc a víc nenormálními a nechá vás prudce spadnout – tak prudce,
že na to během celého života nikdy nezapomenete. Takto to dělají. Takže nebuďte tak připoutaní.
Potom, když se objeví problémy, přicházíte se ptát Mistra co dělat. Ve skutečnosti je to způsobeno
vašimi připoutanostmi. Mistr s tím něco udělá.
Jsou také nějací lidé, kteří se nechají oklamat tím, co slyší. Mohu jen říci, že se necháte oklamat
tím, co slyšíte. Ve skutečnosti jste skutečně něco slyšeli, ale to co jste slyšeli nebyl Mistr –
napodobují Mistrův hlas! Oni dokonce napodobují můj obraz a využívají vaše připoutanosti, aby
vás podvedli. Učedníci Dafa, musíte se osvítit k věcem podle Fa. Jste otevření a důstojní učedníci
Dafa. Měli byste racionálně uvažovat o tom, zda je něco v souladu s Fa. Potom jsou tu studenti,
kteří se neustále zajímají o nadpřirozené schopnosti. Nechávám některé učedníky vidět některé věci
z nápravy Fa v jiných dimenzích a mým úmyslem je zvýšit důvěru učedníků v potvrzování Fa.
Mnoho studentů se s tím však stále nedokáže správně vypořádat. Nekultivují se podle Fa a když se
něco stane, dokonce se jdou zeptat studenta, který má nadpřirozené schopnosti, aby se pro ně
podíval na věci a potom to co viděl vezmou jak vodítko pro to, jak dělat věci Dafa a jak se
kultivovat. Tohle je už velmi nebezpečné. Kdo by mohl vidět podstatu nápravy Fa? A kdo by mohl
vysvětlit stavy těch, kteří se kultivují v Dafa? Projevy na mimořádně nízkých úrovních nejsou
konečnou, pravdivou situací. Když se nekultivujete podle Fa, když se nechováte podle Fa, jste stále
učedníkem Dafa? Když se něco stane, jdete se zeptat toho druhého člověka, aby se podíval o čem to
je, ale co on vidí? Kdo by mohl vidět vaši konečnou situaci? Dokonce ani vaše dítě ji nemůže vidět.
Už jsem řekl, že dokonce uvnitř, mezi učedníky Dafa, vám ji není dovoleno vidět. Kdyby mohl být
viděn opravdový stav vaší kultivace, co by potom zůstalo ke kultivování? Kdyby vám to bylo
řečeno, všechno by se vyřešilo. Nemůže to být viděno!
Důvodem je to, že na různých úrovních jsou různé projevy; pro bytosti na dané úrovni je
pravdou projev na té úrovni, a tak na každé úrovni jsou pravdy, úroveň za úrovní. Ale to jsou různé
projevy jedné věci na různých úrovních, přičemž nejvyšší projev je tam nahoře, nejvyšší je až na
samém konci. Takže, ze které úrovně byste mohli vidět konečnou, pravdivou situaci učedníka Dafa,
skutečnou situaci nápravy Fa, nebo skutečnou situaci Mistra? Kdybyste dnes mohli vidět konečnou
pravdivou situaci učedníků Dafa a Mistra a pravdu Dafa, potom byste dnes byli Pánem tohoto
nezměrného vesmíru! Vidíte to všechno? Je všechno před vašima očima? Jak můžete být tak
hloupí?! O tomto jsem už mluvil mnohokrát ve Fa. Proč jen necháte, aby do vás zasahovali? (Směje
se)
Otázka: Když učedníci používají svou práci, aby řekli lidem o pravdách Fa vesmíru Pravdivosti,
Soucitu, Snášenlivosti a nenápadně to odevzdávají vícero lidem ve světě…
Učitel: Myslím, že v tom není problém. Můžete to dělat.
Otázka: Někdo už víc nemůže přímo dávat všechno co může pro Dafa, tak jako dával předtím.
Mohl byste mi prosím říci, zda stále splňuje normu pro učedníka Dafa nápravy Fa?
Učitel: Dělali jste dobře všechno to, co by měl učedník Dafa dělat ať je kdekoliv? Když je to tak,
potom to, co jste udělali je v pořádku. (Směje se) Nedělejte si starosti, včetně těch, kteří zakopli.
Jednoduše rychle vstaňte.
Otázka: Jako doktorand, abych dělal dobře moji vědeckou práci, vyžaduje se ode mě, abych jí
byl úplně oddaný, ale potřebuji také studovat Fa, vysvětlovat pravdu a dělat cvičení. Stále se mi
zdá, že nemám dost času.
Učitel: Stále jsou lidé, kteří kladou tuto otázku. Mistr ji pro vás zodpověděl mnohokrát. Myslím,
že jako praktikující byste měli položit Dafa na první místo, ale měli byste dělat dobře i svou práci.
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Měli byste se co nejvíce snažit dělat věci dobře. Co se týče toho, jak se s tím vyrovnáte, když přijde
na detaily, priority si musíte stanovit vy sami. Když řeknete, „Jsem příliš zaneprázdněný, takže
nebudu číst,“ tak potom se prakticky nekultivujete. Když řeknete, „Jednoduše se úplně oddám své
práci,“ potom jednoduše budete světským člověkem. Mohlo by to být jen tak, že se s těmito věcmi
dobře nevyrovnáváte? Potom si jednoduše stanovte priority a naplánujte si věci správně. Je to
opravdu jednoduché. Ve skutečnosti jsem o tomto už mluvil velmi jasně v Zhuan Falunu. Když
dobře studujete Fa, neovlivní to nic při vaší kultivaci, naopak, pomůže vám to dostat dvojnásobné
výsledky ve vašem zaměstnání nebo ve vaší školní práci při poloviční námaze.
Co se týče vědy, už se dostala do tohoto stádia. Lidstvo se bez ní neobejde a společnost se co
nejvíce snaží, aby ji posunula dopředu. Ale v budoucí lidské společnosti nebude existovat. V
budoucnosti nebude existovat žádná věda. Ale ať je to jak chce, věda je výtvorem vesmíru a proto
jsem ji nikdy neodmítal. Jen jsem řekl, že není v souladu s lidstvem a nemůže být daná lidstvu,
zejména ne v budoucnosti, když lidé půjdou po cestě, na které se z lidí stávají Bohové, což
znamená, že to je ještě více ten případ, že tato věc nazývaná vědou nemůže být lidstvu dána. Věda
se ve skutečnosti rouhá Bohům a ve skutečnosti hraje úlohu degenerace hmoty a ničí prostředí.
Nejenže zapříčiňuje to, že hmota degeneruje, ale způsobuje i to že lidské názory degenerují a
způsobuje, že mnohé částice hmoty na Zemi degenerují, a do určité míry poškozuje i vesmír. Takže
v budoucnosti na tomto lidském místě nebude existovat. Nyní je to tak jak to je a je to proto, že
předtím, než sem dorazí náprava Fa lidského světa, jakkoliv chaotickým se stane lidstvo, jednoduše
to necháme tak. Když neděláte vědeckou práci, neudělá to vědu dobrou jen proto, že ji neděláte.
Když ji děláte, je to v pořádku a to, že ji děláte se nepovažuje za špatné, protože všeobecně jsou
věci takové. Takže takové jsou souvislosti.
Otázka: Jsem vašim učedníkem a jsem zaneprázdněný množstvím práce pro Dafa. Sotva dělám
cvičení a nemohu vždy zabezpečit ani to, že studuji Fa. Vnitřně trpím.
Učitel: Myslím, že byste si stále měli najít čas na studium Fa, jen kdybyste překládali Dafa, (lidé
se smějí) v tom případě si myslím, že určitě také studujete. Jinak stále ještě musíte studovat Fa.
Otázka: Myslel jsem si, že náprava Fa lidského světa už potichu probíhá a že pokročilá věda
vedla v moderní době k ekonomické recesi. Je toto předehra nové ekonomické situace? Když si
učedníci Dafa založí nové podniky, budou mít dobré vyhlídky? (lidé se smějí)
Učitel: Není to tak, jak si to představujete! Náprava Fa lidského světa nemá nic do činění s
vědou. Ani ve způsobu, jakým se projevují, mezi nimi nebude žádný konflikt, a ani to nepožene
vývoj vědy. Co se týče zakládání nových podniků, je to vaše vlastní věc a když máte co je třeba,
jednoduše to udělejte.
Otázka: Osvítil jsem se k tomu, že nemám ten problém, že do mě něco zasahuje, ale jen ten
problém, že já sám nepostupuji dobře. Je toto pochopení správné?
Učitel: Není problém, když tak přemýšlíte. Je dobře, že nemáte žádné zasahování. Když jste
schopen si uvědomit, co jste neudělal dobře a kde máte nedostatky, to je kultivace.
Otázka: Mistře, obsah Fa, který jste ráno vyučoval byl velmi vážný. Jako učedníka by mě
zajímalo, zda je to něco, co se už stalo nebo něco, co se může stát v budoucnosti?
Učitel: Viděl jsem určité náznaky, které jsou skutečně zlé a někteří učedníci budou zničeni. Je to
natolik závažné, proto jsem o tom mluvil. Můžete říci, že se to stane v budoucnosti, ale tendence je
už tu. Bylo to o tom.
Otázka: Jsem vašim učedníkem a osvítil jsem se k následujícímu: Mistr je projevem Fa v lidském
světě, takže Mistr je Fa a toto je částí významu „brát Fa jako učitele“.
Učitel: Prozradím to nyní jednoduchým jazykem: já jsem vytvořil Fa. (nadšený potlesk) V
kolosální nebeské klenbě, pokud jste něčím ve vesmíru a toto zahrnuje všechno, bez ohledu na to,
zda máte formu nebo ne, ať je to prázdnota, ne-existence, nebo cokoliv, pokud něco jste, vytvořil
vás tento Fa a jste v životním prostředí vytvořeném tímto Fa. Fa má pro bytosti normy. Fa vytvořil
všechny bytosti a ve své obnově Fa také přizpůsobuje všechny bytosti [k tomu co je nové] a
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zachraňuje všechny bytosti. Protože učedníci Dafa studují Fa, aktivně se přizpůsobují Fa. Nic ve
vesmíru už víc není dost dobré. Důvodem proč je stále v současnosti udržován je to, aby se všechny
bytosti ve vesmíru přizpůsobily a aby se dovolilo všem bytostem, aby byly zachráněny. Jinak by už
byl dávno pryč, kolosální nebeská klenba by byla přestavěna a Fa by znovu vytvořil všechny úrovně
a všechny bytosti. Neudělal jsem to takovýmto způsobem. Nechal jsem všechny bytosti v
kosmickém těle dozvědět se o Fa a přizpůsobit se Fa se spravedlivými myšlenkami. Toto je nejlepší
laskavé řešení a použitý přístup prokazuje soucit ke všem bytostem. Všechny bytosti před historií
vytvořil Fa. Nikdo není výjimkou, zahrnuje to všechny. Když někdo mluví o tom, na jak vysoké
úrovni je Zhuan Falun, říká démonická slova. V nezměrných a bezpočetných kolosálních nebeských
klenbách, v bezmezných a nespočetných dimenzích v kosmickém těle, v každé dimenzi jsou
nezměrné a nespočetné bytosti! Všechny je vytvořil Fa. Žádná bytost nemůže komentovat Fa,
(potlesk) a přece všechno z Fa je projeveno v Zhuan Falunu! Takový nesmírný je Fa.
Otázka: Mistr se ráno zmiňoval, že v současnosti se staré síly pokoušejí otřást spravedlivou
vírou učedníků Dafa a spravedlivými myšlenkami tím, že použili určitou hmotu ke zformování
falešného obrazu Mistra. Řekl byste nám prosím, jak je můžeme rozlišit?
Učitel: Nemusíte se pokoušet je rozlišit. To co studenti mohou vidět nebo poznat v současnosti je
omezené jejich úrovněmi. Staré síly jsou Bohové a momentálně se vám zdá, že jejich forma se mění
neuvěřitelným množstvím způsobů. Když studenti neberou Fa jako učitele a zaměřují svou
pozornost na tyto věci, potom staré síly mohou pro vás zfalšovat libovolnou představu, jakou chtějí.
Dnes vám to říkám úplně jasně: to co vidíte – to co vidíte svýma lidskými očima – je Mistrovo
hlavní tělo. Právě zde. To jsem já. (Potlesk) Ostatní Já, bez ohledu na to, jak vysoká je jejich
úroveň, jsou to jen moje těla na různých úrovních. I když jsem na nejnižším místě, je to proto, že
jsem přišel na nejnižší místo; i když ta má těla na různých úrovních jsou na vysokých místech, je to
proto, že jsem je nechal být na těch vysokých místech. Mohl bych vzít zpět všechna moje Já na
všech úrovních a spojit je do jednoho těla, takže by tu byla všechna se mnou ve stejnou dobu. A
mohl bych se projevit takovým způsobem, že každá jedna vrstva v celém vesmíru by byla Já.
(Potlesk) Ale někdy staré síly zasahují, a když opravdu vidí, že student odbočil z cesty, ukáží mu
falešné obrazy, zablokují jeho vidění a nenechají ho vidět Mistra na druhé straně a z duševního
hlediska mu nedovolí mít spravedlivou víru v Mistra zde. Vytvořili falešného, který se v té dimenzi
pohybuje sem a tam, nebo tam stojí, a to vás poplete. Takže byste se na tamty věci neměli dívat.
Jednoduše je ignorujte. Fa je zde a Mistr je zde, nestačí to? (Potlesk)
Nevyučuje Fa moje Já tady? Toto jsou ústa (ukazuje na ústa), vidíte je? (lidé se smějí, tleskají)
Všechno je to vyučováno mnou. Nikdo mě nemůže ovládat. Nebojte se. Staré síly vůbec nemohou
vidět zdroj, odkud proudí Fa, který vyučuji. Žádná bytost nemůže vidět původ Fa, který vyučuji.
Dokonce kdyby bytost šla skrz hmotu vrstvu po vrstvě, stále by nebyla schopna vystopovat to k
počátku. Jeden z důvodů, proč vás žádám brát Fa jako učitele je, že nechci, aby to do vás takto
zasahovalo. Žádám vás, abyste brali Fa jako učitele, a ten Fa je zde, takže se jednoduše chovejte
podle Fa a kultivujte se klidně a důstojně. Kdybyste neměli tento Fa, přemýšlejte o tom, mohli byste
se kultivovat použitím té trošky co vidíte? Nemohli, není to tak?! Takže proč nepostupovat podle
požadavku Fa? Ve skutečnosti všechna ta falešná Já jsou v současnosti ničena.
Otázka: Několik zahraničních studentů jelo do Číny a byli zatčeni. Je to pravda, že se nechovali
podle Mistrových požadavků?
Učitel: Nedá se to takto říci. Učedníci Dafa se pokoušejí přijít s metodami, jak dělat věci pro
Dafa podle svých schopností co nejlépe. Nedá se říci, že studenti to tímto způsobem udělali
nesprávně a určitým způsobem je to správně. Každý kráčí svou vlastní cestou a naše vlastní
koncepty nemůžeme vnutit jiným. Když se objeví problém, nemluvte o tom, kdo má pravdu a kdo
nemá. Když máte problém, měli byste si všichni vzájemně pomáhat a pokusit se najít způsob, jak ho
vyřešit.
Otázka: Myslím, že laskavost není jen ukazování přátelského a příjemného zevnějšku na
povrchu. Myslím si, že zastavení zla je také projevem laskavosti. Například, neuposlechnutí
bezdůvodných požadavků policie v Hongkongu a v Německu bylo také jistým druhem laskavosti a
projevem mocné ctnosti Dafa.
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Učitel: K lidským bytostem byste měli být laskaví a co se týče zlých bytostí, měli byste je
jednoduše odstranit. Co se týče policistů, nebyli si toho vědomi a byli ovládáni. Když se
nezachováte správně, pak když s vámi budou zacházet špatně, nejsou racionální a vy během
zintenzivňování konfliktu utrpíte ztráty. Měli byste se pokusit vyhnout ztrátám. Buďte k lidem co
nejlaskavější, ale s druhou stranou [bytostmi tam] musí člověk zacházet přísně. Když něco
negativního ovlivnilo nebo poškodilo Dafa, měli byste to vážně vyřešit pomocí zákonů běžných
lidí. Zlo vložilo do německých policistů mnoho špatných věcí a tehdy s námi zacházeli velmi
nepřiměřeně. Jaký by měl být vztah národa k Dafa a jaký by národ měl být, když je před ním zlo a
spravedlnost? Co mám udělat s jeho budoucností?! Potom co se ty věci staly, měli jste rychle
zareagovat a použít zákonné prostředky. Jsou to demokratické země a dokonce i když se jejich
prezident dopustí zločinu, postaví ho před soud, protože ho zvolili. Samozřejmě, věc je už za námi,
takže nyní s tím těžko něco naděláte.
Otázka: Někdy si myslím, že si nezasloužím, abyste mě spasil. Jak bych měl zkrotit svou
sobeckost a dosáhnout standardu?
Učitel: Nebuďte tak pesimistický. Zvyky má každý člověk jiné a národní obyčeje jsou odlišné. V
různých oblastech mají lidé různá kulturní pozadí a ta dávají vznik různým zvykům. Negativní
stránka v různých kulturách také ovlivňuje naše studenty, kteří mají různá etnická zázemí. Ale to
není problém. Učitel se na ty věci nedívá. Pokud se kultivujete, budete to schopen pochopit a
postupně budete schopen udělat všechno dobře. Není realistické, abyste si mysleli, že můžete dělat
všechno dobře najednou. Jak neustále prohlubujete své studium Fa a vaše pochopení se stává lepším
a lepším, budete schopen to dělat dobře.
Otázka: Jak máme lépe vysvětlovat pravdu americké vládě?
Učitel: Tyto věci jste dělali celou dobu a předtím jste je také dělali velmi dobře. Jak jde člověk
dále, měli byste to dělat na hlubší úrovni a v širší míře.
Otázka: Napsal jsem e-mail mnohým praktikujícím. To co jsem chtěl říci bylo dobré, ale způsob
byl trochu negativní. Později si praktikující se mnou přestali sdílet věci. Co jsem udělal nesprávně?
Učitel: Už jste si uvědomil, že váš přístup byl trochu negativní, a proto to nepřijali. Nepřijali to
proto, že oni také mají lidské myšlenky. Možná, protože jste učedníci Dafa, obě strany by se měly
dívat na věci správným způsobem. Učedníci Dafa by se měli se vším vypořádat pozitivně. Nedívejte
se na negativní stránku jiných lidí. Měli byste se neustále dívat na jejich pozitivní stránku. Víte, ve
skutečnosti když jsem vám tehdy vyučoval Dafa, bylo z publika během seminářů vysláno mnoho
lidských myšlenek. Myšlenkové reakce některých lidí byly opravdu špatné, ale já jsem se na nic z
toho nedíval. Díval jsem se pouze na vaši pozitivní stránku, abych vás mohl spasit. Kdybych se měl
na vás všechny dívat z vaší negativní stránky, jak bych vás mohl spasit? Čím více bych se na ni
díval, tím bych byl rozhněvanější a jak bych vás potom mohl spasit? (Potlesk) Takže v žádné situaci
nebuďte ovlivněni lidským chováním, lidskými myšlenkami, ani pocity a emocemi z tohoto světa.
Dívejte se více na pozitivní stránku jiných a méně na špatné věci.
Otázka: Když studujeme Fa jako skupina a vyměňujeme si zkušenosti, nemám co říci a nemám
žádné názory. Je to v pořádku?
Učitel: Možná je to způsobeno vaším kultivačním stavem. Když nechcete mluvit, nemluvte.
Když se cítíte trapně, když jiní lidé mluví a vy nemáte co říci, tak nemluvte když nemůžete, je to v
pořádku. Když chcete mluvit, přijde to přirozeně a vy to řeknete. Ale nenechejte váš zvyk nemluvit,
aby vám překážel.
Otázka: Učitel řekl, že lidé v budoucnosti budou hrát významnou úlohu na této úrovni vesmíru.
Co přesně je ta důležitá úloha? Můžete to vysvětlit?
Učitel: V budoucnosti bude toto lidské místo mimořádně jedinečným místem. Proč to říkám?
Nezáleží na tom jak dlouhá je historie lidstva, lidstvo bylo stvořeno, aby spasilo všechny bytosti a
pro tuto nápravu Fa – proto byla vytvořena tato úroveň lidských bytostí. V minulosti neexistovala
žádná lidská rasa. Na tomto místě kde je Země byly předtím jiné planety a tyto planety měly
odlišnou strukturu od té, kterou má dnešní Země. Je to kvůli existenci lidských bytostí, že mnoho
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věcí, jako voda, rostliny, živočichové, a tak dále byly vytvořeny na Zemi. Bytosti a prostředí, které
byly na planetách zde předtím byly horší. Bytosti na nejvyšších úrovních byly jako mimozemšťané.
Tím chci říci, že na tomto místě neexistovaly žádné lidské bytosti. A nezáleží na tom, kolikrát byly
planety na tomto místě zničeny a vytvořeny, neexistovaly zde žádné lidské bytosti. V celé historii
měly pouze dvě planety lidské bytosti: minulá Země a tato Země. Minulá Země byla zkušebním
chodem, který připravily staré síly pro mé vyučování Fa v této době. Nyní probíhá skutečná věc,
začala náprava Fa. Byly to staré síly, které připravily tento proces.
Předtím než jsem sem přišel, věděl jsem, že staré síly toto všechno připraví a v rámci tohoto
uspořádání jsem si vybral to, co jsem chtěl. Ale co se týče mnohých zásadních věcí, staré síly nejsou
schopny je změnit. Přestože byly věci tak určeny, potom když začala náprava Fa, staré síly přesto
změnily více než osmdesát procent toho, co bylo určeno před historií. Nemohu uznat tento způsob
chování, když mě používají k tomu, aby uspokojili své sobectví a neberou ohled na bezpečnost
všech bytostí a nebeské klenby. To je jeden z důvodů, proč je odstraňuji. Dalším důvodem je, že
tuto nápravu Fa dělám proto, protože vím, že všechno toto už není dost dobré, a že bez ohledu na to,
kolik moudrosti mají bytosti uvnitř, nemohou změnit osud rozpadu a pouze když věci budou od
základu změněny mohou být spaseny. Ale všechno staré nerozumí, proč dělám věci tímto
způsobem. Přesto toho mohu dosáhnout a neberu ohled na to, zda to oni mohou pochopit nebo ne –
důležitá je spása bytostí. Takže prolamuji všechny překážky a s úplným nasazením řeším všechny
početné problémy. Během tohoto procesu, bytosti na různých úrovních viděly, že všechno co dělám
je nadějí pro skutečnou spásu všeho. Do tohoto okamžiku všechny bytosti také uviděly, že všechno,
co chtěly udělat staré síly nemůže vyřešit věci, protože ty věci nemají žádné kořeny.
Jak náprava Fa pokračuje neustále nahoru, staré síly už nejsou a neexistují už ani žádné faktory,
které se týkají uspořádání starých sil – končí bez rozřešení. Staré síly jsou, v souvislosti s tím, že se
postupuje dopředu k obnově a záchraně všech bytostí, jako překážka, která je největší, kterou je
nejtěžší odtlačit, nejpravděpodobněji způsobuje, že člověk ztratí směr, udělá ho neschopným lehce
rozlišit pravdivé od falešného, a je tím, co je nejtěžší překonat; jsou kritickým zámkem života či
smrti na okraji zrození nové kolosální nebeské klenby a gigantickou překážkou obnovy. Ale vybral
jsem si tehdy toto místo, protože jsem chtěl dát bytostem ve vesmíru, které spadly dolů šanci jít zpět
a udělat to částí schopnosti vesmíru a dovolit tak bytostem vstoupit do harmonického,
všezahrnujícího a nedestruktivního mechanizmu. Takže cesta pro lidi budoucnosti jak se stát Bohy
byla proražena. Lidé říkávali, „Ach, až zemřu půjdu se podívat na boha.“ Říkáte, že se půjdete
podívat k bohu, ale bude vás on chtít vidět? Ve skutečnosti se v Bibli velmi jasně říká, že jen když
přijde poslední hodina, což je Poslední soud, pouze potom Pán přijme a odešle ty lidi, kteří skutečně
naplnili kritérium, aby mohli jít do nebe. Dnes vnímající bytosti všechny čekají během průběhu
svých neustálých reinkarnací, jeden život za druhým. V tomto procesu jdou hříšníci dolů do pekla.
Jít do pekla však neznamená, že jsou zničeni. Musí tam zaplatit za své hříchy, trpět a až zaplatí za
své hříchy, vrátí se a začnou se reinkarnovat znovu. Ale potom co ti, kteří mají mimořádně velké
hříchy šli do pekla, byli přímo zničeni a posláni do bezmezného pekla a když někdo jednou vstoupil
do brány ne-života, už více nemohl znovu žít. Tak to bylo v minulosti.
Potom co byla vytvořena lidská rasa, Bohové se také objevili na lidské scéně a dali tak vznik
kultivaci a spravedlivé víře. Ale nikdy to nebyl člověk samotný, co se kultivoval, bylo to jeho
pomocné vědomí. Důvodem, proč se pomocné vědomí mohlo kultivovat bylo, že vstoupilo do
předpokládané oblasti Tří říší bez toho, aby do ní skutečně vstoupilo. Proč? Například, jak jsem řekl
dříve, když některé bytosti vstoupily do lidského těla, ve skutečnosti nevstoupily do lidské bytosti,
protože to je jen dimenze. Zapečetil jsem všechny dimenze stránky učedníků Dafa, které byly úplně
zkultivovány. Nikdo se nemůže dostat dovnitř. Kdokoliv může procházet skrz stránku, která ještě
nebyla úplně zkultivována, ale ochránci Fa a Mistr se dívají a nenechají je projít. Samozřejmě,
žádné prvky nemohou projít skrze mě na druhou stranu. Mistrova situace zde je taková, že
nejzevnější povrch mého těla drží životy všech Bohů, všech bytostí a všech elementů ve všech
nekonečných, kolosálních tělech ve vesmíru. Toto je situace předtím, než přijde náprava Fa lidského
světa. Ale ti v prostorových mezerách, kteří udržují životní podmínky jsou také Bohové a během
této doby mohou procházet skrz těla světských lidí. Je to tak, jakoby všechny bytosti byly do nich
ponořeny – je to jako když dýcháte, když dýcháte, vdechujete je. V mezerách mezi částicemi,
bytosti v mikrokosmu procházejí skrz tělo běžného člověka jak chtějí. To nejsou posedající
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duchové. Takový je vesmír. Mnoho lidí říká, že viděli toto nebo tamto, a přitom většina z toho, co
viděli byly falešné vize vytvořené složkami z různých dimenzí. Ve skutečnosti se dovnitř nedostali a
ve skutečnosti se nesmíchali s částicemi člověka. Takže ta kultivující se pomocná vědomí v
minulosti byla ve svých původních mikrokosmických říších a v předpokládaných hranicích.
Nesmíchaly se se skutečnými částicemi vašeho těla. Kdyby se smíchaly, spadly by dolů a nebyly by
schopny jít zpět. Předtím ani jediná bytost, která spadla z nebes dolů se nebyla schopna vrátit zpět.
Mezi lidmi, Sokrates, pradávný řecký světec, také řekl, že nikdo kdo spadl z nebe se nemůže vrátit.
Ve skutečnosti byl prorokem, ale lidé ho považovali za filozofa.
Otázka: Praktikující v našem regionu měl příznaky vážné nemoci. Někteří praktikující
navrhovali, ať vysíláme spravedlivé myšlenky směrem k němu jako skupina, ale jiní namítali, že
Mistr nás nikdy nežádal, abychom takovou věc dělali. Bylo by to škodlivé pro Dafa?
Učitel: Vzájemně byste si pomáhali, to není poškozování Dafa. Když každý směrem k němu čte
knihu a čte mu Fa, vysílá k němu spravedlivé myšlenky a obklopíte ho jako skupina, potom tyto
věci budou mít vliv, protože to, že se nacházíte v malé vzdálenosti má vliv. Proč to má vliv? Protože
tato dimenze byla rozdělena na různé segmenty posledními elementy z vysokých úrovní a v této
dimenzi stále existují rozdíly. Ale když jsou spravedlivé myšlenky člověka silné, tyto rozdíly
mohou být odstraněny. Když jsou vaše činy velmi spravedlivé, nemůže vás to zastavit, protože
kdyby se vás to pokusilo zastavit, porušovalo by to Fa. Takhle to je.
Otázka: Mistr jednou vyučoval Fa, že vnímající bytosti z kolosální nebeské klenby vstoupily do
Tří říší krok po kroku. Mistr také řekl, že Šákjamuni se přímo reinkarnoval do Tří říší ze šesté
úrovně vesmíru. Jaký vztah mají tyto dvě věci?
Učitel: Mistr také řekl, že síla Fa je bezmezná. Reinkarnace přímo ze šesté úrovně vesmíru do
Tří říší zahrnuje proces. Procesem bylo, že musel proniknout šesti úrovněmi vesmíru a dosáhnout
Tří říší a musel být pokryt vrstvou z každého vesmíru uprostřed, jakož i různých dimenzí uvnitř,
jinými slovy, kdykoliv sešel o úroveň níže, přidala se k němu další vrstva povrchových částic. Když
někdo klesne z nebe, neklesne také takto? Toto a přicházení dolů krok za krokem jednoduše
popisuje zastavování se oproti přicházení přímo. Samozřejmě, když Bůh přijde dolů a reinkarnuje
se po jednotlivých úrovních, význam a cíl je úplně odlišný. Jak se bytost reinkarnuje, vytváří si
karmické vztahy. Nemá jen rodiče a sourozence na té úrovni, ale také početnou rodinu a přátele,
kteří s ním mají karmické vztahy.
Otázka: Když věci nejdou hladce, když děláme věci nápravy Fa, je těžko říci, zda je to kvůli
zasahování od starých sil nebo jako náznak, že Mistr nechce, aby se to stalo. Jak tyto dvě věci lépe
odlišit?
Učitel: Měli byste použít Fa, abyste to zhodnotili. Proto říkám všem, aby studovali Fa a měli
byste použít Fa jako standard pro posuzování všeho. Nemusíte si s sebou neustále nosit knihu,
abyste porovnali to, co chcete právě udělat s tím, co je v knize. Protože jste studovali Fa, měli byste
použít své racionální myšlení, abyste jako učedník Dafa určili, zda je to něco, co byste měli dělat.
Když si myslíte, že to máte udělat, potom to jednoduše udělejte. Dokonce když se ukáže, že to není
správně, je to jen proto, že vaše pochopení není ještě tak hluboké; nemůže se to počítat jako velká
chyba na vaší straně, protože jste si opravdu mysleli, že děláte věci podle Fa. Nefunguje to tak? Ale
nepoužívejte to pak jako omluvu. Být zodpovědný k Fa znamená být zodpovědný k sobě.
Otázka: Mnoho učedníků si v současnosti myslí: když praktikující má trápení kvůli zasahování
od starých sil, ostatní praktikující si myslí, že dokonce i když má připoutanosti, praktikující by
pronásledování neměli dovolit a každý by měl vysílat spravedlivé myšlenky. Moje otázka je: bude to
fungovat, i když se ten samotný praktikující nechce zlepšit?
Učitel: Toto by bylo vážnou překážkou. Když on sám není racionální, cokoliv děláme nemá
význam. Vysílání spravedlivých myšlenek může odstranit to, co je mimo něj, ale ne to, co je v jeho
mysli. Cokoliv chce člověk dělat pochází z jeho jediné myšlenky – je to on, kdo se rozhoduje, zda
něco chce nebo ne. Když se tato situace vyskytne, myslím, že v jeho mysli existuje pouto, které
pochází z připoutaností. Když to opravdu není schopen udělat, můžete mu jít pomoci. To není
problém. Pokuste se mu pomoci pochopit věci podle principů Fa a větším studiem Fa.
37

Otázka: Existuje takový úhel pohledu, že bychom měli odporovat uspořádání starých sil, vytvořit
klidné časové období před nápravou Fa lidského světa a pomoci čínským lidem dozvědět se pravdu.
Učitel: Chtít ukončit pronásledování, tento pohled teď není špatný. Pomáhat čínským lidem
dozvědět se pravdu a zachraňovat vnímající bytosti jsou věci, které by učedníci Dafa měli dělat. Ale
neexistuje taková věc jako „klidné časové období.“ Zla bude pouze stále méně a méně a bude mít
menší a menší publikum a bude se dít velké množství odplaty.
Otázka: Když se praktikující ve vězení chce raději vzdát svého života než by se měl vzdát Dafa, je
sebevražda považována za porušení Dafa?
Učitel: Spáchání sebevraždy je nesprávné. Když jste skutečně pevný a tak neochvějný, že se
dokonce neobáváte ani smrti, proč byste páchali sebevraždu? To, že jste neochvějný se bude brát v
úvahu, ale jak se dívat na spáchání sebevraždy? Pro učedníka Dafa samozřejmě udělám úplné
ohodnocení, nebudu se dívat jen na jednu věc a podívám se na to s ohledem na celkovou historii
toho člověka. Ale dokonce i když ten skutek nemá určitý vliv, není to přesto skvrna? Důvodem je,
že Mistr vyučoval ve Fa, že spáchání sebevraždy je hřích. Proč jste se nemohli chovat podle
požadavku Fa?! Toto není jen typický problém pochopení, nebo ano? Řekl jsem, že tlak pociťovaný
v tom druhu špatného prostředí je obrovský, ale, stejně tak, proč jste přišli na tento svět? Přišli jste
sem, abyste vydrželi pouze běžné trápení? Co vás potom očekává?
Otázka: Řekl jste, že nemáte žádné pomocné vědomí. Měl jste předtím nějaká pomocná vědomí?
Jestli jste měl, v jaké jsou nyní situaci?
Učitel: (Směje se) Nyní nemám žádná pomocná vědomí. Když jsem se narodil, byl jsem stejný
jako vy a musel jsem mít všechno jako běžný člověk. Později během mé kultivace byla postupně
odstraněna a udělal jsem pro ně uspořádání, aby všechna dosáhla dovršení. Když přijdete k
Dovršení a dosáhnete velmi vysoké úrovně, vaše pomocná vědomí budou všichni Bohové a někteří
z nich budou dokonce Bohové velmi vysokých úrovní, takže všichni potřebují dojít k Dovršení.
Otázka: Mistr řekl, „Staré síly chtějí dosáhnout cíl, který si přejí dosáhnout.“ Co to znamená?
Učitel: Cílem toho, co chtějí dosáhnout je to, že chtějí vrátit vesmír v nápravě Fa nazpět do toho
stavu, ve kterém byl před nápravou Fa, a to je stále ten jejich systém – stále jejich hory, stále jejich
voda, stále jejich Bohové a stále stavy, ve kterých se nacházeli předtím. Dělali věci tím způsobem,
takže nechtějí dělat změny. Změna, kterou chtějí je, aby povrchový vzhled byl lepší, jakoby jste
dočista vyprali špinavý kus látky. Je to stále ten samý starý kus látky. Toto to znamená, ale analogie
není zcela přesná. Mohu to popsat jen takto. Chtějí jen, na základě toho, že nechtějí ztratit nic z
toho, co původně měli, pomocí svých pečlivých uspořádání moci se šikovně vyhnout této
katastrofě. Ale to se nikdy nestane. To chtěly ony. Já jsem to všechno odmítl od samého začátku;
jinak by to tu všechno zničili, i když to neměli v úmyslu.
Otázka: Jasně cítím, že čas se znova urychlil. Při vysvětlování faktů běžným lidem…
Učitel: Ano, je to pravda. Zdá se, jako bych zodpověděl jen několik otázek a už se stmívá.
(Všichni se smějí)
Otázka: Při studiu Fa a provádění věcí nápravy Fa se zdá, že čas neúprosně tlačí. Můžete
prosím jít trochu do podrobností?
Učitel: Momentálně se čas neustále zrychluje. Mohu vám říci, že čím rychleji dělám věci, tím
rychleji běží čas, protože elementy na vysoké úrovni vesmíru spojily moji nápravu Fa s časem. Je to
tak, protože čas je také Bohem ze starého vesmíru. Spojili všechno dohromady v nápravě Fa. Když
jsem rychlý, oni jsou rychlí a když jsem pomalý, oni jsou pomalí, takže čím rychleji dělám věci, tím
rychlejším se stane čas. Ale já, jako váš učitel, nemám jinou volbu jen dělat věci rychle. Když to
nedoběhnu včas, bylo by už příliš pozdě na záchranu všeho. Víte, že vesmír se rozpíná rychle a
lidstvo postřehlo, že vesmír se rozpíná v těchto současných mezích. Nevědí to už současní vědci?
Rychlost rozpínání se neustále zvyšuje. Co se stane na konci rozpínání? Viděli jste, jak je to s
balónem, ne? Foukáte, foukáte a foukáte a když ho nafouknete do maxima, „Bum!“ – vybuchne.
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Vědci už tento fakt pochopili a vědí, že rozpínání je děsivé. Když to nedoběhnu, všechno toto, nebo
přinejmenším místa, kde ještě neskončila náprava Fa, všechno bude zničeno.
Musím jednat rychle. Původně byla vzdálenost velmi velká, nepředstavitelně velká. Nyní jakmile
se něco objeví, jsem okamžitě schopen uchopit část z toho. Například, když tato věc má sto částí, v
momentě jakmile se objeví jsem schopen ji uchopit a v momentě ji rozřešit. Věci jsou v poslední
fázi poslední fáze úplného dosažení tohoto kroku. Věci jsou úplně stejné, ať jsem dokončil nápravu
Fa nebo ne, protože všechno je už předběhlo a během nápravy Fa původní čas a prostor už nemá
skutečný význam, který by mi mohl bránit.
Otázka: Mluvíte bez přestávky už tři hodiny… (Učitel se směje) (Učedníci tleskají)
Učitel: Vybírám lístečky, na kterých je napsáno méně slov a na ty otázky odpovídám.
Otázka: Li Bai byl velký básník a kultivoval Tao. Jaký druh karmického vztahu měl s Dafa?
Učitel: Co se týče historických osobností, neměli byste o nich příliš přemýšlet. Mnohými z nich
jste byli vy a mnohými z nich jsem byl já. (Potlesk) Ale neupadněte kvůli tomu do euforie! Vaše
schopnosti odtud nepramení. Vaše schopnosti vám tentokrát dal Fa, (potlesk) a nemají žádný vztah k
minulosti.
Otázka: Lidé z běžné lidské společnosti, zejména ti, kteří mají relativně elitní pozice ve
společnosti, zpočátku neměli žádné negativní myšlenky ohledně Dafa a Pravdivosti, Soucitu,
Snášenlivosti, měli vlastně pozitivní myšlenky. Ale nelíbí se jim, jak mnoho učedníků Dafa dělá věci
a myslí si, že je to příliš extrémní a chybí tomu laskavost.
Učitel: Učedníci Dafa by tomuto měli věnovat pozornost. Na druhé straně, je možné, že je to
způsobeno konceptem takzvaně být uhlazeným, mít klidnou mysl a nehonit se, který si vyvinuli
běžní lidé? Je to proto, že hledí s nelibostí na provádění věcí příliš rychle? Zlo nás pronásleduje a
lidé umírají. Nemáme náladu na to, abychom dělali věci pomalu. Ale měli byste se také snažit co
nejvíce zachovávat společenskou etiketu. Naši učedníci Dafa jsou velmi zaneprázdnění
zachraňováním vnímajících bytostí, a přece jsou ti lidé stále vybíraví. V každém případě, učedníci
Dafa, měli byste se snažit co nejvíce, abyste se přizpůsobili ještě více! Lidé klesají dolů, přičemž
my stoupáme nahoru, takže musíme dělat věci takto, když je chceme zachránit.
Otázka: Dobrý den, Učiteli! V ranní přednášce Fa jste zmínil, že staré síly zneužívají malé
množství praktikujících, kteří potom vykazují určité stavy. Je to totéž jako „démonické zasahování z
vlastní mysli“ jak se to zmiňuje v kapitole šest Zhuan Falunu?
Učitel: Ve skutečnosti způsobují zasahování v mnoha oblastech. To co jsem řekl ráno
zaobalovalo Zhuan Falun. Zhuan Falun mluví o věcech ve všeobecném smyslu, ale obsahuje velmi
hluboké vnitřní významy. Když nestudujete Fa často, Fa který učím právě nyní se bude zdát těžký k
pochopení. Hloubka pravd Fa Dafa vesmíru není něco, co se dá úplně pochopit na nízkých
úrovních. Samotný Fa se může projevit na různých úrovních a může se projevit v celém spektru
způsobů a specifických způsobů na téže úrovni – je všezahrnující.
Otázka: Svoboda, demokracie a lidská práva se zdají být spravedlivými principy v lidském světě.
Byly také uspořádány starými silami pro dnešní nápravu Fa?
Učitel: Druhá polovina věty je správná, ale první polovina není. To nejsou lidské principy, ale
něco uspořádaného starými silami. Lidské principy jsou velmi jednoduché a demokracie ve
skutečnosti není lidským principem. Během uplynulých milionů let lidské historie lidem vždy vládli
králové. Ve svém vrcholu existovalo na Zemi více než deset tisíc zemí, a existovalo více než deset
tisíc králů, princů, princezen a královen. To byla kultura minulosti, a proto se to nazývá „Král
vládne zemi; dobývá svět vojenskou silou; silní jsou hrdinové.“ Ale v očích Bohů byl ten silný
zlodějem. Nezáleží na tom, zda si lidé mysleli, že je spravedlivý, Bohové ho vnímali jako zloděje.
Takže proč ho potom nechali Bohové vést boje a stát se hrdinou? Protože Bohové chtěli něčeho na
Zemi dosáhnout a chtěli, aby se určitý stav objevil mezi lidmi a museli si někoho vybrat, aby tyto
věci udělal. Ten koho si vybrali potom dělal věci podle požadavků Bohů. I když to dělal použitím
síly, protože to byla vůle Bohů, Bohové mu dali pocty poté co to vykonal. Jaké pocty? Udělali ho
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velkým hrdinou, kterého každý obdivuje, nebo někým, kdo má čest vládnout zemi – to je všechno!
(Směje se) Lidské principy se nepovažují za spravedlivé mimo Tří říší, ale stávají se spravedlivými
principy zde, mezi lidmi. Lidské principy byly v minulosti takové.
V nedávné době, když měla proběhnout náprava Fa, mnoho králů se reinkarnovalo do Číny a
nikdo se nemohl vyhlásit za krále mimo Čínu. Je tu ještě jedna věc. Bytosti z různých úrovní, z
mnohých vysokých úrovní přišly dolů a reinkarnovaly se jako lidé, a toto změnilo složení různých
etnických skupin. Koho by potom měli udělat králem? Toto je ještě těžší věc, takže staré síly
jednoduše nechaly lidské bytosti, ať si vyberou samy a toto je demokracie. Tato demokracie, když
se díváte na její základ z nebes, vznikla z těchto dvou důvodů.
Co se týká lidských práv, nekončí to u lidských práv – je tu i ochrana zvířat. Lidské kůže došly,
takže mnozí se reinkarnovali jako zvířata a mnozí jako rostliny. Všechny tyto věci se přihodily
nedávno a mají vztah k nápravě Fa. Když měla nastat náprava Fa, všechno přišlo kvůli Dafa,
narodilo se pro Dafa a bylo vytvořeno pro Dafa. Ale ne všechno má hrát pozitivní úlohu. Takto to
je.
Otázka: Mistr řekl, že ta naše část, která byla úplně zkultivována je oddělena od zbytku během
naší kultivace. Nyní když jsme v posledním stádiu nápravy Fa, jak můžeme proniknout skrz toto
oddělení?
Učitel: Protože poslední elementy jsou zároveň největšími elementy, mezery mezi nimi jsou
velké a mohou být úplně odstraněny, až když obrovská síla Mistrovy nápravy Fa přijde a Fa napraví
lidský svět. Tyto věci mohou být rozřešeny jen když ta obrovská síla přijde. Jakmile přijde a
dosáhne se průlomu, to je začátek nápravy Fa lidského světa. Nebo jinak se to dá říci, že věci, které
dnes děláte mohou vést k menším ztrátám mezi praktikujícími a učedníky Dafa, ale ony nemohou
vyřešit ten problém od základu. I když v procesu potvrzování Fa můžete vytvořit situaci, kde se část
lidí ve světě stane dobrými, což může zachránit více lidí a což způsobí, že zlo nebude schopné
jednat tak podle, není to však konec.
Otázka: Mistře, kdy nám popovídáte o prvotních bozích? Během nápravy Fa…
Učitel: Staré síly o kterých jsem mluvil jsou také prvotní Bohové. Bohové o kterých jsem mluvil
jsou všichni prvotní Bohové. Ty staré síly, mohu vám říci, byly nejmimořádnějšími bytostmi na
každé úrovni a byly zničeny. Ti, kteří byli nejschopnější byli zničeni jako výsledek uspořádání té
poslední staré síly. Její úmysl byl zničit tuto část, jako cenu, kterou je nutno zaplatit. Vesmír je tak
obrovský, že je bezmezný a nekonečný. Takže, když předpokládáme, že je bezmezný a nekonečný,
když je postaven tváří v tvář rozpadu, chce se zachránit, protože je to Bůh. Ve skutečnosti,
uspořádání starých sil jsou metodou, kterou vymyslely, aby se zachránily. Udělaly velmi pozorná a
důkladná uspořádání. Ale neuvědomily si, že tento druh sebe-zachování by přesně vyústil do jejich
zničení. Kdyby nebyly dělaly věci tímto způsobem, skutečně by byly tentokrát zachráněny. Ale ony
dělaly věci tímto způsobem a zničily mnoho z toho, co jsem chtěl a jejich hříchy se staly
obrovskými, protože všechny ty vnímající bytosti zničily ony.
Otázka: Řekl jste, že Spojené státy jsou bývalá dynastie Ming. Během dynastie Ming mnoho lidí
kultivovalo Tao. Mohl by nám prosím Mistr poradit ohledně dnešní situace učedníků Dafa
vysvětlujících pravdu vládě Spojených států? Učedníci ve Spojených státech jsou tak
zaneprázdnění, že se zdá, že se stali trochu nevšímavými. Co je třeba udělat, aby se probudil ten
druh soucitu, který otřásá nebem a zemí …
Učitel: Neměli byste mluvit tímto způsobem. Říkám vám všem, musíte dělat věci racionálně.
Když vysvětlujete pravdu, když vykročíte z lidských principů o co i jen malý kousek, lidé to
nebudou schopni přijmout. Takže když vysvětlujete pravdu, nemůžete mluvit o věcech vysoké
úrovně. To co víte vy jsou věci, které by měli vědět Bohové. Ty věci jsem naučil vás, ne světské
lidi. Takže ty věci byste neměli říkat světským lidem. Můžete mluvit jen o tom, jak nás
pronásledují, o naší skutečné situaci, o tom, že jsme dobří lidé a jsme nespravedlivě pronásledováni,
o tom, že naše svoboda přesvědčení je porušována a o tom, že naše lidská práva jsou porušována.
Oni tyto věci mohou přijmout a okamžitě vás budou podporovat a vyjádří vám své pochopení. Není
to dost? Proč naléháte, aby znali principy na takových vysokých úrovních? Když znají tyto
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skutečnosti, lidé ve světě řeknou, že Falun Gong je pronásledován a že pronásledovatelé jsou zlí.
Řeknou takovéto věci, není to dost? Samozřejmě, jde o to, že vaším úmyslem je přeměnit ho na
učedníka Dafa. Ale v současnosti je to těžké udělat, protože staré síly vytvářejí překážku. Mistr se
postará o všechny mimořádné lidi. Ale ten člověk se kterým mluvíte nemá takové přání a navíc
staré síly způsobují překážku. Naše úloha číslo jedna v této době je pomoci jim dozvědět se pravdu.
Když se setkáte s člověkem, který je mimořádně dobrý a může to přijmout bez ohledu na to, jaké
věci vysokých úrovní mu říkáte, potom mu klidně o těchto věcech povězte. Bude to v pořádku a
nebude to problém. Ale to co jsem říkal se týká zejména vládních úředníků, protože jsou to konec
konců politici a ve svých hlavách nemají nic jiného než politiku, takže tomu vůbec nebudou věřit.
Není to stejné, jako byste je nejenže nezachránili, ale navíc je strkali dolů? Není to pravda?
Otázka: Momentálně jsou takoví lidé, kteří dělají mnoho práce při vysvětlování pravdy, ale
zřídka studují Fa a provádějí cvičení.
Učitel: Tento problém je velmi vážný. Naši učedníci Dafa by neměli zanedbat individuální
zlepšování. Zachraňování vnímajících bytostí je velkolepá úloha učedníků Dafa. Ale protože
nestudujete Fa, kvalita vaší pravdy vysvětlující práce trpí a vy sami jste jí omezováni. To není
dobře.
Otázka: Je to pravda, že jen ti, kteří získali Fa před koncem roku 2002 jsou považováni za
„učedníky Dafa nápravy Fa?“
Učitel: Nikdy jsem to neřekl. Ti dobří… nevstoupili někteří v každém z různých časových
období? Ve skutečnosti stále existují takoví, kteří chtějí vstoupit, ale ještě nevstoupili a samozřejmě
jsou také tací, kteří spadli.
Otázka: Měli bychom se pokusit vysvětlit pravdu čínským lidem. Ale moji rodiče v Číně mi
nedovolí vysvětlovat pravdu přes telefon. Zdá se mi, že něco není v pořádku, ale nebyl jsem schopen
to prolomit.
Učitel: Dělejte to s moudrostí. Je možné, že to stále nepůjde, dokonce i když jste skutečně
vynaložili snahu. A je také možné, že to udělají učedníci Dafa v Číně. Když to nemůžete udělat vy,
udělají to oni. Učedníci Dafa v Číně tuto práci dělali jako květy, které kvetou všude. Hlavní tělo
učedníků Dafa nápravy Fa je v Číně. Mohu vám říci, že 100 milionů lidí, o kterých jsem mluvil
není totéž jako 100 milionů lidí uvnitř i mimo Číny, o kterých mluvíte dnes. Skutečně bylo 100
milionů lidí v Číně, kteří předtím četli Zhuan Falun. Získali tehdy Fa a já jsem se o ně staral.
Nemůžete říci, že oni nejsou učedníky Dafa. Bylo 70 milionů lidí, kteří dělali skutečnou kultivaci a
tehdy bylo dohromady skutečně 100 milionů učedníků Dafa.
Otázka: Když jí dávám nové články od Mistra, vezme si je. Ale odmítá se zúčastňovat na
jakýchkoliv činnostech pro šíření Fa. Zůstává nějaká naděje pro takovouto studentku?
Učitel: Pravděpodobně je stále uváznutá v jistém bodě. Protože si je stále bere, znamená to, že
stále má spravedlivé myšlenky. Takže v takovém případě se podívejte na to, kde uvázla a co jí
chybí. Jste učedník Dafa, takže jděte a prozkoumejte to trochu, abyste jí z toho pomohl.
Otázka: Reprezentuje osobní názor člena asociace Falun Dafa, jako například jeho názor nebo
závěr o jiném praktikujícím, asociaci Dafa nebo dokonce Mistra? Vážený Mistře, vyjasněte mi to
prosím.
Učitel: Nikdo nemůže reprezentovat mě – na to není nutné se ptát. A mezi vámi všemi, nikdo
nemůže reprezentovat jiného člověka. Co se týče asociací Dafa, řekl jsem, že koordinace je velmi
důležitá. Je mnoho věcí, které se nemohou říci z jiného stanoviska a oni je potřebují říci. Ale jistě
jsou tam věci, které neudělali dobře a Mistr si je toho dobře vědom. Ale na druhé straně, při mnoha
věcech byste měli zvažovat svůj podíl na nich a určit, jak přesně ty těžkosti vznikly. Bůh není
ovlivněný ničím. Kdyby něco mělo být uděláno, jednoduše to udělejte otevřeným a důstojným
způsobem.
Otázka: Členové rodiny učedníka Dafa pošpinili Dafa. Budou terčem pro odstranění když Fa
napraví lidský svět? Nebo se to týká osobního chování toho učedníka Dafa?
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Učitel: Bude to záležet na jejich vlastní volbě. Když někdo poškodil Dafa a stal se zkaženým,
řekli byste, že by měl přijít k Dovršení a být vzat do světa Buddhy? To jednoduše nejde. Těm, kteří
se opravdu dopustili vážných hříchů nebude dovoleno setrvat. Protože vy kultivujete Dafa, budou
mít určitě štěstí. Budou jim dány příležitosti, více příležitostí a ještě více příležitostí. Ale současně
byste se měli co nejvíce snažit vysvětlit jim pravdu, abyste je zachránili a to pro ně vytvoří štěstí.
Otázka: Učiteli, jménem všech skutečných učedníků Dafa ve městě Heze, provincie Shandong
bych vás rád pozdravil.
Učitel: Děkuji vám! (Potlesk)
Otázka: Mnoho učedníků v Heze bylo uvězněno a bito. Ti, kteří byli uvězněni v Heze se všichni
odmítli „přeměnit“ a poslali je do pracovních táborů v městě Jinan. Je to uspořádání starých sil?
Učitel: Neuznávám věci jako „být přeměněný“ nebo „nebýt přeměněný.“ Mělo by se dívat na to,
co je v lidských myslích. Stále si myslím… Víte, že aby je staré síly přeměnily, psychicky je velmi
těžce pronásledovali. Ony vědí, že já to nemohu uznat, takže jakou metodu používají? Oddělí tu
jejich stránku, která má spravedlivé myšlenky, nebo jinými slovy, tu stránku, která byla úplně
zkultivována a zabraňují jí, aby měla jakýkoliv kontakt s jejich myslemi. Potom kladou jejich
lidskému povrchu otázky. Ale jejich lidský povrch obsahuje příliš mnoho lidských věcí a získaných
konceptů a té stránce, která byla úplně zkultivována není dovoleno mít žádný vliv. Protože jste je
pronásledovali za těchto okolností, neuznávám to, bez ohledu na to, co jste je přinutili napsat. Staré
síly vědí, že já to neuznám, takže proč to stále dělají? Protože je tu jedna věc, které i tak mohou
dosáhnout a to je, že chtějí zlomit vůli studentů. Studenti, kteří udělali chybu si budou myslet, „Ach
ne, napsal jsem to. To je můj konec. Mistr se už o mě nebude starat. Zradil jsem Dafa.“ Od té chvíle
budou sklíčení a jejich srdce budou těžká. To je metoda, kterou použili a já ji neuznávám. Nezáleží
na tom, že jste spadli, nezáleží na tom! Rychle vstaňte! (Potlesk)
Otázka: Učedníci Dafa z města Harbin pozdravují Mistra!
Učitel: Děkuji vám! (Potlesk)
Otázka: Učedníci Dafa, kteří jsou ilegálně uvězněni v pracovním táboře XX pozdravují Mistra!
Učitel: Ta špinavá díra je velmi zlá, vím! Vskutku je pravda, že studenti se stali lepšími a lepšími
a jsou víc a víc racionální. Nemluvme nyní o tom, co se děje v Číně. (Potlesk) Když o tom začneme
mluvit, bude to dlouhé povídání. Ať je to jak chce, to co očekává ty zlé jsou hříchy, které nikdy
nebudou schopni splatit a co očekává učedníky Dafa je velkolepé a majestátní dovršení! (Potlesk)
Otázka: Nedávno jsem pochopil následující: kdykoliv vznikne konflikt mezi učedníky Dafa
ohledně práce pro Dafa, měli bychom nejprve vysílat spravedlivé myšlenky, abychom odstranili ty
zlé síly, které používají připoutanosti studentů a jejich zlé myšlenky, aby pronásledovaly učedníky
Dafa jako celek a potom mluvit o specifických věcech ohledně práce. Je správné dělat věci
takovýmto způsobem?
Učitel: Myslím, že když se učedníci Dafa setkají s konflikty, ne vždy to mohou démoni využít.
Způsobí zasahování a je v pořádku vysílat spravedlivé myšlenky, ale měli byste více studovat Fa.
Když vysíláte spravedlivé myšlenky předtím, než něco děláte, může to odstranit určité zasahování.
Otázka: Jsem učedník, který získal Fa po 20. červenci 1999. Během kultivace jsem se setkal s
množstvím zasahování z jiných dimenzí, dokonce neodůvodněným pronásledováním od zlých sil.
Proč je to tak, že při použití spravedlivých myšlenek na odstranění pronásledování nejsem nikdy
schopen být úplně rozhodný a vždy mám věci, ve kterých se musím zlepšit?
Učitel: Jak bych to řekl? Je to proto, že ti učedníci Dafa, kteří získali Fa po 20. červenci 1999,
váš proces kultivace a potvrzování Fa byl sloučen dohromady. Přičemž pro ty, kteří získali Fa dříve,
časové období, kdy vykonávali osobní kultivaci už prošlo, a momentálně jejich hlavní úlohou je
zachraňovat vnímající bytosti, zaměření se přesunulo na potvrzování Fa. Lidé, kteří vstoupili
později a setkají se se situací potvrzování Fa musí tuto věc dělat také a současně ve stejnou dobu
jsou v tom přimíchány jisté věci z osobní kultivace. Takže budete mít pocit, že určité věci se jeví
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poměrně složité, ale to je v pořádku, protože v očích Mistra jsou věci dobře uspořádány, a když jsou
vaše spravedlivé myšlenky silné, není to problém.
Otázka: V této fázi, je to v pořádku nahradit provádění cvičení vysíláním spravedlivých
myšlenek?
Učitel: Jsou to dvě různé věci. (Směje se) Dělání cvičení je dělání cvičení. Provádění cvičení
slouží k posílení mechanizmů a přeměnu původního těla na nebeské tělo. Vysílání spravedlivých
myšlenek je použitím nebeských sil, nebo jednoduše řečeno, použití vašich schopností. Účelem je
odstranit prohnilé zlé duchy.
Otázka: Zdravím váženého Mistra! Mnoho učedníků používá spravedlivé myšlenky k odstranění
zla pro maličkosti. Dokonce i když trpí drobnou nevolností, vysílají spravedlivé myšlenky.
Učitel: Může být, že nestudovali dostatečně Fa? Když jste skutečně udělali něco nesprávně a
potom se jako důsledek vyskytne problém a vy jdete a vysíláte spravedlivé myšlenky, bude to mít
na lidi špatný vliv a staré síly způsobí problémy. Budou si myslet, že nejenže jste něco udělali
špatně, ale přesto je stále chcete odstranit. Vypadá, že je to tak, ne? Měli byste se co nejvíce pokusit
vidět, zda jste udělali věci dobře nebo ne. Když jste neudělali věci dobře, běžte a udělejte je dobře.
Ale ve své otázce jste zmínil, „dokonce i když trpí drobnou nevolností, vysílají spravedlivé
myšlenky.“ Co jsou tedy ty „drobné nevolnosti“? Jsou to příznaky odstraňování karmy, ne?
Otázka: Během počátečního měsíce, když jsem začal vysílat spravedlivé myšlenky, jednou během
vysílání spravedlivých myšlenek jsem viděl jasně skrze své třetí oko, že během trvání těch pěti minut
silné fialově-načervenalé světlo odstranilo v okamžiku všechno z té velké hlavy zla v Číně, což se
zdálo být lidské ale i nelidské. Síla byla nepopsatelná. Je to, co bylo odstraněno pouze reprezentace
v naší dimenzi? Má to reprezentaci v každé jedné dimenzi?
Učitel: Tato situace je velmi složitá. Někdy jste skutečně schopni přímo odstranit prohnilé duchy
uvnitř těla té velké hlavy zla. V tom momentě se zdálo, jakoby měla zemřít a oni ji začali oživovat.
Další hromada zlých duchů ji přišla doplnit, takže se probrala, jakoby se nic nestalo. Kromě toho,
aby byla schopna ovládat všechny prohnilé duchy, staré síly původně napnuly všechny její částice
buněk, které vytvářejí její lidské tělo pod jejím povrchem tak, že byly tak velké jako Tří říše.
Všechny lidské věci uvnitř buněk byly starými silami vykopány a vrhnuty dolů do pekla a byly
naplněny těmi prohnilými duchy. Protože částice lidské bytosti mají obraz této bytosti, ty dimenze,
které byly ve Třech říších měly buňky hlavy zla a všechny buňky měly velký počet prohnilých
duchů. Takže když vysíláte spravedlivé myšlenky, mohli jste odstranit velké množství částic té
velké hlavy zla a prohnilých démonů ve Třech říších. V momentě, kdy jste ji zničili a vybuchlo to,
viděli jste, že to bylo zničeno a byla to skutečnost. Do jakého stavu jste ho nyní dostali? Kromě
částic, které vytvářejí jeho lidský povrch, všechno ostatní bylo odstraněno a je to nyní prázdné. Už
nic víc nezůstalo. To co zůstalo je jen lidská kůže, což zahrnuje vnitřní orgány, které se skládají z
vrstvy povrchových buněk. A to je proto, že všechny částice buněk v rámci Tří říší té hlavy zla,
které byly napnuty starými silami byly odstraněny a už není nic nad nebo pod, všechno bylo
očištěno. V současnosti je jeho lidská kůže podporována těmi posledními, nejhoršími démony
starých sil. Takže už více nemá žádnou normální racionalitu, jakou má lidská bytost. Všechno je to
výsledek těch prohnilých démonů, kteří ovládají tu lidskou kůži, což je skutečně jako vrstva kůže,
na kterou se kreslí. Všechny myšlenky a karma zlého člověka, kterou povrch jeho lidské kůže
vytvořil během průběhu jeho života nyní projevuje velký strach. To co se projevuje je jednoduše
strach. Obává se následků ztráty moci, obává se, že jméno Falun Gongu bude očištěno a obává se,
že bude zabit, obává se, že velké množství peněz a majetku, které zpronevěřila jeho rodina bude
zkonfiskována – obává se všeho. Avšak zlo na jeho druhé straně necítí nic jen nenávist. Může vidět,
že hra skončila a cítí nenávist, není však schopno ji intenzívně projevit. Ví, že všechno pro něj už
skončilo. Cítí nenávist, ale současně se obává a musí se sám nutit, aby konal houževnatě a lidé to
viděli a pokouší se vydržet a pokračovat ve hře. Toto je stav, ve kterém je právě nyní. Tehdy, když
jeho částice buněk byly tak velmi napnuty a jeho nitro bylo naplněno prohnilými duchy, energie zla
byla skutečně vysoká a jeho tělo bylo natolik napnuté, že cítil, že se zvětšuje a zvětšuje; cítil, že má
zdravé tělo a silnou energii. Také se stal smělým a ukazoval takovou odvahu, že lidé okolo něj se ho
skutečně báli. Nyní je jako lilek projdivší mrazem, je celý svraštělý a všechno uvnitř bylo
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odstraněno. Čím více spravedlivých myšlenek učedníci Dafa vysílají, tím svraštělejším se stane a
tím menším se stane jeho tělo, protože kromě lidské kůže nezůstalo z jeho mikroskopických částic
nic.
Otázka: Učedníci z Vojenské univerzity druhé oblasti v Torontu, města Pingxiang provincie
Jiangxi, města Chongqing, Peru, Číny, Makaa, USA, města Harbin, provincie Shandong, města
Jinan, města Kunming, Austrálie, města Dalian, učedníci propuštění z vězení ve městě Jiamusi,
učedníci z Německa, pracovního tábora **** ve městě Shijiazhuang, provincie Shandong, města
Hezhe, města Tianjin, provincie Xinjiang, města Hengyang, a města Changchun — všichni učedníci
pozdravují Mistra.
Učitel: Děkuji vám! (Potlesk)
Otázka: V poslední době když jsem studoval Zhuan Falun jsem už necítil, jako bych si vytvářel
nová pochopení a dělal pokrok pokaždé, když skončím čtení knihy.
Učitel: Jak vysoký je charakter člověka, tak vysoký je jeho gong. Musí k tomu být důvody. Je to
proto, že vaše mysl není klidná? Myslím, že k tomu musí být důvody. Na vyšších úrovních jsou
vyšší požadavky.
Otázka: Můžete nám říci, jaký je základní proces přechodu z období nápravy Fa do období
nápravy Fa lidského světa?
Učitel: Mohu vám říci, že to není proces, jak si představujete, vůbec ne. Mohu vám říci, že
obrovská síla nápravy Fa lidského světa je něco, co staré síly předtím nemohly vidět. Nyní když to
viděly, ulekly se až do morku kostí. Takže mnoho těch Bohů, které naaranžovaly staré síly [aby
dělali jisté věci] se nyní neodvažuje je dělat. To co se projevuje v současném dění je, že prohnilí
duchové dále dělají zlé věci. Když přijde náprava Fa lidského světa, všechny tyto věci skončí.
Neexistuje tu proces. V té době když přijde náprava Fa, bude jeden druh úkazu, když přijde gong.
Jaký druh úkazu? Řekl jsem vám předtím, že všechno to, co lidské bytosti vidí svýma očima je
složeno z molekul. Bez ohledu na to, kde to je, kdyby byla skrz to udělána díra nebo by byl na jeho
molekulovém povrchu kus odtržen, nehledě na to kde by to bylo, co byste viděli? Viděli byste nebe,
a zdálo by se to jednoduše jakoby byla opona na scéně náhle přetržena nebo jakoby do ní byl udělán
otvor. Náprava Fa lidského světa stále ještě musí být provedena takže tato dimenze nemůže být
zničena. Nebo to může přijít z mikroskopických úrovní.
Otázka: Kromě toho, že jsou připoutáni ke svým uspořádáním, mají staré síly jiné oblasti, kde
zaostávají?
Učitel: Kromě toho, že jsou připoutáni ke všemu, co chtějí, aby se stalo, nic jiného pro ně
neexistuje. Chtějí si jednoduše zachovat to, co původně měli a mají jen tento jeden cíl.
Otázka: Bude nějaký učedník Dafa nápravy Fa, který tu zůstane?
Učitel: Ne. (Dlouhý potlesk) Kdybych vás tu nechal, byli byste zničeni, skutečně zničeni. Je to
proto, že když člověk nejde dopředu, jde dozadu. Když náhle dosáhnete toho stavu v tomto
prostředí, potom v tomto prostředí, když jste mezi lidmi a mícháte se s lidmi, abyste dělali věci,
vaše úroveň klesne a budete postupně znečištěni lidmi. Neřekl jsem, že Buddhové na nebesích a
Buddhové, Taové, a Bohové v určitých dimenzích musí být v určitých intervalech nahrazeni? Je to
proto, že je pro ně lehké, aby se znečistili Třemi říšemi, proto musí být nahrazeni.
Otázka: Mistře, prosím řekněte nám, jaký by měl být směr výuky v mateřské školce Minghui.
Učitel: Udělali jste to výborně! Víte, ta velká hlava zla vstřikuje dětem v čínských mateřských
školkách jed, je to velmi kruté! Opravdu chce zničit lidskou rasu! Když nás vidí dělat věci takto,
velmi zuří. Ve skutečnosti, v předcházející čínské vládě, mezi ústředním vedením, ze sedmi členů
stálého výboru bylo šest proti pronásledování Falun Gongu. Také vím, že dokonce ředitel úřadu
610, který pronásleduje Falun Gong byl původně proti tomuto pronásledování. Téměř všechna
oddělení ústřední vlády a různí vládní ministři byli proti pronásledování Falun Gongu.
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Otázka: Když se staré síly zúčastňovaly na této nápravě Fa, udělaly uspořádání pro dobu dvou
Zemí. Proč musely být vykonány experimenty na druhé Zemi pro obry, trpaslíky a lidi střední
velikosti? Jaké lidi naaranžovaly na první Zemi?
Učitel: Když byl experiment prováděn tady kde jsme, byla provedena uspořádání pro tři typy
lidí. Na první Zemi bylo naaranžováno pět typů lidí. Když ta Země nakonec skončila, zůstaly tři
typy lidí. Tentokrát byly hned od počátku jen tři typy. Neustále zkoumaly to, co chtěly, aby se stalo
a poslední rozhodnutí udělaly před tím, než se měla konat náprava Fa.
Otázka: Moje otázka je takováto: když vysíláme spravedlivé myšlenky, jsou zlé bytosti na nízkých
úrovních, které odstraňujeme také neustále doplňovány během jejich odstraňování?
Učitel: Vesmírná těla, která pocházejí zvenčí udělala dimenze velmi složitými. Dokonce
rozdělila částice na různé segmenty. Skutečně je odstraňujete. Ale to co odstraňujete je segmentová
část. Během nápravy Fa, když očistím vrstvu obrovských bytostí, další kupa prohnilých duchů se
odhalí a proto se zdá, jakoby se nikdy úplně nedali odstranit. Ale ve skutečnosti naše očišťování
probíhá v širokém rozsahu a velkou rychlostí. Navíc, celkový počet věcí, které byly odstraněny je
obrovský. Můžeme to vidět z celkové situace nápravy Fa. V minulosti, každé stéblo trávy a každý
strom byl pod kontrolou zlých bytostí. Dokonce částice vzduchu byly téměř pod jejich kontrolou.
Zdálo se vám dokonce těžké se nadechnout. Nyní jsou věci odlišné. Lidé se probouzejí a už
nezůstalo tak mnoho prohnilých duchů, kteří ovládají lidi. Jaká obrovská změna!
Otázka: 22. ledna byl učedník z USA zatčen na letišti v Guangzhou…
Učitel: Jako učedníci Dafa, když vznikne problém, měli bychom všichni pracovat spolu s jednou
myslí. Protože oni se neobávají sušit si špinavé prádlo, měli bychom všechny jejich špinavé skutky
ukázat celému světu a oznámit všem Američanům, že občan USA byl zatčen. Protože se neobávají
sušit si špinavé prádlo, měli bychom to jednoduše udělat. Každý den, který ho nepropustí je pro nás
dalším dnem, abychom s tím šli na buben. (hlasitý potlesk)
Otázka: Někdy mi je jasné, co jsou staré síly a někdy ne.
Učitel: Jsou jen těmi dvaceti procenty bytostí v kosmu, které byly naaranžovány, aby se
zúčastnily v mých záležitostech. V historii udělaly mnoho systematických uspořádání a já jsem se
zúčastnil v mnoha jejich uspořádáních v historii. Kdybych se v té době nebyl zúčastnil, vybraly by
někoho jiného a bylo by ještě více problémů v době nápravy Fa. Vybrali by jiného člověka, aby
napravil Fa. Kdyby přišel čas nápravy Fa a já bych začal dělat věci, použily by všechny bytosti v
celém vesmíru, aby šly po mně. Mohl bych je odstranit, ale jak bych je potom mohl spasit? To jak
skutečně vypadá náprava Fa je něco, co nemůže vědět ani jedna bytost. Kdokoliv by to věděl, mohl
by se jí vyhnout a to je něco, co vesmír nemůže dovolit. Ještě méně by mohl dovolit bytostem ve
vesmíru vybrat si, jak se bude náprava Fa odehrávat.
Otázka: Nedávno se muži a ženě, kteří jsou oba dva učedníky Dafa, narodilo dítě, které má
mnoho těžkostí a narodilo se deformované. Jak bychom se měli dívat na tuto situaci?
Učitel: Věci jsou nyní velmi komplikované. Protože je to vaše dítě, měli byste se o něj s láskou
starat a co nejlépe se o něho postarat. Nedělejte si však starosti. Pokud se můžete dokultivovat k
Dovršení, všechno bude to nejlepší (potlesk) – toto je vytvořeno pro praktikující a učedníky Dafa.
Když však nemůžete přijít k Dovršení, všechno bylo zbytečné.
Otázka: Mistr nám řekl, že hlavní tělo Dafa je v Číně. Učedníci Dafa jsou na mnoha místech v
Číně. Jak se můžeme lépe společně zlepšovat?
Učitel: Nedělejte si o to starosti. Všichni znají webstránku Minghui. Učedníci Dafa ve
vzdálených regionech mají všichni vzájemné kontakty a odevzdávají si informace jeden druhému.
Otázka: Mistr právě řekl, že ti co napsali záruky, když byli pronásledováni do bodu, když už
neměli jasnou mysl mají stále šanci. I tak však nemohu odpustit těm lidem v Číně, kteří zradili
Mistra. Není to, jako kdyby udělali věci, které neměli, protože nemohli snést pronásledování.
Skutečně stáli po boku zla a zhoršovali pronásledování.
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Učitel: Ano, těžko říci co se stane, když zašli tak daleko. Řekl jsem, že chci spasit všechny. Ale
když jste tak velmi zhřešili, potom bude použit Fa, aby vás soudil a nic víc se pro vás nedá udělat.
Milost a vznešená důstojnost jsou tu současně kvůli ochraně Fa. Ale staré síly úmyslně
naaranžovaly pro některé lidi, aby vstoupili a dělali věci takto, takže je to velmi složité. Před 20.
červencem 1999 se někteří lidé zdáli dost aktivní, ale když přišel den pronásledování, zúčastňovali
se na pronásledování ještě horlivěji než kdokoliv jiný. To se stalo, aby to celkovou situaci pro
studenty zkomplikovalo.
Otázka: Mistře, řekněte nám prosím, zda jsou situace, při kterých pronikají i skrze váš obraz
Buddhy.
Učitel: Mohu vám říci, že mně se nepokoušejí udělat nic. Míří na připoutanosti studentů. Když
konáte skutečně spravedlivě, vůbec se neodváží náhodně dělat tyto věci, protože má na sobě moje
Tělo Zákona, zejména proto, že zlé síly, věděli jste, že závisí na mně ve všem v jejich nápravě Fa,
uznávají mě a utrpení bylo vytvořeno pro vás, ne pro mě? Ale když se můžete postavit těm věcem
se spravedlivými myšlenkami, potom do vás nebudou zasahovat. Popravdě řečeno, v mnoha
případech se ty věci stanou proto, že při tom působí vaše připoutanosti.
Právě před chvílí jsem mluvil o tom, jak staré síly nechtějí zničit vesmír. Jednoduše chtějí
zachovat všechno ve své původní formě. Takže z pohledu mého Těla Zákona, nezáleží na tom, zda
jsou to staré síly nebo spravedliví Bohové, moje Tělo Zákona dohlíží na všechno. Jen když se vy,
učedníci Dafa nechováte dobře, odváží se dělat věci. Tehdy mají výmluvu, aby se na vás zaměřili.
Normálně se neodváží dělat takové věci, i když situace, kterou jsem předtím popsal existuje. Jsou to
ojedinělé, velmi ojedinělé jevy. Ale když se tento jev stane jen jednou nebo dvakrát, následky jsou
dost velké. Proto jsem řekl, že jakmile byly viděny, byly zničeny. Bez ohledu na to, zda to dělaly
úmyslně nebo neúmyslně, jakmile byly viděny, byly zničeny, protože se dopustily hříchu
pronásledování spravedlivých myšlenek a spravedlivé víry učedníků Dafa. Takže, dokonce i když to
mohou ospravedlnit, i tak jsou velmi bojácné, když dělají tyto věci. Ve skutečnosti už odstraňuji
tento druh věcí a dělám tomu konec.
Někteří studenti viděli staré síly, jak dělají zlé skutky a ukládají zlé věci na moje tělo. Někteří
studenti to mohou vidět. Čeho se však obávám je to, že byste tím mohli být ovlivněni! Je to proto,
že to co jste viděli, bylo jakoby něco zlého bylo na těle Mistra. Uvědomujete si, že ty věci jsou
vaše?! Trpím kvůli vám všem. (Dlouhý potlesk) Kdo by se jinak odvážil uložit na mě věci? Stává se
to, protože vás chráním a musí být někdo, kdo to odstraní.
Otázka: Jak můžeme efektivněji vysvětlovat pravdu v širokém rozsahu a zachraňovat vnímající
bytosti? Jak v tom mohou hrát naše noviny a časopisy větší úlohu?
Učitel: Všechno toto jsou specifické záležitosti. Faktem je, že to děláte dost dobře. Měli byste
pokračovat v provádění těch věcí a přicházet se způsoby, jak je neustále zlepšovat. To je také
kráčení cestou učedníků Dafa a ustanovování si vaší mocné ctnosti při zachraňování lidí ve světě.
Otázka: Když vysíláme spravedlivé myšlenky, abychom odstranili problémy v nás, odstraňujeme
také staré síly, které procházejí skrz naše těla?
Učitel: Když vysíláte spravedlivé myšlenky, nezastaví se to jen na tom, co je uvnitř vašeho těla,
všechno uvnitř vaší sféry se dá na útěk. „Abych zabránil tomu aby přišli, jednoduše pokaždé vyšlu
spravedlivé myšlenky a nic víc nemusím dělat.“ Jinými slovy, normálně se už jednoduše neodváží
přijít. Ale když o tom příliš mnoho přemýšlíte, stane se to připoutaností. Jiné dimenze existují
současně. Necítíte nic, když bytosti v jiných dimenzích k vám kráčejí nebo skrze vás procházejí.
Takto existují dimenze. Vesmír má jednoduše takovou strukturu a vás to neovlivní. Když je řeč o
struktuře, řeknu vám něco, co si rádi vyslechnete. (Hlasitý potlesk)
Víte, že na Zemi je mnoho přemnoho rostlin, zvířat a různých druhů věcí. Mluvme konkrétněji,
víte, že existují jablka, banány, pomeranče a grapefruity, víte, že jsou tygři, lvi, zajíci a kozy a víte,
že je mnoho přemnoho různých druhů stromů, rostlin a květů. Jiné dimenze mají tyto věci také.
Daleká kosmická tělesa, která jsou na téže úrovni jako Země jsou Zemi podobná a mají také tyto
věci. Částice na nižších úrovních vytvářejí částice, které jsou o úroveň výše. Ty větší částice také
mají na sobě zvířata, rostliny a různé druhy věcí. Jablko v nebesích je tak velké, že může být ještě
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větší než planeta. Není jablko z těch planet na nízké úrovni částicí v rámci toho velkého jablka z
částic vyšší úrovně? Odpověď je ano. Na Zemi jsou lvi, v nebesích jsou lvi a lvi jsou na ještě
vyšších úrovních. Na Zemi jsou lidé, v nebesích jsou lidé a jsou ještě větší lidé – tak velcí, že jsou
neporovnatelně obrovští. A bytosti mají krále, nebo jinými slovy, každá bytost má krále. Král
bytosti je největší vrstva těch částic a všechno pod ní je rozděleno na částice různých velikostí,
některé velké a některé malé. Žijící bytost ve sféře největší vrstvy částic je králem všech těchto
bytostí a jeho částice se odrážejí ve všech úrovních pod ní.
Jakým druhem těla je potom vesmír? Jsou to desítky tisíc věcí prolínajících se a smíchaných
dohromady. Na Zemi je tak mnoho bytostí, ale ty bytosti určitě nepatří jednomu králi a nepatří do
jednoho biologického systému. Přece tu však všechny žijí a smíchaly se dohromady. Ale živé
bytosti si udržují kontakt se svými vlastními králi a neudržují si žádné kontakty s jinými živými
bytostmi. To znamená, že i když se prolínají v celém prostoru vesmíru, mají také své vlastní
nezávislé systémy a vládnou jim jejich vlastní králové. Takže lvi mají svého krále, jablka mají
svého krále, banány mají svého krále, stromy mají svého krále, rostliny, tráva, květy – všechny věci
– každá z nich má svého vlastního krále. Takto se prolínají a míchají všechny bytosti, které existují
v dimenzích, které jsou na téže úrovni. Lidské bytosti mohou procházet skrz obrovské bytosti. V
každé chvíli, extrémní mikroskopické žijící elementy proudí skrz těla běžných lidí. Na váš povrch
dávají pozor moje Těla Zákona a Strážci Zákona. Ta vaše stránka, která byla úplně zkultivována je
zapečetěna. Hned jak je jedna vrstva hotova, je zapečetěna. Když je hotova další vrstva, je
zapečetěna. Nic skrze ni nemůže proniknout. Takže tento vesmír je opravdu složitý. Popsal jsem
vám další formu struktury vesmíru. (Hlasitý potlesk)
Otázka: Myslím si, že Mistr je výše než všechno a už připravil naši cestu. Takže z tohoto pohledu
se zdá, že uspořádání starých sil jsou použita Mistrem za účelem našeho zlepšení. Takže se zdá, že
uspořádání starých sil nejsou ve skutečnosti velmi opravdová. Je toto pochopení správné?
Učitel: Polovina z něho je správná. Já je neuznávám, ale i tak jsem věděl, že budou dělat věci
takto, takže mi nezůstávala jiná možnost, než doprovázet jejich činnost a otočit jejich činnost proti
nim. Taková je situace.
Otázka: Učedníci Dafa z provincie Liaoning, školy Minghui na Taiwanu, Centrálního parku ve
Švédsku a města Chengdu v provincii Sichuan pozdravují Mistra.
Učitel: Děkuji vám! (Hlasitý potlesk)
Otázka: Když vysíláme spravedlivé myšlenky, abychom odstranili problémy v nás, odstraňujeme
také staré síly, které procházejí skrz fyzická těla učedníků, je to v pořádku když kopírujeme Mistrův
soucit a používáme myšlenky na to, abychom jim vysvětlili pravdu?
Učitel: Toto na vás zanechalo příliš silný dojem. Mohu vám říci, že toto je způsobeno jen
strukturou prostoru a neměli byste se tím příliš zabývat. Když nechcete, aby skrze vás pronikaly,
jednoduše zavřete svá ústa a dnes nedýchejte. (Všichni se smějí) Důvodem je, že vzduch je také
život a jsou to bytosti, které ještě nebyly napraveny pomocí Fa. Takže se těmito věcmi nezabývejte.
Lidské bytosti žily tímto způsobem po tisíce a desetitisíce let. Proč je tak těžké pro lidskou bytost se
kultivovat a proč je pro lidskou bytost těžké stát se Bohem? Je to proto, že starý vesmír nemá tuto
moudrost a není schopen vyřešit tyto problémy. Aby byl schopen vyřešit tyto problémy, vesmír
musí být od základu zdokonalen, odshora až dolů. Cesta pro budoucí lidské bytosti jak se stát Bohy
byla vydlážděna. Proto je tato věc provedena odtud, celou cestou až na samý vrchol. (Hlasitý
potlesk) Takže pro lidskou bytost, vytváření získaných představ, spolu se zasahováním od
takovýchto činitelů, dělá věci velmi složitými. Je skutečně těžké spasit lidi! Nebeské bytosti
minulosti viděly lidi jako někoho, kdo se dá spasit jen velmi těžko, protože viděli tento úkaz.
Obávají se učedníci Dafa tohoto? Všechno se dá zvládnout se spravedlivými myšlenkami! Říkám
vám jen, že existuje takovýto jev a takováto věc. Toto je částí struktury vesmíru a takováto je
situace.
Otázka: V poslední době když vysílám spravedlivé myšlenky, cítím v těle velké teplo.
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Učitel: To je dobrá věc. Pocit tepla je způsobený tím, že máte velké množství energie. Někteří
lidé to mohou cítit a někteří ne.
Otázka: Cítím vlny a vlny tlaku ve své hlavě. Je to normální nebo je to démonické zasahování?
Učitel: Všeobecně řečeno je to normální. Změny ve vašem těle, odraz vašeho gongu, a
zvyšování vaší úrovně, všechno to může vyústit do takového projevu.
Otázka: V New Jersey je paní, která přišla z Číny. Všechny čtyři její končetiny byly před třemi
lety amputovány kvůli virové infekci. Ale její hlava je stále ještě jasná. Na úpatí kopce pod jejím
domem žije učedník Dafa. Jak by jí tento učedník Dafa měl pomoci?
Učitel: Učedníci Dafa, nejdůležitější věcí, kterou dnes musíte dělat je vysvětlovat fakta a
zachraňovat vnímající bytosti. Měli byste zjistit, zda byla otrávená [pomluvami] nebo ne a když
byla, měli byste jít a pohovořit si s ní. Jestli nebyla otrávena, potom běžte dělat to, co byste měli
dělat. Vláda konec konců poskytuje zabezpečení tělesně postiženým lidem. Neměli byste o tom
příliš přemýšlet. Když jste příliš připoutáni k těmto věcem, mohu vám říci, můžete zapomenout na
kultivaci. V lidském světě je jednoduše příliš mnoho neštěstí a bezpráví, a v lidském světě je také
mnoho nespravedlnosti. Můžete k tomu všemu být připoutáni? Jediný způsob jak zachránit člověka
je zachránit ho od základu. (Potlesk)
Otázka: Někteří lidé říkají, že učedníci Dafa nepotřebují spořit peníze.
Učitel: To jde znova do extrému. (Všichni se smějí) Dělejte to, co si myslíte, že máte dělat. Když
říkáte, že chcete spořit peníze a koupit si majetek, v tom případě byste to měli udělat, protože takto
se lidé v budoucnosti budou kultivovat. Možná řeknete, že nechcete dělat nic a budete tu jednoduše
čekat, (všichni se smějí) ale v tom případě nedospějete k Dovršení. Jak silná připoutanost by to
byla! Ale kdyby skutečně přišel čas dovršení, nebyli byste schopni opustit ty věci, není to tak? Když
je můžete opustit, potom nejsou důležité. Myšlení člověka v tom okamžiku je myšlením Bohů.
Takže proč byste měli přemýšlet o těchto věcech? Neznepokojujte se ničím. Po pravdě řečeno,
mohu vám říci, že v posledním momentě nápravy Fa lidského světa bude všechno v okamžiku
rozloženo. Jaké peníze? Nezůstane ani kus papíru. (Hlasitý potlesk) Ale to nemá nic do činění s
vámi.
Otázka: Šetření peněz a jejich plánování pro budoucí vzdělávání dětí není něco, čím bychom se
měli zabývat, protože se v budoucnosti chystáme dovršit a nepotřebujeme se o to strachovat.
(Všichni se smějí) Jsou také učedníci Dafa, kteří říkají, že se nemusíme ani starat o naše rodiče,
protože mohli být našimi minulými nepřáteli. (Všichni se smějí)
Učitel: To nezní jako něco, co řekl učedník Dafa. Ta připoutanost je tak silná! Víte jakou
velkolepou věcí je pro učedníky Dafa dovršení? Mistr se musí postarat o všechno okolo vás. Je tu
nějaká potřeba, abyste se vy něčeho obávali? Máte schopnost postarat se o tyto věci? Půjdou věci
podle vašich přání? Nevysvětlil jsem vám už všem tento princip? Když jeho osud není tak dobrý, ať
děláte jakékoliv plány, je to úplně zbytečné. Ale Mistr je schopen pro vás uspořádat věci. Mohu
udělat uspořádání, bez ohledu na to, zda má dobrý osud nebo ne. Čeho se ještě obáváte? Kultivujte
se jednoduše dál a já se pro vás o všechno postarám. Neřekl jsem to už? Ale když se nekultivujete
dobře, potom já nemohu dělat nic. Vaše slova nezní jako něco, co by řekl učedník Dafa – to je můj
pocit!
Otázka: Ráno jste se zmiňoval, že jste se objevil z ničeho do něčeho a že v budoucnosti vás nikdo
nebude znát. Chtěl bych vědět, jak se potom dovršíme v budoucnosti, budeme stále mít příležitost
poslouchat vaše přednášky Fa? Když budu mít stále otázky, budou příležitosti pro vás, abyste na ně
odpovídal? (Všichni se smějí)
Učitel: Nemůžete se kultivovat věčně. (Všichni se smějí) Stále používáte lidské myšlení, abyste
zvažovali věci. Bohové nepřemýšlejí o věcech takto. Když máte bezpočet vnímajících bytostí, o
které je třeba se starat, budete toho mít v mysli mnoho. Potom pravděpodobně nebudete moci
přemýšlet o Mistrovi tak často! (Směje se) Jen žertuji. Samozřejmě, je možné, že budu v
budoucnosti vyučovat Fa ve větším měřítku a je možné, že nebudu. Všechno toto je otázkou
budoucnosti. Pravdou je, že když přemýšlíte o tom, zda budete moci v budoucnosti vidět Mistra,
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stále používáte lidské myšlenky, které máte, abyste přemýšleli o věcech. Když ten den přijde,
budete v odlišném stavu. Ale když mě opravdu budete potřebovat, uvidíte tu stránku neohraničené,
dalekosahající laskavosti Buddhy. (Hlasitý potlesk) Je to proto, že jste mimořádní. Jste učedníci
Dafa období nápravy Fa! (Dlouhý potlesk) Existovali jste souběžně s nápravou Fa! (Hlasitý potlesk)
Měli byste si vážit této předurčené příležitosti. Skutečně nebude žádné podruhé. V budoucnosti
uvidíte děsivý obraz nápravy Fa, který bude ležet v minulosti historie. Někteří učedníci Dafa se
chovali opravdu špatně – v jedné chvíli se chovali dost dobře a v další už ne. Ve skutečnosti,
dokonce když obrovské vesmírné bytosti byly svědky síly nápravy Fa, byly skutečně v úžasu.
Dnes je to poprvé od 20. července 1999, co jsem odpovídal na otázky na konferenci Fa v
takovém velkém rozsahu a tak dlouhou dobu. (Dlouhý potlesk)
Z lístků s otázkami, které jste mi tentokrát poslali vidím, že se velmi liší od těch předtím. Slova
mohou být podobná, ale vidím, že to, co uvnitř nich je odlišné. Navíc, největší rozdíl je ten, že mysl
zvědavosti a okouzlení byla nahrazena spravedlivými myšlenkami. Stali jste se racionálními a už
nezůstáváte na povrchu a nehledáte vědomosti. Samozřejmě, když jsem mluvil o struktuře vesmíru,
všechny vás to zajímalo. Ale nebyli jste to jen vy – dokonce i Bohové poslouchali pozorně, protože
ani oni o tom nevěděli. (Potlesk) Takže během tohoto pronásledování, i když jsme utrpěli obrovské
ztráty a učedníci Dafa byli bezdůvodně pronásledováni, mohu vám opravdu říci, že jste během
tohoto pronásledování dospěli a jste nyní klidní a racionální. Starý postoj, když jste říkali jednu věc
a mysleli si jinou a byli jste nepozorní k Fa je pryč. Během tohoto pronásledování každý vážně
přemýšlel, kterou cestou se vydat a co by měl dělat. Ve skutečnosti, staré síly to uspořádaly tak, že
mnoho lidí bude hrát negativní úlohy. Někteří z vás to opustili předtím, když začalo pronásledování,
někteří během pronásledování a je to proto, že ta stránka vašich bytostí, která je vědomá, ví, co se
děje. Takže mnoho lidí, kteří měli hrát negativní úlohy to opustili a kultivují se otevřeným a
důstojným způsobem. Důvodem je, že vůbec nemohu uznat ty, kteří hrají negativní úlohy. Starým
silám se nikdy ani nezdálo, že jejich uspořádání – taková spletitá uspořádání, která se zdála být
udělána pro mě, ale ve skutečnosti byla udělána pro ně samotné – že všechno co udělaly se stane
skutečnou překážkou nápravy Fa a že ony samy se staly skutečnými démony v nápravě Fa.
Když mluvím o démonech, nemluvil jsem o normálních démonech ve vesmíru. Jak se ukáže,
Král démonů ve vesmíru je projevem druhé stránky života. Je také strážcem vesmíru, jenom
používá špatné prostředky. Takže o nich jsem nemluvil. Mluvil jsem o bytostech, které poškozují
nápravu Fa, protože oni jsou skutečnými démony, kteří poškozují Dafa. Zažili jsme tak mnoho věcí.
Mnohokrát se slova řinula z mých úst, ale musel jsem je spolknout nazpět, protože kdybych to
otevřeně řekl, bylo by jednoduše příliš mnoho věcí, které bych musel říci. Zažili jsme tak mnoho
věcí a vy všichni jste se stali zralými. Měli byste se postavit cestě, která stojí před vámi s ještě větší
racionalitou a pracovat se vším, co dnes děláte s ještě větší racionalitou. Nezůstaňte už trčet v
emocích a ve velmi silném Já. Všichni máte schopnosti, Mistr vás potvrdil, a už ty vaše věci
nemusíte Mistrovi více ukazovat. (Potlesk)
Jak bychom… je to jako když se ptal jeden student, který mi poslal lístek s otázkou, jak máme
dobře spolupracovat a koordinovat se navzájem – toto náprava Fa potřebuje od většiny učedníků
Dafa. Nezastavujeme se na povrchových formách. Pokud jste dobře studovali Fa, budete to schopni
dělat. Víte, předtím před skupinovým cvičením každý mluvil a dělal všemožné věci, a vypadalo to
opravdu nepořádně. Ale hned když začala hudba – „šup!“ všichni společně stáli a vytvořili formaci
uspořádanější než vojáci. Nikdo vás necvičil a nikdo vám neříkal, co máte dělat. Přišlo to jednoduše
z vašeho nitra. To je kooperace a to je harmonie učedníků Dafa. Neměli byste ji projevovat jen při
určitých věcech, měli byste prokázat tento druh kooperace ve všech oblastech nápravy Fa.
Samozřejmě, jsou i nějaké problémy, o kterých tu nebudu mluvit. Nechci je zdůrazňovat. Slova,
která vycházejí z mých úst nesou velmi velkou váhu. Dělám to proto, že je mnoho problémů,
kterým se musíte postavit a jsou také věci, které, když klopýtnete, udělají vás zralejšími takže si
dáte pozor a můžete dobře kráčet po cestě před vámi.
Také si nemyslete, „Protože náprava Fa dosáhla tohoto stádia, zdá se, že to brzy skončí a měli
bychom si začít dělat plány do budoucnosti.“ Mohu vám říci, že každá připoutanost přinese velmi
velké trápení. Nesmíte si vytvořit absolutně žádnou připoutanost! Měli byste se kultivovat
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otevřeným a důstojným způsobem a dělat dobře každou věc, která je před vámi, věci které byste
měli dělat. Kdybyste měli dospět k Dovršení zítra, stále musíte dnes dělat dobře to co máte dělat a
pořádným způsobem. Je to proto, že všechno, co dnes dělají učedníci Dafa má být zanecháno pro
lidi v budoucnosti a toto je cesta kultivace pro lidi v budoucnosti. Toto je mimořádně důležité.
Nemůžete kráčet po pokřivené cestě. Dafa je nejlepší na každé úrovni a na této lidské úrovni by
učedníci Dafa měli jen zharmonizovat ještě více věcí a nezpůsobit žádné ztráty.
To je všechno, co bych rád řekl. Doufám, že budete dělat dobře to, co máte dělat. Ze třech věcí
pro potvrzování Fa je jednou studování Fa dobře, jednou je vysvětlování pravdy a další je brát
vážně vysílání spravedlivých myšlenek. Všechny tyto věci vedou dohromady k potvrzování Fa a
všechny zachraňují vnímající bytosti a všechny jsou tím, co by měli učedníci Dafa dělat. Jinými
slovy, vaše dovršení, vaše budoucnost a celá vaše mocná ctnost je jimi ustanovena. Rozviňte svůj
podíl na základě vašich individuálních schopností a specifických nadání v různých oblastech.
Například, při vysvětlování faktů někteří vyrábějí TV programy, někteří publikují noviny, používá
se mnoho rozličných metod a někteří rozdávají pravdu vysvětlující materiály přímo na ulici, někteří
jdou do čínských velvyslanectví a někteří pracují s vládou. Ani jeden z těchto odlišných přístupů by
neměl být zanedbán. Mohu vám říci, skutečnost, že nyní byl Dafa schopen prorazit skrz zlé
pronásledování a více lidí na světě ví o Dafa má neoddělitelný vztah s věcmi, které dnes děláte.
Celková situace nyní je taková, jak jste ji ustanovili. (Hlasitý potlesk) Když jste nedělali věci dobře,
měli byste využít čas a udělat je dobře. Nepotřebujete nikoho aby vás potvrzoval a už nemusíte
dělat věci na ukazování se. Když jste schopni žít podle zásad svého svědomí, Mistr to vidí.
(Potlesk)
Myslím, že jsem už dnes řekl mnoho. Více neřeknu. Nemám příliš chuť odejít – skutečně mi je s
vámi dobře. (Dlouhý potlesk)
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