Vyučování a vysvětlování Fa
na konferenci Fa v New Yorku
(Li Hongzhi, 20. duben 2003)
Dobrý den! (Potlesk)
Pracovali jste usilovně! (Potlesk) V nedávné době jste možná viděli, že neustálou snahou
učedníků Dafa, vysvětlováním faktů a pomocí vysílání spravedlivých myšlenek, studování Fa a vaší
kultivací jste způsobili podstatné změny ve stavu věcí před tím než přijde celá, obrovská síla
nápravy Fa. Zlých bytostí v různých dimenzích je skutečně velmi málo. Takže nejsou schopny
vytvořit pronásledování a zasahování ve velkém rozsahu. Ale, pokud stále existují, budou zasahovat
do učedníků na místech, kde je nedostatečné pochopení a připoutanosti v mysli. Místa, kde jsou
stále mezery ve vašem charakteru by už víc neměla být zneužívána.
V současnosti, napětí, které se vynořilo mezi některými studenty – všichni musíte dávat pozor –
nemůžete dovolit těm drobnostem, aby ovlivnily důležité věci, které učedníci Dafa mají dělat.
Řeknu vám, bez ohledu na to, jaké konflikty se objeví, nebo jaké druhy situací vystoupí, je to určitě
tak, že máme mezery v nás. Je to určitě takto. Kdyby tam nebyla mezera, nikdo by ji nemohl
zneužít. Charakterové konflikty mezi našimi studenty, nedostatek harmonie, když spolu vzájemně
spolupracujete – a nezáleží na tom, zda je událost velká nebo malá – říkám vám, rozhodně jsou to
démoni, kteří zneužívají mezery. Protože jste učedníci Dafa, ta vaše část, která se dovršila kultivací
úplně splňuje božské standardy, ale na povrchu se stále kultivujete v Dafa. V podstatě jste učedníci
Dafa, takže máte projevovat podobu učedníka Dafa v každém ohledu. Takže v té době, když je tu
charakterový konflikt, je to způsobeno našim pochopením nebo našimi připoutanostmi při kultivaci
charakteru. I když jsou tyto události méně závažné, chaotické, zlé bytosti v jiných dimenzích je
lehce mohou zneužít. Měli byste těmto věcem věnovat pozornost! Prošli jste zkouškou zla, takže
byste měli rozumět všemu.
Mezi posluchači jsou lidé z Evropy, Asie, Austrálie a také z Jižní Ameriky a mnoha jiných
oblastí. Není pro vás lehké přijít a setkat se. Před tím jsem něco řekl. Řekl jsem: i když jste nyní
spolu, počkejte až dosáhnete dovršení – nikdo z vás nebude moci najít toho druhého (smích). Jak
víte, tento vesmír je neuvěřitelně rozlehlý. Kvůli nápravě Fa byly vytvořeny Tři říše a kvůli nápravě
Fa byla vytvořena lidská společnost, takže bytosti vysokých úrovní z mnoha kolosálních nebeských
kleneb sem v minulosti přišly. V té době nepřišly ve velkém počtu. Měly reprezentativní charakter,
bylo to kvůli spolupráci a provádění těchto posledních věcí v různých časových obdobích. Jinými
slovy, velká část učedníků Dafa přišla s těmito kosmickými těly a každý si vytvořil karmické
vztahy. Jakmile dosáhnete dovršení a vrátíte se, bude pro vás téměř nemožné, abyste se vzájemně
znovu viděli, dokonce i když budete chtít. Takže byste si měli vážit tuto část vašeho karmického
vztahu. Navíc, tyto vaše karmické vztahy byly vzájemně poproplétány a různé karmické vztahy se
vytvořily během každého života. Nebylo to lehké. Takže spolupracujte dobře, když děláte věci. Věc
každého učedníka Dafa je věcí každého druhého. Nevytvářejte si mezi sebou velké překážky kvůli
nějaké drobné maličkosti. Nemá to význam. Važte si toto všechno. Musíte také spolupracovat na
věcech Dafa a měli byste dobře spolupracovat.
Pro učedníky Dafa existují právě teď pouze tři věci. Jednou je vysvětlování faktů a jednou je
vysílání spravedlivých myšlenek. Vysílání spravedlivých myšlenek má vliv na vaše vlastní těla a
situace mimo vašeho těla. Další je vaše kultivace a studium Fa dobře. Tyto tři věci mají nejvyšší
důležitost. Všem je vám jasný účel vysvětlování faktů, je jím odhalit pronásledování zla, dát to
vědět lidem ve světě a dát to vědět vnímajícím bytostem ve vesmíru. Když tu vysvětlujete, vrstvy a
vrstvy vašich těl, které dovršily kultivaci také vysvětlují na různých úrovních vesmírných těl.
Musíte odhalovat toto pronásledování a toto drama zla a umožnit, aby jej lidé ve světě mohli jasně
vidět a toto je také jeho potlačování a odstraňování. Vysvětlování faktů je nejsilnější a je to čin
obrovského soucitu, protože toto pronásledování je založeno výlučně na lžích a podvodech. Vám
všem je tedy jasný účel vysílání spravedlivých myšlenek učedníky Dafa, které hlavně slouží k
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odstranění zlých bytostí, které ovládají lidskou rasu a nutí ji konat zlo proti Dafa a pronásledovat
učedníky Dafa a lidi ve světě, a slouží na záchranu lidské rasy a vnímajících bytostí, je to kvůli
odstranění překážek pro nápravu Fa, které byly připraveny. Takže to má nejvyšší důležitost. Žádný
učedník Dafa to nemůže zanedbávat. Nemůžete ani použít žádnou výmluvu na zanedbávání vysílání
spravedlivých myšlenek. Je to proto, že když se vy dobře neočistíte, nebudete sami schopni dobře
jednat. Když se sami dobře neočistíte, budete zasahovat do jiných. Třetí věcí je dobře studovat Fa.
Když nestudujete tento Dafa dobře, vaše dovršení nebude zaručeno. Navíc, všechny spravedlivé
věci Dafa, které jste udělali, budou jakoby se běžní lidé starali o své záležitosti, s běžnými
myšlenkami světského člověka a z východiska světských lidí. Potom jsou to jen světští lidé. V
nejlepším případě jsou to jen běžní lidé, kteří dělají dobré skutky pro Dafa. Ale vy jste učedníci
Dafa, takže se nemůžete odloučit od Fa, když vykonáváte věci. Neustále postupně měníte tuto
nejvrchnější povrchovou část, která se nezměnila. Takže nemůžete postupovat bez studia Fa. Musíte
dobře studovat Fa. V procesu studování Fa budete schopni pokračovat v odstraňovaní zlých
elementů ve vás a měnit ten poslední kousíček vašich věcí, který se nezměnil. Proč jsem vám stále
důrazně říkal, abyste studovali Fa, studovali Fa a studovali Fa dobře? Má to nejvyšší důležitost.
Jak již víte, učedníci Dafa se dostali za proces dovršení a dnešní historie svěřila učedníkům Dafa
ještě větší zodpovědnost: ne vaše osobní osvobození a dovršení, ale zachraňování dalších
vnímajících bytostí. Proto si zasloužíte být učedníky Dafa. Byla vám tedy svěřena tak obrovská,
historická zodpovědnost a spolu s ní vám bude dána zodpovídající pocta. Nikdy neříkám kdo jsem.
Přece však ale napravuji Fa. Potom, protože jste učedníci Dafa, můžete napravovat Fa spolu s
Mistrem a přemýšlejte o tom, co je přichystáno pro vás v budoucnosti – nikdy jsem vám to
výslovně neřekl, ale dnes to naznačím – bude to nejvyšší a s ničím neporovnatelná pocta! (Potlesk)
Přemýšleli jste o tom? Kdokoliv pronásledoval Dafa, kdokoliv pronásledoval učedníky Dafa,
jakkoliv vysoko je ta bytost, stala se vaším protějškem. Bez ohledu na to, jak vysoko je, vytvořila
váš protějšek. Zahrnuje to ale Pány velmi vysokých kolosálních nebeských kleneb, Pány
nezměrných kolosálních nebeských kleneb a ještě vyšší bytosti, tato vysoká místa různých
kolosálních nebeských kleneb však prováděním zlých skutků vůči Dafa vytvořila protějšky k
různým mým učedníkům Dafa. Přemýšlejte tedy nad tím všichni, co to znamená? Mohu vám říci, že
i když mám mnoho učedníků Dafa, kteří byli zabiti v tomto pronásledování, Fa rozhodl: jejich
bytosti si vymění pozice s těmi vysokými bytostmi, které je pronásledovaly! (Potlesk)
Je to tak. Proč se Bohové tak vysokých úrovní zapojovali? Proč takovíto Bohové vysokých
úrovní způsobili, že bytosti pod nimi pronásledovali učedníky Dafa? Nezúčastnili se přímo, ale
jejich faktory to způsobily. Mohli by za toto nebýt bráni k zodpovědnosti? Zúčastnili se a musí nést
zodpovědnost za toto zasahování. Je to zákon vesmíru. Jinak by se jich to netýkalo. Pokud je tam
kousek propojení s nimi, musí nést zodpovědnost za tuto věc. Nezaslouží si tam sedět. Proto
učedníkům Dafa bude dovoleno kultivovat se nahoru a sedět tam. Takto to funguje.
Ve skutečnosti je mnoho věcí, které si běžní lidé nemohou ani představit. Mohou se zdát běžné,
ale věci které dělají učedníci Dafa jsou nejvelkolepější a nemají obdoby. Když se podíváte na toto
pronásledování proti učedníkům Dafa, které je zlé až do krajnosti a obrovské rozsahem, Dafa
vesmíru nabízí spásu lidem v lidském světě a takový Velký Zákon se rozšiřuje v lidském světě –
takže proč je tak mnoho lidí ve světě nevšímavých a nepohnutých? Ve skutečnosti jsou omezováni
starými silami a byli těsně zablokováni. Staré síly si myslí, že kultivace v období nápravy Fa a
potvrzování Fa jsou věci učedníků Dafa a že jiní lidé si nezaslouží se zúčastňovat. Za těchto
okolností je pro lidi ve světě těžké uvědomit si pravdy Fa Dafa a posvátnost Fa samotného. Avšak
dokáží pochopit to, co lidstvo, dnešní lidé, nazývají pošlapávání „lidských práv“ a porušování
svobody projevu. Takže když objasňujete pravdu, vaše komentáře by se měly točit okolo těchto
témat a lidé budou schopni to pochopit, budou vás podporovat. Pokud stále má smysl pro
spravedlnost, stále má stránku soucitu a stále může být zachráněn, bude vás podporovat. Takže když
mluvíte na příliš vysoké úrovni, účinek nebude dobrý, jak se ukáže. Je to proto, že jen učedníci
Dafa jsou oprávněni k [získání] Fa v této době, takže když chcete přeměnit běžné lidi na učedníky
Dafa hned při tom, když jim vysvětlujete fakta, příliš se snažíte o výsledek. Každý, kdo mluví příliš
vysoko, když vysvětluje fakta se chová iracionálně a má škodlivý vliv. Když neposlouchá slova
varování a je příliš připoutaný, může dokonce udělat ještě větší nedobré věci a může být zneužit
démony. Když jste skutečně spáchali hříchy tohoto druhu, démoni vás mohou chtít shodit dolů.
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Takže žádná z těchto věcí není druhořadá. Musíte s nimi zacházet správně. Vaše cesta, myslím,
že jste to všichni viděli, je ve skutečnosti velmi úzká. Když se odchýlíte jen o kousíček,
nedosáhnete úroveň standardu učedníka Dafa. Je tu jen jedna velmi spravedlivá cesta, po které
můžeme kráčet. Nemůže být ani jen kousíček odchylky, protože toto požaduje historie a požadují to
životy vnímajících bytostí v budoucím vesmíru. Vesmír v budoucnosti nemůže mít žádnou
odchylku a chyby jen proto, že jsme měli mezery během nápravy Fa. Takže pro nás je důležité
kráčet správně každým jedním krokem během našeho potvrzování Fa, i když to vypadá obyčejně.
Nenechávejte žádnou skvrnu nebo lítost na cestě, po které kráčíte, když potvrzujete Fa a když se
ustanovuje vaše mocná ctnost. To by se nikdy nedalo setřít. Samozřejmě, ať to je kultivace,
potvrzování Fa nebo odstraňování pronásledování se spravedlivými myšlenkami, tato záležitost
ještě neskončila. A protože ještě neskončila, je to příležitost pro ty, kteří se nečinili dobře. Když to v
závěru nevykonáte správně, když přijde konec, spadnete. Když pronásledování začalo, studenti v
Číně a také mimo Čínu skutečně nedělali dobře mnoho věcí. Když to v té době nedělali dobře,
mohli jste říci, že jim chyběly zkušenosti, nebo se nikdy s něčím podobným nesetkali a nevěděli co
dělat. Ale několik let bleskurychle uteklo a už to nemůžete říci. Nyní se s těmito věcmi umíte jasně
a racionálně vypořádat. Takže byste se měli činit ještě lépe a to co se stalo v minulosti by se nemělo
opakovat.
Když se činíte dobře ve své vlastní kultivaci, bude to mít vztah k závažným věcem v budoucím
vesmíru. Proces osobního dovršení učedníků Dafa skončil. Ale vy jste se stal mým učedníkem a
jako učedník Dafa, zodpovědnost, kterou vám svěřila historie dnes nekončí vaším dovršením,
požaduje od vás, abyste dělali ještě větší věci a chce pro vás ustanovit ještě větší mocnou ctnost.
Samozřejmě, to znamená, že vás očekává ještě vyšší Stav dosažení, a vesmír má pro vás dokonce
ještě větší zodpovědnosti, které vás očekávají. Je tam takovýto vztah. Řekl jsem před tím, že
učedníci Dafa mají pokračovat ve svém úsilí, až dokud neudělají věci dostatečně dobře. I když jste
prošli procesem kultivace, stále se máte kultivovat, abyste byli ještě lepší a kultivovat dobře
nejzevnější povrch, zbývající část, která nebyla úplně zkultivována. Takže studium knih a učení se
Fa má mimořádnou důležitost.
Víte co? Před tím jsem vyučoval Fa o „vzestupu za jasného denního světla.“ Jinak řečeno, když
je povrch těla dobře zkultivovaný, může vzestoupit za jasného denního světla. Víte ale jací lidé v
minulosti vystupovali za jasného denního světla? Nikdo z těch, kteří vystoupili za jasného denního
světla neopustil Tři říše. Důvodem je to, že v očích Bohů na nebesích jsou lidská těla nejšpinavější
a rozhodně není možné je přinést do nebes. Takže bez ohledu na to, jak dobře jste se kultivovali,
nemohli jste to udělat. Neměli byste tu nebeskou čistotu a posvátnost a nemohli byste dosáhnout
toho stavu. Ale já dnes nechci udělat jen změny ve vašem těle, to jest na povrchu, a není to jen o
lidech v lidském světě, kteří jsou schopni skutečně se kultivovat na Bohy mimo Tří říší. Je to spíše
harmonizování celého vesmírného systému. V minulosti se téměř nikdo nebyl schopen kultivovat na
Boha mimo Tří říší. Takže jak jsem právě řekl, i když vystoupili za jasného denního světla, všichni
byli Bohy v rámci Tří říší. Neopustili Tři říše, ale byli Bohy. To co však chci uskutečnit dnes,
propůjčením kultivační metody učedníkům Dafa, je ustanovit ve vesmíru s ničím neporovnatelnou,
ještě vyšší moudrost. Cílem je umožnit bytostem, které v budoucnosti spadnou dolů vrátit se odtud.
Nebo přinejmenším budou mít možnost. Toto je část schopnosti vesmíru se harmonizovat. Takže
proč to stále zdůrazňuji? Když dnešní učedníci Dafa budou moci vykonat tento poslední krok,
vytvoří to cestu pro lidské bytosti, jak se stát Bohy. Toto se nikdy v minulosti nestalo. Ti, kteří
skutečně odešli ze Tří říší před tím byla všechno Pomocná vědomí. Část ve Třech říších ukončila
kultivaci s tělem; všichni byli také Bohy v rámci Tří říší. Ale tentokrát, učedníci Dafa si nejen
zkultivují svá těla ven ze Tří říší, chtěl jsem také, abyste se vykultivovali k různým úrovním, ke
Králům a Pánům mimořádně vysokých úrovní. Toto je potvrzování moudrosti nového vesmíru a je
to jedna forma dosahování stavu harmonie budoucími bytostmi. Takže toto není drobnost. Úplný
konec přeměny povrchu těla je dosažení nejvyšší čistoty. Dosažení takovéhoto vysokého stupně – o
toto se Bohové nikdy nepokusili a žádný Bůh se o tom neodvažoval přemýšlet, protože v očích
Bohů je všechno dole pod nimi nesnesitelně špinavé. Tentokrát jsem já udělal takovouto věc.
Dovršení učedníků Dafa je precedentní situace a vytvořila cestu pro budoucnost. Mluvíme
„vytvořila,“ ale ve skutečnosti měl Fa tu moudrost už dávno. Jen se nyní použila.
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Proč je to nutné udělat takto? Právě jsem řekl, že vesmír potřebuje být zharmonizován. Ve
skutečnosti je mnoho, mnoho jiných faktorů. Když je tato cesta vyražena, jedna z největších otázek
bude vyřešena – to je něco, co si nikdo z Bohů ve vesmíru neodvažoval představit. Víte jak existují
Bohové? Ti z vás, kteří byli ve střední časti Spojených států mohli vidět, že některé neúrodné hory a
odkryté kameny, které připomínají lidské bytosti, zejména ty na jihu a v jižní časti středu země,
vypadají jako Bohové. Některé z těchto kamenů se podobají Bódhisattvám a Buddhům a některé
vypadají jako jiní Bohové. Proč je to takto? Oni ve skutečnosti zodpovídají Bohům. Jsou nejnižší
částí Bohů. Bohové minulosti zodpovídají povrchu planet a všichni mají životní oběhový systém.
Bohové se starají, aby se kameny nerozložily a existence kamenů zaručuje život Bohů; jakmile
kameny odejdou, tělo Boha se rozloží a někteří Bohové potom spadnou dolů. Je tam takovýto vztah.
Ve skutečnosti je to ovládáno vyššími Bohy. Tento druh vztahu však není procesem kde částice tvoří
částice, ve kterém malé částice vytvářejí větší částice a větší částice vytvářejí vrstvu ještě větších
částic. Je to tak, že podstata hmoty se ztrácí víc a víc, nebo jinými slovy, hmota čím dál více zaniká,
pokud nezanikne po standard božského těla; ve skutečnosti se hmota také stává lehčí a lehčí, dokud
se nestane Bohem různých úrovní a nejvyššími Bohy. Samozřejmě, čím víc se ztratila, tím je
čistější. Před tím jsem řekl, že učedníci Dafa přiletěli z Evropy letadlem, aby se zúčastnili této
konference Fa. Zdá se, že jste cestovali dost daleko, ale v očích Bohů, částečka Země je jako malé
zrnko písku, tak je drobná. Vaše cestování bylo skoro jakoby jste se vůbec nepohnuli. Ve
skutečnosti je to tak jen pro lidi. Ve skutečnosti Bohové mají také hranice různých Bohů. Bohové
minulosti také cestovali v rámci svých hranic. Hranice vyplývaly ze vztahu ke kamenům na Zemi.
Nemohou se ani odloučit, ani si vzít s sebou kameny na povrchu planet vesmíru. Ztratit
odpovídající kámen je pro ně jako ztratit své kořeny a ztratit to, co zabezpečuje jejich životy.
Rozložili by se a byli by zničeni. Nikdy předtím jsem vám tyto věci neřekl. (Potlesk)
Dnes jsem vám to odhalil. Znamená to, že ten problém byl vyřešen. Proč jsem řekl, že Bohové
budoucnosti a nový vesmír budoucnosti jsou nesmírně nádherní? Bylo by nutné dlouhé přednášky
Fa, abych vyjmenoval každou jednu nádhernou věc. Jak to vidím já, Bohové budoucnosti se
skutečně stanou Bohy – nebudou už muset zodpovídat ke kamenům na Zemi. Bohové jiných
systémů už také nebudou muset zodpovídat ke kamenům a hmotě na povrchu částic v rámci jejich
vlastních systémů. Důvodem je, že v minulosti, když Bohové neměli nejnižší a nejrozsáhlejší
hmotu, ke které zodpovídali, ztratili by oběhový systém jejich hmoty a jejich životy by nebyly
zaručeny. Byl tam takovýto vztah. Přemýšleli jste o něčem? Kameny jsou vytvořeny z molekul a
samozřejmě, stejně tak i lidská těla. Předpokládejme, že jste uspěli v kultivovaní nejvrchnějšího
povrchu, materiálního těla, které má člověk, nevezmete si s sebou základní záruku? Kamkoliv
půjdete, nebudete tím limitován. Musíte však dosáhnout čistoty a posvátnosti vyžadované tou
úrovní. A mohu vám všem říci, během nápravy Fa jsem už přeměnil nejhorší na nejlepší a
nejdokonalejší stav. (Potlesk)
Bohové různých úrovní mají ve skutečnosti svůj vlastní rozsah omezení na různých úrovních,
omezení bytostí na té úrovni. Lidským bytostem však nikdo nikdy neřekl, v jakém stavu jsou
Bohové. To není dovoleno. Starý vesmír se úplně rozloží. Všechno přejde. Všechno co jsem říkal se
týkalo minulosti. Budoucnost nebude taková, je skutečně nádherná. Bohové v budoucnosti se úplně
odpoutají od nedostatků Bohů v minulosti a stanou se ještě nádhernější, vznešenější a božštější.
Takže napravování Fa ve vesmírných tělech neznamená jen napravování vesmírného řádu, protože
již není dostatečně dobrý nebo napravování Fa minulosti, protože již není dostatečně dobrý. Není to
jen toto. Kdyby to tak bylo, přemýšlejte o tom, nemusel bych to udělat já. Bylo to kvůli mnohým,
přemnohým problémům, které bylo nutno od základu vyřešit, takže jsem přišel. (Potlesk) Jako vy,
bez ohledu na to, co řekne Mistr, toto povrchové tělo Mistra vypadá stejně jako vaše. Zde máme
lidský zevnějšek. Víte ale, že jste praktikující. Vaše povaha je odlišná od lidských bytostí.
Samozřejmě, mezi vámi a mnou je další rozdíl a už jsem vám o něm v minulosti řekl. Nebudu tu o
něm více mluvit.
Takže to znamená, že během vaší kultivace se musíte chopit příležitosti a dobře se kultivovat.
Bez ohledu na to, jak jste zaneprázdněný nebo kolik věcí musíte dělat, nemůžete zanedbávat své
vlastní studium Fa a kultivaci. Je to základní záruka, že budete schopen dobře dělat věci týkající se
potvrzování Fa. Je to také záruka, že to budete schopen udělat až po poslední krok. Mnoho,
přemnoho věcí se zdá být běžnými, ale jsou v nich obsaženy všechny nekonečně nádherné a
4

velkolepé zvláštní pocty. Když můžete dělat dobře tyto tři věci, potom je všechno pokryto, všechno
je zahrnuto. Nezůstává mnoho času na potvrzování Fa. Jen se podívejte – zlo se rychle přibližuje ke
svému konci. Vy, lidé v publiku jste prošli skrz 20. červenec 1999. Viděli jste, jaké byly věci tehdy a
nyní. Nezáleží na tom, jak zuří zlo v některých částech Číny, už to není totéž. A to je pravda po
celém světě. Lidem je čím dále jasnější a jasnější toto zlé pronásledování. Lidé ve světě se
probouzejí. Změny jako tato se stávají jen tehdy, když je zlo odstraněno do tohoto rozsahu. Jen
odstraněním zla se mohou lidé probudit. Jinak řečeno to znamená, že pronásledování zla se už
nemůže udržovat. Zlu nezůstává mnoho času. Když si před příchodem ohromné síly nápravy Fa zlé
síly pomyslí, že už nemohou zvládnout další zkoušení učedníků Dafa a ustanovit mocnou ctnost pro
tento Fa, potom staré síly způsobí, že zlo ustoupí z tohoto historického období a vstoupí do brány
ne-života. Tato věc skončí. Takže byste se měli chopit příležitosti. Během tohoto časového období
byste skutečně neměli selhat a měli byste udělat dobře poslední věci. Mistr vás nevede, abyste se
bouřili jako ti revolucionáři (lidé se smějí), Mistr vás nevede, abyste vzali někomu politickou moc.
Mistr vás vede, abyste se kultivovali. (Potlesk) To co odhalujete je zlo, zlo toho politického gangu
chuligánů a cílem je potlačit zlo, odstranit zlo a odstranit pronásledování učedníků Dafa a Dafa
(potlesk). Není to získávání věcí běžných lidí v běžném světě. Takže když děláte věci, musíte je
dělat z hlediska učedníků Dafa. Běžní lidé musí rozumět tomu, co děláte. Nenechejte běžné lidi
myslet si, že chceme nějakou běžnou lidskou věc – vůbec ne! Samozřejmě, co se týče dneška, to, co
nerozumí je tato lidská stránka povrchu. Lidé ve světě ve skutečnosti vědí. Proč jsem řekl, že vědí?
Protože každá bytost má stránku, která ví; ví, co je Dafa. Před tím to bylo proto, že zlé elementy
izolovaly lidský povrch od stránky lidí, která ví a manipulovaly lidským povrchem, který neví. Tyto
elementy jsou nyní postupně odklízeny a víc a víc z nich se odstraňuje. To, co zůstává je čím dál tím
menší a menší a lidé ve světě procitávají stále víc.
Určitě jste viděli tu epidemii, která nyní přišla do Číny, že? Nepřišla obrovská epidemie? Říci to
lidskými slovy, to Nebesa trestají lidi. To, na co se zaměřuje, víme my, učedníci Dafa velmi dobře:
zaměřuje se na ty, kteří si nezaslouží být spaseni, na lidi, které není možné zachránit, když učedníci
Dafa vysvětlují pravdu a na tu část, která není užitečná zlým prohnilým duchům. Toto je první
čištění. Nebesa trestají zlo, Čína však stále lže, aby zakryla počet úmrtí. Řeknu vám, to číslo je
obrovské a navíc to ještě nedosáhlo vrcholu. I když celý svět cítí strach, skutečně hrozná věc však
ještě nezačala. Toto není skutečné velké čištění, když Fa začne napravovat lidský svět. Bude to
dokonce ještě děsivější, když přijde velké čištění. Bude zacíleno na celý svět. Když se zlí lidé
zblázní, neobávají se ničeho, ale když na ně neštěstí skutečně sestoupí, budou šokováni. Počkejte a
uvidíte – tento rok bude bohatý na události. Stane se mnoho věcí.
Mnoho studentů přišlo z jiných regionů. Možná mají mnoho věcí, na které se mě chtějí zeptat.
Nebudu mluvit příliš dlouho. Nechci sebrat příliš mnoho vašeho času. Když si myslíte, že máte
otázky, na které se musíte Mistra zeptat, můžete je napsat na ústřižky papíru a poslat je sem nahoru
a já vám na ně odpovím. (Dlouhý potlesk)
Řeknu vám o něčem mimochodem. Mistr zachází s vnímajícími bytostmi s nejvyšším soucitem a
takto je to v každé situaci. Na každé konferenci Dafa, pokud jsem se jí zúčastnil, stále jsem o vás
mluvil jako o učednících Dafa. Všichni studenti, kteří mě viděli při veřejném vystoupení, také jsem
o vás stále mluvil jako o učednících Dafa. (Potlesk) Mezi vámi jsou ale tací, kteří si se mnou během
historie nevytvořili karmické vztahy. Vstoupili jste během tohoto rozšiřování Dafa a relativně
řečeno, máte víc trápení. Takovíto studenti jsou v Číně a i v zahraničí a trápení se u vás projevují
jinak. Tlak na odstranění lidských připoutaností a tlak na váš stav mysli tedy v žádném případě není
lehký. Avšak bez ohledu na vaši situaci, Mistr s vámi určitě bude zacházet rovnocenně. Pokud se
počítáte mezi učedníky Dafa, Mistr s vámi bude zacházet stejně a bude vás vést. (Potlesk) Ale
musíte se činit dobře vy sami. (Potlesk) Pro mě to vypadá tak, že pronásledování a záležitost vašeho
potvrzování Fa během pronásledování jsou v posledních stádiích. Čas se krátí. Ti, co se nečinili
dobře, měli byste o tom sami přemýšlet, měli byste se skutečně na sebe přísně podívat. Toto je
poprvé, co jsem takto varoval učedníky Dafa. (Potlesk) Zda můžete dosáhnout dovršení je na vás.
Stále jsou nějací lidé, kteří dělají nějaké hanebné a špinavé věci – věci nehodné Dafa a věci
nehodné titulu učedníka Dafa. Ani s vámi jsem nezacházel jinak. Když nakonec nebudete moci
kráčet k Dovršení, vy sami budete muset nést zodpovědnost! Mistr se nepokouší nikoho vylekat.
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Kdokoliv promešká tuto historickou příležitost, když si uvědomíte, co jste zmeškali, nebudete chtít
žít dokonce ani kdyby vás o to žádali! Nemyslete si, že jen proto, že Mistr je vždy milosrdný,
můžete brát Mistrovo milosrdenství za samozřejmost! Pro učedníky Dafa jsou standardy a Fa má
také standardy. Není to tak, že každý se může jen tak ochomítat okolo a obstát. Duše každého
člověka je zasažena, každý člověk se skutečně kultivuje a každý člověk přemýšlí o tom, jak být
zodpovědný ke svému vlastnímu životu! Proč někteří z vás nejsou schopni tohle udělat?! Při
pohledu na vás, Mistr je velmi znepokojený! Při pohledu na vás, Mistr je velmi znepokojený!
Mistrova slova dnes mohla být ostrá, ale možná by to nefungovalo, kdybych nepoužil těžké kladivo.
Když vás nebudu moci spasit, budu toho velmi litovat. Bylo by výborné, kdybyste mohli být tak
znepokojení, jako jsem já.
Dobře, nyní odpovím na vaše otázky. (Potlesk)
Otázka: Všichni učedníci Dafa z Jinanu pozdravují Mistra.
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk)
Otázka: Rakouští učedníci Dafa pozdravují Mistra. Učedníci Dafa z Urumqi a Xinjiangu
pozdravují Mistra.
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk)
Otázka: Kdykoliv postihnou lidstvo nějaké pohromy, jako „11. září”, postupující virus SARS a
šílené pronásledování učedníků Dafa, nebo například rozsáhlé zatýkání učedníků Dafa na náměstí
Tiananmen 1. října 2000, moje tělo mělo vždy náhle reakce silného odstraňování karmy. Avšak
rychle to přešlo. Snášel jsem karmu za světské lidi, nebo tam byly jiné příčiny?
Učitel: Každý z vás je v procesu kultivování, takže tam ještě není nic takového jako snášení
něčeho za druhé. Možná staré síly využili tyto momenty a způsobily takovýto projev. Staré síly
udělaly v minulosti důkladná uspořádání. Je pro vás těžké snášet i to, co je vaše, nemluvě o snášení
věcí za druhé. (směje se) Avšak, toto nevylučuje případy, když jste dobře neprošli zkouškou, nebo
jste ve své mysli měli připoutanosti a udělali jste něco nesprávně avšak neuvědomili jste si to, a
staré síly nebo zlé bytosti zasahovaly a způsobily nepohodlí ve vašem těle. Dříve se takovéto věci
stávaly často.
Otázka: Proč v tomto dlouhém průběhu vážné a hrdinské historie hrála většina lidí úlohy, které
nechtěla?
Učitel: To je jednoduché. Bylo to jednoduše tak, jako by každý hrál. Staré síly vás vůbec
nenechají hrát to podle vaší vlastní vůle. Určitě všechno okolo toho naplánovaly, jako by tam byl
nějaký scénář. Jinými slovy, v různých historických obdobích, jakého stavu toto drama mělo
dosáhnout, co lidské bytosti měly mít, co má přijít poté, když nějaké období historie skončí, celou
cestou až nakonec k získání Fa, a jak se bude pomáhat při získání Fa – oni to sestavili takto. Takže
mnohé věci nešly podle vůle lidí.
Otázka: Proč se mluvilo tak dlouho o „stvoření, trvání, degeneraci a zničení” před myšlenkou o
„harmonizaci bez zničení”?
Učitel: Přemýšlíte o tom všem jako člověk. Proč si myslíte, že to bylo „tak dlouho”? Ve
skutečnosti, v různých úrovních vesmíru existují různé časy, a to způsobuje, že bytosti omezované
časy na různých úrovních vnímají různé časové délky. Mluvíc od základu, jak dlouho v pojmech
času existuje vesmír? Vidíte, že jsem napravoval Fa tak dlouho. Ve skutečnosti to byl pouze
okamžik. V tomto okamžiku na některých místech prošel tucet let nebo několik desetiletí. Na
některých místech to probíhá téměř souběžně. Na některých jiných místech prošly desítky miliónů
let nebo stovky miliónů let. A toto všechno je způsobeno časy definovanými pro bytosti v různých
dimenzích. Nemůžete přemýšlet o věcech v pojmech lidského času.
Otázka: Mám dvě otázky. Mistře, vysvětlete je prosím. Jaký je rozdíl mezi tím, když se
praktikující dívá do nitra a když běžní lidé zkoumají sebe samé?
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Učitel: Myslím si, že tato otázka je… (lidé se smějí) Všichni víte co chci říci. Ale řeknu to i tak:
vypadá, že byla položena někým, kdo právě začal. Při kultivovaní Dafa, když každý učedník
objasňuje fakta mezi běžnými lidmi, v čem to vypadá být odlišné od toho, když se běžní lidé věnují
svým záležitostem? Vy všichni jste praktikující. A jaký je rozdíl mezi praktikujícími a běžnými
lidmi? Vy jíte a stejně tak i běžní lidé, že? Nejzákladnější podstata je odlišná, nejzákladnější cíl a
základna je odlišná, cíl života, který se pokoušejí dosáhnout je odlišný, a nejzákladnější změny v
těle jsou také odlišné. Lidé neustále shromažďují karmu během svých snažení a učedníci Dafa
odstraňují svoji karmu pomocí pokračující kultivace, což způsobuje, že jejich těla se neustále
přeměňují na božská těla. Mohou být stejní? Stejně jen vypadají. (Potlesk)
Otázka: Když se zmiňovala reinkarnace čínských dynastií, Mistr se zmiňoval, že Spojené státy
jsou Velký Qing, (Učitel: Já jsem neříkal že Spojené státy jsou Velký Qing, nebo ano?) (Lidé se
smějí) Austrálie je Xia. Avšak Francie je stát s dlouhou historií. Je to tedy tisková chyba, nebo je
tam nějaký další vnitřní význam?
Učitel: Ach, (lidé se smějí), i vy mě oslovujete Mistře, takže vám odpovím. (Lidé se smějí,
potlesk) Ve skutečnosti jsem neřekl, že Spojené státy jsou Velký Qing. Říkal sem, že Spojené státy
jsou Velký Ming (smích) – Francie je Qing. Samozřejmě, říkám to ve všeobecných pojmech, je to
souhrn. Neplatí to pro každou osobu toho národa. Je to proto, že v minulosti byl dost velký počet
lidí, kteří přišli a reinkarnovali se sami, a existují v rozličných oblastech. Francie je zemí s
několikasetletou historií, a je to země která nejlépe uchovala umění této lidské civilizace. V knize
nebyla tedy žádná tisková chyba.
Otázka: Získal jsem Fa po 20. červenci. Když se objeví jev chorobové karmy, když to považuji za
chorobovou karmu a uznám to, znamená to, že uznávám uspořádání starých sil? Měl bych vysílat
spravedlivé myšlenky?
Učitel: O tomto jsem mluvil v Zhuan Falunu. Nemůžete říci, že odstraňování karmy je čistě jen
odstraňování karmy. I když se kultivujete, nemůžete říci, „Já nesplatím žádnou karmu, já ji
jednoduše odstraním a bude to.” Tak to nefunguje. Vytvořili jste karmu děláním špatných věcí v
minulosti. Jen když děláte špatné věci v běžné společnosti, vyvinete si karmu. Jestliže nesplatíte
dluh, který máte, je to problém. Takže, když splácíte karmu během své kultivace, budete trpět.
Jestliže netrpíte, když je karma odstraňována, nebyl by tam žádný pocit, jen příjemný chladný
vánek. Víte, když jste byli na seminářích tehdy za starých dob – někteří jste se zúčastnili seminářů
které vedl Mistr – potom co Mistr mávl rukou, vyšli jste ze třídy bez jakékoliv nemoci, všude jste se
cítili lehce, vaše celé tělo bylo lehké jako pírko a neměli jste žádný pocit nemoci, nebylo to tak?
(Potlesk) Avšak nemůžete žádat od Mistra, aby to všechno za vás vytrpěl, vy sami se musíte
kultivovat. Když skutečně přijde váš čas, abyste šli do té říše, Bohové se podívají a řeknou:
„Všechna tvoje karma byla odebrána? Nedostal jsi se sem nahoru kultivací? Můžeme toto dovolit?
Ne.” Když odstraňujete karmu, bude tam utrpení. A kvůli tomu se můžete zlepšit. Je tam takovýto
vztah.
Co se týče toho, zda tam zasahují staré síly, když proměňujeme naše nejzevnější tělo, je zde část,
kterou musíte sami protrpět. Avšak relativně řečeno není velká, a nebude mít velký vliv na
potvrzování Fa. Když přijdou velmi velké těžkosti, tehdy je to zasahování zla, a musíte vyslat
spravedlivé myšlenky, abyste to odstranili! Co dělají dnes učedníci Dafa jsou věci na potvrzování
Fa, a jsou to nejsvatější a nejvelkolepější skutky. Možná řeknete, „Všechno co se stane během
tohoto kritického období, když dělám věci pro Dafa a zachraňuji vnímající bytosti je zasahování.”
Avšak musíte to hodnotit racionálně. Nebuďte připoutaný – „Vždycky když trpím a necítím se
dobře, myslím si, že to musí být zasahování. Pokud trpím a necítím se dobře, já to nepřijmu a
musím vysílat spravedlivé myšlenky.” Samozřejmě, je v pořádku vysílat spravedlivé myšlenky.
Gong, který vyšlete se postará o věci, o které se má postarat, a když přijde na věci, o které se nemá
postarat, gong bude konat podle Fa, protože ten gong byl zkultivován vaším kultivováním podle
standardu Fa. (lidé se smějí) Já si tedy myslím, že byste měli dělat věci racionálně.
Otázka: Existuje karmický vztah mezi Hlavní duší a Pomocnou duší?
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Učitel: Některé mají karmické vztahy, jiné nemají. Avšak to mluvím o běžných lidech, ne o
učednících Dafa. Co se týče lidí ve světě, často zjistím, že ten člověk byl v historii tím a tím, avšak
na jiném místě objevím, že jiný člověk byl tímto člověkem v historii také. Dokonce i v USA, tak
daleko a za oceánem, nacházím tento jev. Proč? Znamená to, že lidé mají Hlavní duši, Pomocnou
duši a jiné elementy. Mluvil jsem i o tom, že lidé mají elementy z lidských těl. Takže je možné, že
několik lidí žijících ve stejném čase ve světě byli v historii toutéž osobou. Je mnoho takovýchto
jevů.
Otázka: Učedníci Dafa z Harbinu pozdravují váženého Mistra.
Učitel: Děkuji vám všem. (Potlesk)
Otázka: Bez ohledu na to jak je prostředí drsné nebo jak zuřivé je zlo, budeme určitě následovat
Mistra a kráčet dobře po naší závěrečné cestě. Mistře, můžete si tím být jistý.
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk) Věřím tomu, nyní tomu skutečně věřím. Když 20. července začalo
zlé pronásledování, mohl jsem se jen dívat, zda to dokážete (směje se). Pamatujete se jak jsem v
minulosti, před 20. červencem 1999 něco řekl? Řekl jsem, že i kdyby se mi podařilo spasit jen
jednoho člověka, nedělal jsem ty věci zbytečně. (Potlesk) Řeknu vám, v té době jsem si ve své
mysli nebyl jistý. Nevěděl jsem, zda v rozhodujících okamžicích dokážete skutečně překonat věci.
Samozřejmě, kdyby byl skutečně jen jeden člověk, který by uspěl ve své kultivaci, udělal bych ho
Vesmírem a měl by všechno co existuje. (Potlesk) Samozřejmě, (směje se), nyní to není jen jeden
člověk. Jak jste to už viděli, nyní tomu skutečně věřím. Spravedlivé myšlenky učedníků Dafa
nemůže zničit nikdo. Úspěch je záležitostí dosažení pro učedníky Dafa během období nápravy Fa, a
je to záležitostí toho, zda ti lidé ve světě s karmickými vztahy mohou být spaseni, avšak záležitost
nápravy Fa v kosmickém těle určitě uspěje.
Otázka: Pozdravuji Mistra jménem učedníků Dafa z Pekingu.
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk)
Otázka: Mám ještě otázku, konkrétně, zda je určitý člověk špión, nebo byl na vymývání mozku.
Můžeme pokládat takovéto otázky?
Učitel: Já se na to dívám takto. Zda měl vymytý mozek nebo ne, na tom nezáleží – všechno jsou
to lidské věci. To na co se dívám je podstata života. Každý, kdo po své cestě nekráčí dobře,
poskvrní svou vlastní historii a přinese nenapravitelnou škodu a ztráty své vlastní budoucnosti. Ale,
aby spasil vnímající bytosti, Mistr nabízí největší soucit. Jak jsem řekl ve svých předcházejících
přednáškách, nezáleží mi na tom, zda jste špión, nebo jaký druh práce děláte, zacházím s vámi jako
s lidskou bytostí. Všichni jste především lidské bytosti, a pouze váš předmět práce je odlišný.
Nepromarněte tuto příležitost, kterou máte jednou za život, jen proto, že váš předmět práce je
odlišný. Musíte být zodpovědný svému vlastnímu životu. Nemohu vám upřít spásu jen proto, že váš
předmět práce je odlišný, ale, na druhé straně, nemohu vás nechat dovršit se a zůstat zde v
budoucnosti jen proto, že vaše práce je zvláštní, jestliže jste udělali věci, které poškozují Dafa, nebo
jestliže jste ublížili Dafa nebo učedníkům Dafa. Je tu takovýto vztah. Samozřejmě, stále jsou tu
příležitosti, protože toto pronásledování ještě neskončilo, ale čas běží rychle. Co děláte a jak to
nahradíte je na vás. Využijte den!
Otázka: Někteří lidé se nemohou vzdát Dafa, ale nemohou opustit ani svou lidskost. Na povrchu
se kultivují a dělají určité věci nápravy Fa, ale ve skutečnosti podceňují problémy a vytvářejí
neklid. Někteří dokonce páchají sebevraždy a mají homosexuální vztahy. Co se stane s těmito lidmi?
Půjdou do sféry démonů? Co se stane s těmi, kteří se jich zastávají?
Učitel: Vím o tom všem. Pokud jim zůstává aspoň nějaká šance, nechci je vyhnat, takže takovéto
věci pozoruji a všímám si jich. Nejlépe by bylo, aby se tito lidé, jestliže se chtějí zachovat podle
svých skutečných schopností, rychle probudili – rychle se vzbuďte! Jestliže jste k tomu odhodláni,
potom řekněte učedníkům Dafa o věcech, které jste udělali a to by mohlo pomoci. Čas se zkracuje.
Skutečně mám o vás obavy. Neberte Mistrovo milosrdenství jako žert. Fa má standardy.
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Otázka: Jak můžeme lépe pomoci ostatním praktikujícím, abychom se mohli zlepšovat jako
celek?
Učitel: Ve skutečnosti, když přijde na tyto specifické věci, stále je musíte dělat sami. Mocná
ctnost má být ustanovena vámi samotnými a po cestě kultivace musíte kráčet vy sami. Kdybych
vám řekl každou maličkost, ztratili byste příležitost ustanovit si mocnou ctnost. Na této cestě
nápravy Fa a na této cestě kultivace budou určitě překážky, určitě tu budou všechny druhy konfliktů
a určitě zde bude existovat ten druh lidí, které právě zmínil tento student. Je to proto, že staré síly si
myslí, „Jestliže tvoji učedníci Dafa jsou takoví čistí a nemají žádné zasahování, jak se zbaví
některých ze svých špatných myšlenek? Jak můžeš dokázat, že se tvůj Dafa vynořil z takového
komplikovaného prostředí a ustanovil si mocnou ctnost?“ Proto to chtěli udělat a proto zařídili, aby
tam byli někteří lidé a staly se nějaké věci. Byly to staré síly, které to chtěly udělat. Nic z toho
neuznávám. Proč se potom nezbavím těch lidí? Jak jsem právě řekl, mám vůči nim nejvyšší
milosrdenství, čekám na ně, aby se změnili a čekám na ně, aby oni sami neztratili tuto příležitost.
Právě toto si o tom myslím. (Potlesk)
Otázka: Jak se můžeme lépe zlepšit jako celek a pozdvihnout se jako celek?
Učitel: Jestliže spolu dobře spolupracujete, potom to můžete udělat. Sféra každého člověka je
odlišná. Říkám vám nyní, Mistr viděl, že některé rozdíly mezi studenty se zvětšily. Nebylo to
předtím zjevné, ale nyní se zvětšily, a čím více se to blíží ke konci, tím jsou rozdíly větší. Takže zde
musí být rozdíly v pochopení lidí. Klíčem je, jak lépe spolupracovat a lépe se vzájemně
koordinovat.
Otázka: Jakou úlohu hraje Latinská Amerika v nápravě Fa? Jak bychom to mohli dělat v
Latinské Americe lépe?
Učitel: Kvůli jejich prostředím, jejich postavení přistěhovalců a dokonce jejich finančním
situacím bylo potvrzování Fa pro studenty v některých regionech skutečně složité. Mistr o tom
všem ví. Ale bez ohledu na to, jste nadějí pro životy tam! V budoucnosti to uvidíte. (Potlesk)
Jestliže nějaká národnost nebo stát nemá nyní učedníky Dafa, přinese jim to hromadu problémů – a
to jen přinejmenším. Takže bez ohledu na to, jak málo učedníků Dafa je na určitém místě, oni jsou
nadějí pro ten národ.
Jednou se mě jeden student zeptal, co znamená „Buddhova nekonečná milost.“ Jak by to mohly
pochopit lidské bytosti? Myslí si, že to, že Buddha má obrovské milosrdenství a zachraňuje lidi z
jejich utrpení a strádaní je „Buddhova nekonečná milost.“ Toto je povrchní pochopení lidských
bytostí. Přemýšlejte o tom, bez ohledu na to, kde jste, bez ohledu na to, která národnost, která
oblast, nebo ve které zemi jste, na povrchu jste průměrnou, běžnou osobou a jste jen další bytostí,
ale ve skutečnosti jsou tam vždy lidé, kteří mají s vámi karmické vztahy. Takže, jak jsem vám
mnohokrát předtím řekl, částice na nekonečně mikroskopických úrovních vytvářejí částice na
následující úrovni nahoře a ty částice na následující úrovni nahoře vytvářejí částice na následující
vyšší úrovni, neustále takto vytvářejíc větší a větší částice. A v každé vrstvě částic je nekonečný
počet bytostí. Jestliže zvětšíte malou částici, uvidíte, že tam na ní jsou, stejně jako na Zemi a na
planetách, bezpočetné bytosti. Přemýšlejte o tom, kolik částic vytváří lidské tělo? A to jsou jen věci
v rámci vašeho vlastního prostoru. Lidská bytost je také bytostí, která existuje v prostoru tohoto
prostředí, stejně jako houba nasáknutá vodou. Tento svět je jako voda a mikrokosmické bytosti a
hmota jsou tak početné, že jejich hustota je taková jako hustota vody. Kdekoliv jste, ve vašem
prostoru jsou dost obrovské, gigantické mikrokosmické bytosti, které zodpovídají vašemu tělu.
Takže když se člověk kultivuje, nekultivovali jste jen vrstvy na vrstvách svého vlastního těla, buňky
vrstev na vrstvách vašich částic mají všechny váš obraz, a přemýšleli jste o tomto: když zvětšíte
buňku částice, nejsou i na ní bezpočetné bytosti? A mohou tam být bytosti, které mají obraz
člověka? Takže kolik takovýchto buněk tam je? Ve skutečnosti, pro mikroskopické bytosti je vaše
buňka jejich planetou. A nejsou to jen buňky – kolik mikroskopických částic vytváří buňku? Buňka
nebo mikroskopická částice s vaším obrazem je Králem všech bytostí v té částici a on vládne všem
nespočetným bytostem tam. Když se sami nekultivujete dobře, vaše buňky nebudou dobře
zkultivované; jestli jste se kultivovali dobře, vaše buňky jsou zkultivované dobře a potom bytosti v
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oblasti působnosti vašich buněk jsou dobře zkultivované. Přemýšlejte o tom tedy, když jedna bytost
uspěje v kultivaci, kolik bytostí se ve výsledku úspěšně kultivovalo?
V očích Bohů to není tak, že velké bytosti jsou vzácné a malé bytosti nejsou. Víte, Buddhové
jsou dokonce i ve světech, které jsou natolik nepatrné, že jsou značně mikrokosmické. Na velikosti
bytosti nezáleží – není v tom rozdíl a není tam rozdíl ve struktuře. Pouze částice, které je vytvářejí,
určily velkost jejich těla. Bytosti jsou rovnocenné. Přemýšlejte o tom, když je člověk spasen a
uspěje v kultivaci, kolik nekonečných, bezmezných bytostí bude úspěšně zkultivováno a
zachráněno? Ale v procesu úspěšné kultivace je potřeba tolik moudrosti a tolik přemýšlení a
pečlivosti, aby se usmířily všechny jednotlivé bytosti, které jsou ve skupinách bytostí v
bezpočetných mikrokosmech a makrokosmech! Je to stejné jako když vás zachraňuji: jejich věci
musí být rozřešeny stejně tak. Co znamená „Buddhova nekonečná milost?“ Přemýšlejte o tom, když
se zachraňuje člověk, kolik energie musí Buddha, který ho zachraňuje obětovat? Pro všechny ty
bytosti v nekonečných mikrokosmech, které zodpovídají té osobě, on musí – stejně jako to, co se
dělá během vašeho kultivačního procesu – přizpůsobit dobře na začátku jejich těla, dovolit jim
získat Fa, nechat je to zvládnout a také vyřešit jejich karmu. Jaká obrovská, důkladná práce to je!
Mohlo by se to vůbec dosáhnout bez soucitu? Takže jak by běžní lidé mohli pochopit frázi
„Buddhova nekonečná milost?“ Přemýšlejte o tom, když jediný člověk uspěje v kultivaci, znamená
to, že gigantický, nesmírný systém byl úspěšně zkultivován. Jak jsem řekl dříve a znělo to jako
bych žertoval, že kdyby jen jeden člověk uspěl v kultivaci, potom bych nechal tohoto člověka stát
se vesmírem. Bez ohledu na to, jak velké by bylo jeho kosmické tělo, nechal bych celou strukturu
vesmíru existovat v prostoru jeho těla. Ale nyní když jsem to řekl, nezabývejte se tím. Mistr je to
schopen udělat – to je ta myšlenka. Co se týče učedníků Dafa, bez ohledu na to, kde jste, přinášíte
bezmezné požehnání bytostem tam a ukládáte pro ně základ pro jejich budoucnost, základ, aby byly
v budoucnosti spaseny. Tak to je. (Potlesk)
Otázka: Mohl by Mistr prosím promluvit o tom, jak v tomto období nápravy Fa mohou učedníci
Dafa kráčet po spravedlivé cestě z hlediska utrácení peněz a používání materiálních věcí?
Učitel: Ano, v období nápravy Fa je tu zvláštní změna v okolnostech. Ve vaší historii byla
nakreslena čára osobní kultivace. Během toho období to byla jen kultivace a všechno se muselo
dělat tím způsobem. Ale dnešní situace ve společnosti je odlišná od té předtím. Jak jste viděli,
dnešní věda přinesla mnoho moderních dopravních prostředků a masově-komunikačních zdrojů.
Takže, přemýšlejte o tom, s těmito zdroji masové komunikace, zvláště, když člověk mluví na
jednom místě, lidé po celém světě mohou o tom okamžitě vědět, slyšet to a vidět to v téže chvíli.
Vliv je dost výrazný. Z hlediska starých sil, zlé bytosti používají tyto věci, aby pokračovaly v
pronásledování a aby lhaly. Když se učedníci Dafa spoléhají pouze na svá ústa, aby mluvili k lidem,
někdy cítí, že je to těžké zachránit více lidí. Samozřejmě, jeden z vás se vyrovná deseti nebo sto
lidem. Ale je to konec konců odhalování lží a zla, vytvořeného propagandistickou mašinérií celé
země – je to stále dost těžké. Takže když využíváte tyto mediální nástroje běžných lidí na
potvrzování Fa, odhalování zla a záchranu vnímajících bytostí, v principu to není špatné. Protože
dnešní věda už přinesla zvláštní společnost jako je tato, když potvrzujete Fa potřebujete určité
finanční zdroje, abyste dělali ty věci. Ale přesto, až do dnešního dne, když toto všechno končí,
nepřijali jsme ani jen halíř od žádné země, žádné vlády, organizace nebo firmy. Všechno co jsme
udělali bylo financováno učedníky Dafa použitím jejich vlastních platů, příjmů a úspor.
Staré síly omezují lidi a myslí si, že jste výjimeční jen když děláte věci takto: „jste schopni
potvrzovat Fa za takových složitých okolností, jste neobyčejní a ustanovili jste si mocnou ctnost.
Takže staré síly zlomyslně zasahují do mé nápravy Fa a zasahují do potvrzování Fa učedníky Dafa.
Ovlivnily podporu lidí pro Dafa a houževnatě zablokovaly zdroje financování ve společnosti. Při
potvrzování Fa měli učedníci Dafa stále finanční problémy. Pro některé studenty je dokonce těžké
vystačit s tím co mají. Za těchto okolností potvrzujete Fa a děláte to, co by učedníci Dafa měli dělat
a to je samozřejmě pozoruhodné. Ale já neuznávám uspořádání starých sil. Toto je taková vážná věc
– náprava Fa se děje v celém vesmíru a vytváří se budoucnost nového vesmíru! Fa existoval po
dlouhý čas. Přišel jsem s tímto vše-zahrnujícím a vše-harmonizujícím Dafa. Nepotřebuji ty vrstvy a
vrstvy bytostí, aby položily nějaké základy pro Fa a nepotřebuji vrstvy a vrstvy bytostí a běžných
lidí, aby daly něco Dafa. Toto jsou myšlenky a faktory, které byly vytvořeny v historii starými
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silami. Používají ty pravdy starého Fa těch období degenerace a destrukce, aby zasahovali do
nápravy Fa a to co udělaly bylo škodlivé.
Když jsem to zmínil, říkám vám, že přesto nemůžete sbírat peníze od studentů, jejichž život je na
jejich platech závislý. Principem je, že nemůžeme sbírat peníze od studentů – a toto jsem řekl
dávno. Mezi učedníky Dafa jsou takoví, kteří mají své vlastní firmy a kteří mají o něco více peněz a
jestli by oni chtěli přispět penězi na to, aby se dělaly nějaké věci, je to v pořádku, ale buďte opatrní
s tím, jak daleko to půjde. Když naši běžní studenti používají své vlastní příjmy na provádění věcí
na potvrzování Fa, to v principu není problém a není na tom nic špatného, protože používání vašeho
vlastního příjmu na potvrzování Fa a zachraňování vnímajících bytostí je ustanovování mocné
ctnosti. Když učedníci Dafa dělají určité věci spolu ve speciálních situacích, jako například,
řekněme že někteří z vás chtějí spustit mediální společnost nebo něco takového, a vy složíte
společně nějaké peníze, abyste to udělali, v principu na tom není nic špatného, protože to není Dafa,
který by něco dělal, jsou to učedníci Dafa samotní, kteří zakládají ve společnosti firmu a je to jistý
druh práce ve společnosti; jsou to učedníci Dafa, kteří sami začínají tyto věci a organizují se, aby je
udělali, není to Dafa samotný, kdo to dělá. Samozřejmě, učedníci Dafa si vytvářejí vhodné
podmínky na vysvětlování faktů. Ale přesto, říkám vám, nemůžete jednoduše sbírat peníze od
běžných studentů bez toho, abyste se nad tím zamysleli. Toto je vytesáno do kamene. Potom co se
týče případů, když je někdo bohatší a jeho denní život nebude ovlivněn tím, že přispěje nějakými
penězi na dělání věcí pro Dafa, to se nevztahuje na situaci, o které jsem mluvil, protože to jsou
konec konců jednotlivé případy. Nikdy jsem vám neřekl, abyste sbírali nějaké „členské poplatky“
nebo žebrali o almužnu jak to dělají náboženství. Nemůžete dělat žádnou z těchto věcí.
Otázka: S ohledem na kultivaci soucitu (Shan), myslím, že naše neschopnost dělat mnoho věcí
pochází z naší nedostatečné kultivace soucitu.
Učitel: Mělo by se to říci takto: když přijde na lidi ve světě, měli bychom se co nejvíc pokoušet
zachránit je a měli bychom k nim být soucitní. Neměli bychom být pouze soucitní, měli bychom
také zachraňovat se soucitem všechny vnímající bytosti. V tomto pronásledování, ti, kterým bylo
nejvíc ublíženo jsou ve skutečnosti lidé ve světě. Ve skutečnosti, ty zlé bytosti chtějí použít toto
pronásledování, aby zničily životy budoucích lidí. Takže bychom měli být soucitní k lidem ve světě,
říci jim fakta a zachránit je a nenechat je vyhubit když Fa napraví lidský svět.
Ale když vysíláte spravedlivé myšlenky, drtivá většina těch, se kterými se setkáváte jsou nejhorší
bytosti v každé dimenzi, včetně těch nezachránitelných, zlých policistů tohoto světa. Takže když
přijde na ně, hlavně tyto pomatené bytosti v jiných dimenzích které poškozují lidskou rasu, myslím,
že nemůžeme být shovívaví a nemusíte být soucitní. Ale my k nim ani nechceme být zlí a už vůbec
bychom neměli používat zlo proti zlu. Ti, kteří poškozují lidi ve světě, kteří ubližují vnímajícím
bytostem a zasahují do Dafa jednoduše už více nemohou existovat a my musíme vztyčit naše dlaně
a zbavit se jich. Samozřejmě, jste učedníci Dafa, takže kultivujete soucit a nemáte zkaženou nebo
špatnou stránku. Ale když přijde na něco, co má být odstraněno, jednoduše to musíte odstranit. Není
ani potřebné, abyste se hněvali – nemusíte k nim být zlí nebo na ně být nahněvaní. Zůstáváme
soucitní a vysíláme spravedlivé myšlenky, abychom odstranili ty, kteří nemají existovat. Takto to
má být.
Otázka: Jsme z Kanady. Náš soudní proces už trval dva roky. Pokračuje velmi pomalu. Je to
proto, že se činíme slabě?
Učitel: Činili jste se dost dobře. Často říkám, že nevyhledáváme světské věci, ne? Když přijde
na dělání věcí, považuji za nejdůležitější samotný proces, protože během procesu můžete nechat lidi
vidět pravdu, během toho procesu můžete zachraňovat lidi ve světě a během procesu můžete
odhalovat pravdu. Dokonce jestli se vám nakonec podaří je nechat odsoudit a strčit je do vězení,
stále musíte dávat pozor, zda jste dosáhli nejlepší výsledky při zachraňovaní lidí ve světě a
odhalovaní zla, a zda jste také nechali lidi vidět důsledky konání zla a tím jste šokovali a postrašili
zlé bytosti. Samozřejmě, když je běžní lidé uznají vinnými, potom to potvrzuje pro lidi ve světě, že
máme pravdu. A to je samozřejmě výborné. Jestliže dosáhnete tohoto výsledku, je to ještě lepší.
Mistr souhlasí. Ale vy často zdůrazňujete výsledky, namísto toho, abyste jim úplně vysvětlili fakta,
která byste jim měli vysvětlit během procesu. Jen když všichni lidé znají pravdu, kterou mají znát,
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tehdy skutečně potvrzujete Fa a vysvětlujete fakta. Kdekoliv se objeví problém, běžte lidem říci
fakta a neměli byste to dělat jen abyste posunuli soudní proces dopředu, ale abyste jim řekli fakta.
Když se soudní proces někde zasekne, potom musíte právě tam vysvětlit fakta a potom možná
soudní proces přirozeně půjde dopředu. Když si během procesu každý uvědomí pravdu a lidé ve
světě jsou zachráněni, a dokonce i oni si uvědomili důsledky toho, že je zneužívají a dozvěděli se o
zlé povaze lidí, kteří je zneužívají a chtějí připustit své nesprávné konání, potom myslím, že je to
dobré, dokonce i když nepokračujeme dále v soudním procesu. Není to tak, že je musíme nějak
potrestat. Jestliže si uvědomí své nesprávné konání a napraví ho a lidé ve světě o tom vědí, potom je
to dostatečně dobré. Když jsem už řekl toto, i když hlavním cílem učedníků Dafa je zachraňovat lidi
ve světě, když přijde na ty velmi zlé, nemůžete je jednoduše pustit. Mluvil jsem o tom z hlediska
soucitu a zachraňování vnímajících bytostí. Klíčem je určitě dělat dobře to, co byste měli dělat
během procesu a výsledek bude právě takový jaký má být.
Otázka: Mě, vašeho učedníka, vyrušuje už dlouhou dobu chorobová karma. Je to mimořádně
vážné když medituji a vysílám spravedlivé myšlenky – když se koncentruji. Někdy mám problémy s
dýcháním a mám bolesti.
Učitel: Když se vyučuje Fa, Mistr to nemůže zaměřit na nějakého jednotlivce a má slova
nebudou úplně zaměřena na váš případ. Někteří z našich studentů skutečně zažívají situace, které
nejsou správné. Ale řeknu vám, ve většině případů to může být připsáno dvěma důvodům. Jeden se
týká nových studentů: váš kultivační proces je spojený s vašim procesem potvrzování Fa, a protože
ho potřebujete doběhnout, vaše osobní kultivace doprovází vaše potvrzování Fa a obě z nich
pokračují současně. Druhým důvodem je, že do vás něco zasahuje. Když do vás něco zasahuje,
nemůžete si stále myslet, „Musím zničit každého, kdo do mě zasahuje, nikdo do mě nesmí
zasahovat.“ (Obecenstvo se směje) Proč se nezastavíte a nepřemýšlíte o tom: Proč do vás někdo
zasahuje? Proč je to schopné do vás zasahovat? Je to proto, že vy máte připoutanost, nebo je to
proto, že vy máte něco, co nedokážete opustit? Proč se na sebe nepodíváte? Pravý důvod leží ve vás
samých a je to jediný důvod, proč to může využít vaši mezeru! Nemáte Mistra, který na vás dohlíží?
Dokonce i když běžný člověk dnes zakřičí „Falun Dafa je dobrý“, Mistr ho bude ochraňovat,
protože potom co zakřičel tato slova by mezi zlem nepřežil, kdybych ho nechránil, a ještě o mnoho
více budu chránit praktikující! V některých speciálních případech studenti skutečně klesli pod
nevyléčitelnou nemocí. Ale přemýšlejte o tom, tak mnoho lidí, kteří měli vážné zdravotní problémy
nebo nevyléčitelné nemoci předtím, než se naučili Fa se stali zdravými poté, co se učili Dafa, takže
proč někteří studenti jdou jiným směrem a nemohou se udržet? Je to tak, že Dafa rozlišuje mezi
vnímajícími bytostmi? Je to tak, že Já, váš Mistr, zacházím se studenty různě? Skutečně se vás
musím zeptat: Opravdu se kultivujete? Skutečně jste následovali požadavky Dafa? Vysvětlujete
fakta s lidskou myslí kritizující pronásledování Falun Gongu, nebo potvrzujete Fa a zachraňujete
vnímající bytosti skutečně z hlediska učedníka Dafa? Ano, staré síly zařídily, že nějací lidé vstoupí,
ale proč to většina lidí nyní může udělat, ale vy ne? Nevyučoval jsem vám Fa?!
Když se objeví problémy, když se vám něco nezdá, musíte se podívat na sebe! Podívejte se na to,
kde jste neměli pravdu a dovolili jste zlu využít vaší mezery. Jestliže jste neměli pravdu, měli byste
si to uvědomit a činit se lépe. Nezapomínejte, všichni jste učedníky Dafa období nápravy Fa!
Nezapomínejte, že jste přišli potvrdit Fa! Kultivace je těžká, a zlo je horší když potvrzujete Dafa.
Ti, kteří se přes to mohou dostat jistě budou králi vnímajících bytostí.
Otázka: Během prvních pěti minut vysílání spravedlivých myšlenek, můžeme dělat očišťování s
mantrou, kterou nás naučil Mistr?
Učitel: Když vysíláte spravedlivé myšlenky, neměli byste neustále recitovat mantru. Stačí,
jestliže ji řeknete jednou a ona začne pracovat, kromě speciálních okolností. Když se vám zdá, že se
nemůžete uklidnit a znovu upravíte své spravedlivé myšlenky, je to v pořádku, ale je to jen na tu
chvíli. Ve skutečnosti, jestliže skutečně můžete být klidný, jedna myšlenka je více než dost, aby
otřásla Nebem a Zemí, neexistuje nic, co by nemohla udělat, a je to jakoby bylo všechno, co je
pokryto vaší doménou okamžitě připoutáno na místě a zadrženo; jste jako hora a v okamžiku je
zadržíte. Neměli byste neustále mít neklidnou mysl. Nemůžete toho dosáhnout, jestliže je vaše mysl
neklidná.
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Otázka: Můžeme spojit „Jestliže je Fa správný,“ „Tathágata,“ a jiná písma s některými
vhodnými FGM televizními programy a vysílat je běžným lidem?
Učitel: Nemyslím si, že s tím bude nějaký problém. Moje knihy se prodávají na veřejnosti.
Neměl by tam být žádný problém. Co se týče toho, jak udělat tyto věci specificky, kolik byste jich
měli vysílat, nebo kolik byste jich měli udělat, jsou to všechno věci, které byste měli zvládnout.
Mistr může jen říci, že to není problém. Ale nevezměte několik slov od Mistra a netlačte jimi na
studenty, kteří mají odlišný názor než vy – „Mistr to řekl, takže to musíme udělat tak a tak.“ Ne,
toto nemůžete udělat. Protože pracujete v oblasti médií, měli byste přemýšlet o tom, jak věci dobře
naplánovat, dát jim priority a spolupracovat, abyste věci dobře sladili.
Otázka: Jednoho dne, když jsem rozdával materiály vysvětlující pravdu, člověk z turistické
skupiny lidí z Pekingu mě požádal, abych vás od něj pozdravoval, když vás uvidím. Také bych vám,
Mistrovi, rád odevzdal pozdravy jménem učedníků Dafa v Nonganu, Changchunu.
Učitel: Děkuji vám všem. (Potlesk) Více a více lidí si je dnes vědomo pravdy a proto se to stalo.
Tehdy když jsem byl v Pekingu, lidé v celém Pekingu o mně věděli. Jestli se kultivovali nebo ne,
všichni věděli o Mistrovi Li (směje se). Přestože bylo pronásledování kruté, lidé jsou si v nitru
vědomí. Při vysvětlovaní faktů, studenti také umožnili lidem, kteří o Dafa nevěděli mnoho dozvědět
se pravdu a studenti uvnitř i mimo Čínu to dělali. A toto přinutilo lidi ve světě vidět jasněji zlou
povahu tohoto pronásledování a toto vedlo k tomu, že si lidé ve světě vyvinuli k Dafa obdiv a
respekt vůči učedníkům Dafa. To je nevyhnutné.
Otázka: Mnoho učedníků se úplně oddalo nápravě Fa. Zanedbávají jídlo a spánek a zřídkakdy
cvičí. Jako výsledek, někteří studenti, kteří nejsou až tak zaneprázdnění také neprovádějí cvičení.
Provádění cvičení se jim nezdá být příliš důležité.
Učitel: Všichni co zde sedíte, poslouchejte dobře. Slyšíte to? Musíte dělat dobře tři věci, které by
učedníci Dafa měli dělat dobře. Musíte dělat cvičení. Pokud den dovršení nepřišel, musíte dělat
cvičení, musíte studovat Fa a musíte dělat tři věci učedníků Dafa. Určitě.
Otázka: Můžeme vytisknout a publikovat vaše básně pro malé děti? Můžeme použít dovnitř
obrázky, které namalovali učedníci?
Učitel: Není problém dát je dětem, aby je četli. Jestliže je student profesionální umělec, neměl
by tam být žádný problém. Když jsou však obrázky namalovány běžnými lidmi, učedníci Dafa musí
být strážci vchodu. Skutečně, vás, kteří tu sedíte, nazývám každého z vás „učedníkem Dafa“ ale to,
jak se někteří z vás chovali skutečně nevypadá jako chování učedníka Dafa a jestli jste požádáni,
abyste byli strážci vchodu, je to skutečně těžká věc. (obecenstvo se směje) Řekl bych, nechejme
stále místní Asociace Dafa, aby byly strážci vchodu pro tyto věci.
Otázka: Při vysvětlování faktů často cítím, že mi chybí moudrost. Je to proto, že můj kultivační
stav není dost dobrý?
Učitel: Když vám chybí moudrost, je to většinou způsobeno tím, že jste dychtivý, dychtivý ve
své mysli něco udělat, dávajíc tomu příliš mnoho důležitosti a tím si vytváříte jiný druh
připoutanosti. Ve skutečnosti, u mnoha věcí, jestliže klidně a s chladnou hlavou mluvíte s lidmi a
zacházíte s těmi věcmi racionálně, zjistíte, že vaše moudrost bude proudit jako pramen a každá vaše
věta se dotkne přesně té věci a každá věta řekne pravdu. Jakmile se však stanete připoutaným nebo
dychtivým, nebo máte nějaký silný úmysl, vaše moudrost je pryč a je to proto, že v té době jste se
vrátili k lidské stránce, ne? Měli byste se co nejvíc snažit použít spravedlivé myšlenky a pokusit se
co nejvíc být ve stavu kultivujícího a výsledky budou výborné.
Ve skutečnosti je to stejné, když děláte jiné věci. Ponořená do spravedlivých myšlenek, vaše
mysl není omezována, vaše myšlení bude široké a rozsáhlé a nebude žádné překážky ve vaší
moudrosti.
Otázka: Předtím jste zmínil, že toto bude rok bohatý na události. Měla by naše média také zvýšit
svou sílu a lépe se činit při pomáhaní s vysvětlováním faktů?
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Učitel: Ano, toto pronásledování je postaveno na základě lží. Momentálně, s tou velkou epidemií
v Číně, chtějí ji zakrýt pomocí lží a lidé ve světě to viděli. Takže můžete odhalit tyto lži. Toto je to,
co udělali i při pronásledování Falun Gongu.
Otázka: Během Hongkongské konference Fa v únoru tohoto roku, více než 70 studentů z Taiwanu
bylo posláno zpět Hongkongskou vládou. Taiwanští a Hongkongští studenti jdou přes legální kanály
a soudí Hongkongskou vládu za porušování zákona. Mistře, jak bychom měli my, vaši žáci, lépe
dělat tuto věc?
Učitel: Ve skutečnosti tato událost samotná už měla velký dopad ve světě. Mělo by se říci, že jste
se činili dobře. Co se týče toho, jak byste to měli dělat specificky, tedy, protože jste je žalovali u
soudu, potom byste to měli dělat se vší vážností. Kdekoliv se objeví problém, tam je potřebné,
abyste objasnili fakta. Bez ohledu na to, jaký bude konečný výsledek, pomocí toho, že to budete
dělat budete mít šanci, abyste oslovili ještě více lidí a budete objasňovat fakta v ještě větším
rozsahu. Za normálních okolností, nemáte tuto příležitost – když si jednoduše někoho přitáhnete,
abyste mu řekli fakta, může se vám to zdát trošku trapné, ne? Nyní, když máte něco, co se dá dělat,
běžte a řekněte to lidem.
Nebojte se, že konzuláty nebo speciální agenti roznítí problémy. Jakmile to udělají, měli byste
využít tuto příležitost, abyste dali vícero lidem vědět pravdu. (velký potlesk) Ve skutečnosti jste
učedníky Dafa, takže co, jejich intriky vám hrají přesně do karet! (Obecenstvo se směje) Když
roznítí problémy, budete mít dobrou příležitost na objasnění faktů a odhalení zla, ne? „Jakmile se
zlé bytosti přiblíží, popadnu je a dám to lidem ve světě vědět“ – toto je výborný čas na jejich
odhalování.
Otázka: Jak můžeme vylepšit vysvětlování faktů vládám a médiím v Evropě?
Učitel: Momentálně Evropa má dost jasné pochopení tohoto pronásledování. Je tu však jedna
příčina [proč se drží zpět]. Jaká příčina? Čínská vláda udělala dohodu s mnoha západními zeměmi
po incidentu 4. června [náměstí Tiananmen], a sice, „Můžete kritizovat naše problémy v oblasti
lidských práv, ale nedělejte to veřejně. Můžeme o tom mluvit soukromně.“ Dosáhli tento druh
dohody s mnoha zeměmi. Mnoho evropských zemí s nimi mluvilo o otázce Falun Gongu, ale lidé
ve světě to nevědí. Pokud tu není tlak z mezinárodního společenství, zkaženému režimu na tom
nezáleží. Takže při absenci tlaku veřejného mínění, pronásledování Falun Gongu se stalo ještě
agresivnějším a mimo kontrolu. Takže lidé ve světě neznají zlo tohoto pronásledování a vlády
některých zemí vědomě zadržují média, aby o tom nemluvily. Přesto byla jejich jednání za
zavřenými dveřmi úplným fiaskem – byly úplně marné. Byli oklamáni režimem zla a spadli jim
přesně do pasti. Je to nejzkaženější banda lotrů, jaká kdy byla v historii a vůbec jí není možné
důvěřovat. Myslím, že lidé ve světě by to nyní měli vidět, co je tohle zač a měli by vědět, co se
dělo. Bohové nebudou přehlížet činy lidstva.
Otázka: Jak můžeme udělat web-stránku Pureinsight (jasný vhled) ještě lepší v tomto období?
Učitel: (Směje se) Co se týče toho, jak byste specificky měli něco dělat, je to ve skutečnosti ve
vašich rukou. Jestliže jste schopen správně přistupovat k tomu, co děláte, vaše moudrost se rozvine
do plné šíře. Ti z vás, studenti, kteří jsou zapojeni do práce na web-stránkách PureInsight, kráčejí
také po svých vlastních cestách. Já se nemíchám do žádných specifických záležitostí. Důvodem,
proč nemluvím o věcech přímo je, abych vám nechal příležitost ustanovit si vaši vlastní mocnou
ctnost při procesu potvrzování Fa. Kdybych měl do toho hned vkročit a říci to všechno, ztratili byste
své příležitosti. Čím je něco složitější, tím více mocné ctnosti si ustanovíte. Samozřejmě, když
skutečně máte problémy, které nemůžete rozřešit, nebo když se skutečně nemůžete činit dobře,
potom něco řeknu. Ale momentálně to není ten případ. Skutečně jste udělali pokroky, jednoduše ji
vedete lépe a lépe.
Otázka: Můžete nám objasnit, jak mnoho úsilí bychom měli vynaložit na postoj státního úřadu
USA ve věci démona Jianga?
Učitel: Tento druh věci se také počítá jako potvrzování Fa učedníky Dafa. Když přijde na to, jak
mají být udělány určité věci, řeknu vám za speciálních okolností. Ve skutečnosti při jeho obžalování
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na soudním dvoře v USA, USA už nejsou tak osamocené v mezinárodním měřítku – nebyla podána
soudní žaloba i v Evropě? Nebyla také hlava „úřadu 610“ žalována i ve Francii? A navíc, už to není
hlava státu, takže už víc nemá imunitu, garantovanou hlavě státu. Naši studenti to řekli dost dobře:
Vztahy USA s Čínou nejsou stejné jako vztah s ním. Myslím, že to bylo řečeno velmi dobře.
Otázka: Hongkong čelí celé řadě problémů, od článku 23 po epidemii. Studenti mají určité
otázky. Mohl byste nám prosím říci, co bychom měli dělat, abychom lépe naplnili naši historickou
misi učedníků Dafa?
Učitel: (Směje se) Jestliže skutečně potřebujete se mnou mluvit o specifických věcech, potom si
najděme čas, abyste mi o nich řekli podrobně. Nemluvme o nich zde.
Otázka: Pozdravy Mistrovi od učedníků Dafa na ostrově Qinhuang, ze Shanhaiguan, Dandong,
Nanchang a Dalianu.
Učitel: Děkuji všem. (Potlesk)
Otázka: Ctěný Mistře, řekl byste prosím pár dalších slov učedníkům Dafa v Austrálii?
Učitel: Předpokládal jsem, poté co jsem rozmlouval s australskými studenty minulý rok, že
změny v Austrálii by měly být velmi velké, ale nemyslím si, že byly dostatečné. Předtím se
předpokládalo, že to bude v tomto pořadí: budou se činit velmi dobře zde v USA, další bude
Kanada, potom Austrálie a potom Evropa. Nyní si myslím, že v některých ohledech už Evropa
předběhla Austrálii. Ale Mistr vás nekritizuje – protože jste mě požádali, abych něco řekl,
(obecenstvo se směje) potom vám říkám, že byste se měli činit ještě lépe, skutečně. Početné
problémy se stále vynořují. Kdykoliv se setkáte s problémy, nemůžete je obcházet a vyhýbat se jim.
Kdekoliv je problém, tam musíte jít a rozřešit věci a tam musíte objasnit fakta – nezapomeňte na to!
Jakmile se problém někde objeví, tam musíte jít a objasnit fakta. Nevyhýbejte se mu, bez ohledu na
to, jak zlý se jeví.
Otázka: Zdá se, že je zde dost velká mezera mezi pochopením Fa na rozličných úrovních
studenty v různých regionech.
Učitel: Možná je to tak. Protože prostředí a počet studentů jsou odlišné, může to mít určitý
dopad na výměnu zkušeností studentů a studium Fa – mohu to říci jen takto. Ale myslím si, že
pokud vážně čtete knihu a vážně se ji učíte, když něčemu nerozumíte, Mistrova Těla Zákona vám
dají náznaky a nechají vás to pochopit. Ale je tu jedna věc: Když studujete Fa, nedělejte to držíc se
nějakých připoutaností. Musíte uklidnit vaši mysl a skutečně studovat Fa. Nestudujte s úmyslem v
mysli. Když studujete Fa, nemůžete nechat vaši mysl bloudit nebo přemýšlet o jiných věcech přitom
když studujete Fa, nemůžete to dělat, jinak se nic nenaučíte. Když studujete Fa, jednoduše studujte
Fa. Žádné zasahování by nemělo být schopno ovlivnit vaše studium Dafa.
Otázka: Zlé bytosti nedovolí studentům v Číně, kteří byli odsouzeni nebo jsou zadržováni v
pracovních táborech studovat Fa a dělat cvičení. Jinými slovy, nemají podmínky k praktikování
kultivace. Jak mohou dosáhnout dovršení?
Učitel: Často vídávám takovéto studenty – „Nenecháte mě dělat cvičení, ale já na jejich
provádění trvám. Nenecháte mě studovat, ale já trvám na studiu. Jednoduše vás, zlé bytosti, nebudu
poslouchat. Všechno co můžete udělat je vyhrožovat mi smrtí, ne?“ Samozřejmě, Mistr to řekl zde,
protože to říká vám, praktikujícím. Ale Mistr to nechce říci, protože jestliže to slyší běžní lidé,
nebudou to schopni pochopit. Co vám říkám je to, že jestliže jste skutečně schopen vzdát se
myšlenek na život a smrt, můžete udělat cokoliv! (Potlesk)
V očích Bohů je totéž pravdou pro uspořádání starých sil. Jestli se držíte jednou rukou lidskosti a
nepustíte a držíte se Buddhovství druhou rukou a nechcete pustit, potom co vlastně chcete? Jestliže
to skutečně můžete opustit, situace bude určitě odlišná. Studenti v regionech, které byly drsně
pronásledovány nebo na místech, která byla vážně poškozena by o tom skutečně měli přemýšlet: Co
se vlastně děje? Někteří studenti řekli, že pronásledování už trvá tak dlouho a dokonce ti, kteří se
činili předtím dobře už nemohou držet krok. Nemyslím si, že je to pravda. Skutečné zlato se
odhalilo víc a víc, není to tak? Jestliže jste skutečně schopen opustit myšlenky na život nebo smrt a
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nemáte vůbec žádné připoutanosti, existovala by stále otázka toho, že čím dál víc nemůžete
udržovat krok? Existovala by otázka vašeho reformování? A existovala by stále otázka toho, že vás
přinutí dělat toto a tamto? Jestliže by celý pracovní tábor, jestliže by všechny stovky nebo tisíce lidí,
kteří jsou tam zadržováni mohli toto udělat, podívejme se, zda se vás ten pracovní tábor odváží
zadržovat! I když toto říkáme my, zdá se to lehké vyslovit, když nejsme v tom prostředí. Proto Mistr
nechce mluvit o věcech tam, když vyučuje Fa tady. Tam je to těžké. Ale bez ohledu na to, jak je to
těžké, přemýšleli jste o tom, jaká bude vaše budoucnost? Přemýšleli jste o faktu, že váš budoucí
Stav dosažení musí být založen na obrovské mocné ctnosti? Přemýšleli jste o faktu, že to, co získáte
je Spravedlivý stav dosažení Boha nebo Buddhy, který potvrzoval Fa? Skutečně jste opravdově a
úplně opustili lidskost kvůli tomuto? Jste skutečně neotřesitelný a pevný jako diamant a bez
připoutanosti a opomenutí?! Jestliže jsou věci skutečně takové, potom byste se měli znova podívat a
uvidět, jaké to prostředí je.
Článek publikovaný na stránkách Minghui popisoval studentku, která vysvětlovala fakta o Dafa
a zakřičela „Falun Dafa je dobrý“ kamkoliv šla. „Bez ohledu na to, kam mě vezmou, budu
ignorovat všechno co mi řeknou zlí policisté a bez ohledu na to, jak krutě mě zbijete nebo jak
strašně mi budete nadávat, zůstanu přesně takováto.“ Pracovní tábor byl tak vylekaný, že ji poslal
rychle nazpět – „Nechceme ji.“ Je to proto, že si mysleli: „Nebudeme ji schopni přeměnit a navíc
ovlivní množství lidí.“ (obecenstvo se směje) A potom nebudou moci dostat prémie. (Potlesk)
Neměli žádný způsob, jak s tím něco udělat – kam by ji mohla dát policejní stanice? Neměli žádný
způsob, jak s tím něco udělat, takže ji poslali domů.
Zdá se to jako lidské chování, ale ve skutečnosti není. Je to proto, že dosáhla toho bodu pomocí
kultivace a opravdově dospěla do té sféry – „Nyní, když jste mě zatkli, vůbec nemyslím na návrat.
Nyní, když jsem přišla sem, přišla jsem sem potvrdit Fa.“ Takže zlo se vylekalo. I počet zlých
bytostí je nyní dost malý – čím více jich odstraníme, tím méně jich je.
Otázka: Jak se mohou učedníci, kteří získali Fa po „20. červenci“ [1999] zlepšovat jako jedno
tělo a sami se zároveň kultivovat?
Učitel: V kultivaci se jednoduše kultivujte podle požadavků v Zhuan Falunu – není to problém.
Jednoduše se kultivujte normálně. Jen je to tak, že překážky, se kterými se setkáte, mohou být v
současnosti smíchány s potvrzováním Fa, protože učedníci Dafa všichni potvrzují Fa. Takže v
procesu potvrzování Fa vznikne jev odstraňování karmy. Tato trápení se vyskytnou. Jinými slovy, ti,
kteří získali Fa po 20. červenci by se měli co nejvíc snažit dobře se činit. Ve skutečnosti jste nedali
více než jiní, protože učedníci, kteří získali Fa před 20. červencem už dali a už tak prošli skrz ten
proces. Vy se kultivujete, takže nebuďte zastrašeni těžkostmi. Bez ohledu na to, jak těžké to je,
určitě budete skrz to schopni projít, po cestě, kterou vám dal Mistr. (Potlesk) Pokud si zvyšujete
svůj charakter, budete schopni skrz to projít.
Otázka: Někteří studenti řekli, že když děláme cvičení nedaleko čínských konzulátů, naše božská
stránka bude přirozeně odstraňovat zlo. Je toto pochopení správné?
Učitel: V principu je správné. Je to pravda a není tam problém. Když tam sedí učedník Dafa,
nesedí tam také kultivovaná, božská stránka? Není tam problém. Ale při čemkoliv co děláte,
nemůžete být připoutaný k té trošce a být s tím spokojený (směje se).
Otázka: Dokonce i nyní se mně, vašemu učedníkovi, stále zdá těžké najít správnou rovnováhu
mezi soucitem vůči všem bytostem a ochraňováním důstojnosti Dafa. Mistře, pomůžete mi prosím a
poradíte mi?
Učitel: Váš úmysl ochraňovat důstojnost Dafa je správný, ale jak ji ochraňujete? Zabráníte jim v
mluvení? Budete s nimi diskutovat? Říkám vám, jednoduše zacházejte se všemi bytostmi se
soucitem, jednoduše vysvětlete fakta lidem se soucitem a tím budete ochraňovat důstojnost Dafa a
budete schopen ochraňovat důstojnost Dafa. (Silný potlesk)
Důstojnost Dafa nemůže být ochraňována prostředky běžných lidí. Vynořuje se z projevu
skutečného soucitu a dobroty každého z našich učedníků Dafa. Není vytvořena, není vytvořena
lidskými činy nebo lidskými prostředky. Je zrozena ze soucitu a projevuje se v zachraňování
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vnímajících bytostí a ve vaší kultivaci. Když se kultivujete dobře jako celek, potom lidé ve světě
řeknou, že Dafa je dobrý a budou všichni respektovat Dafa. Řekl jsem předtím toto našim lidem,
kteří mají něco na starosti: V Dafa se lidé, kteří mají něco na starosti nespoléhají na způsoby, které
běžní lidé používají při řízení. Spoléhá se na vaše srdce vůči Dafa a na váš vlastní smysl
zodpovědnosti ke kultivaci. Vykonáváte věci tím, že se dobře kultivujete a lidé vás budou obdivovat
a respektovat. Jestliže nepřipustíte, že se mýlíte a chováte se jakoby jste se nemýlili, aby si lidé
mysleli, že se nemýlíte, potom vás nikdo nebude respektovat, protože to je přístup běžného člověka.
Totéž platí pro to, jak lidé ve světě vidí náš Dafa. Když někdo řekne, že není dobrý a vy s ním
diskutujete způsobem jako běžní lidé, nebo se je pokoušíte umlčet, nebo podobně, pouze to zhorší
nesouhlas. Měli byste se jednoduše chovat dobře a zacházet se všemi se soucitem. Nemusíte se s
nimi hádat a diskutovat s nimi. Lidé mají svou stránku, která si je vědomá a na lidském povrchu
také budou pohnutí. Přirozeně řeknou, že jste dobrý. Ale pocity studenta jsou pochopitelné –
kdykoliv někdo dělá škodu Dafa, v nitru je člověku těžko. Potom kdykoliv někdo udělal škodu
Dafa, měli byste si s ním jít promluvit. Budou lidé, kteří nemohou být zachráněni. Už se nemusíte
trápit pro lidi, kteří nemohou být zachráněni, nemusíte tvrdohlavě s někým diskutovat a nemusíte se
pokoušet je ani utišit, protože jsou způsoby, jak si poradit s těmi, co jsou nezachránitelní. Epidemie,
která přišla do Číny si poradí s těmito lidmi. Ti, kteří jsou nezachránitelní budou odstraněni. Nejsem
to já, kdo to dělá – jsou to staré síly, které odstraňují lidi. Samozřejmě, jsou také spravedliví
Bohové, kteří odstraňují zlé lidi. Když přijde na něco tak důležitého, samozřejmě, kdybych s tím
nesouhlasil, staré síly by se to neodvážily udělat.
Otázka: V současnosti při objasňování faktů začleňujeme do části obsahu, který používáme pro
objasňování faktů například věci, které se staly mezi běžnými lidmi, jako například zprávy o
epidemii, a poskytujeme je čínským lidem ve velkých množstvích, abychom jim to připomenuli.
Učitel: Je to v pořádku jim to připomenout. Když mluvíte o určitých věcech na veřejnosti skrz
média, běžní lidé tomu nemohou rozumět. Můžete o nich mluvit při vašem objasňování faktů a
připomínat to lidem, to není problém. V této společnosti zformované vědou mnoho lidí nevěří v
Bohy, a je to tak hlavně od té doby, co je dnešní medicína částí moderní vědy, takže když mluvíte o
těchto věcech, nemusí být schopni jim porozumět. A proto i zlo využije tuto příležitost, aby si
vymyslelo lži. Takže o nich nemusíte mluvit na veřejnosti. Můžete na tyto věci poukázat, když
lidem vysvětlujete fakta.
Otázka: Řekl jste, že nyní vybíráme elitu budoucích kultivujících. Moje otázka je, zjistil jsem, že
některým z přátel okolo mě, kteří podporují Dafa se zdá těžké, když jsou požádáni udělat určité věci
pro Dafa. Je to kvůli našim připoutanostem? Ptám se proto, neboť moji přátelé praktikující řekli, že
„když je tu problém, musí to být proto, že ty máš problém.“ V duši se tím znepokojuji. Nebo je to
výsledek pronásledování starými silami?
Učitel: Je to velmi složité pro někoho vstoupit nyní do Dafa, pokud není mimořádně pevný.
Například, když se někteří lidé naučili cvičení a vy chcete, aby se hned stali učedníky Dafa, a potom
co vstoupí, vedete je k tomu, aby udělali nějaké věci na potvrzování Fa, potom staré síly budou
zasahovat. A navíc, staré síly mají velmi silnou výmluvu, konkrétně, „není dost času a přání, které
projevil není až tak silné,“ nebo jinými slovy, jeho přání stát se učedníkem Dafa není tak silné.
Proto je velmi těžké vstoupit. A když je žádáte, aby dělali práci Dafa jako učedníci Dafa, staré síly
budou zasahovat. Toto je situace. Ale v některých případech to není zcela tak – je tu také tento jev.
Ale někteří běžní lidé chtějí podporovat Dafa, z hloubky svých srdcí chtějí udělat nějaké věci pro
Dafa. Do těchto lidí to nezasahuje. Takže abych to řekl jinak, je tu nakreslená čára mezi učedníky
Dafa a kultivujícími se v budoucnosti.
Otázka: V knize Vyučování Fa na turné po Severní Americe se říká, že dokonce ani ta poslední
bytost již není čistá. Na koho se to vztahuje?
Učitel: Ano, ani ta poslední bytost už není čistá. Je to tak. Ale tento vesmír je jednoduše
nesmírně obrovský a lidský jazyk ho není schopen popsat. Když jsem mluvil o poslední bytosti,
bylo to jen obrazné pojmenování. Kdybych byl skutečně schopen mluvit o té poslední bytosti
lidským jazykem, přímo bych ji urážel. Víte, když přijde na určitou úroveň, to co je „poslední“ se
změní – význam toho se změní. Někteří studenti se mě zeptali, zda „jedna plus jedna se rovná dvě“
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je v nebesích pravda. Logika na nebesích je jiná než lidská. Její význam se proto mění a není už
takový. Jak velký je vesmír? Jak velké je vesmírné tělo? A jak velké je největší kosmické tělo?
Když všechny tyto věci degenerovaly, potom důvod musí být v něm. Dokonce v tom rozsahu, o
kterém jsem právě mluvil, i když ho moje myšlenky dostihly, zdá se, že lidský jazyk ho stále
nedostihl, takže je úplně odměřený a nevšímavý – i když si je toho plně vědom, předstírá, že neví.
Myslí si, „Tvá slova mě vůbec nedostihla.“ Je to proto, že to, co může pokrýt lidský jazyk je
omezené.
Například, Taoisté mluví o Nicotě. Když jdete podle Taoistické teorie, věří, že Ne-bytí (Wuji)
vytváří Nejvyšší extrém (Taiji), Nejvyšší extrém vytváří dvě polarity (Liangyi), Dvě polarity dávají
příčinu čtyřem fázím (Sixiang) a čtyři fáze dávají vznik osmi trigramům (Bagua). Myslí si, že když
přijde na Ne-bytí, je to nejvyšší, a je to stav Chaosu (hundun) a ve stavu chaosu neexistuje nic. Ale
Taoisté s vyšším pochopením řekli, že [od určitého bodu] dokonce ani Chaos neexistuje, je prázdný,
a že to je nejvyšší a že tam nic není. Přemýšlejte o tom, zdá se, že tato slova dosáhla konce, ne? Ale
nedosáhla. Proč ne? Jak o tom můžete mluvit, když nic neexistuje? Jak to, že to tedy
pojmenováváme „nic tam není“, pojmenováváme to „prázdnota“ nebo to pojmenováváme „nicota“?
(publikum se směje) Není to tak? Takže, když tam nic není, dokonce i když půjdete a ponoříte se
hlouběji do mikrokosmu, do nekonečného mikrokosmu, zase tam něco uvidíte. Potom formy
existence těch bytostí jsou úplně odlišné od složek hmoty v kosmickém těle pod ním a jejich pravdy
jsou také rozdílné, a je to jako by byly úplně odlišné. Ale opět tam něco je. Přesto, v určitém bodě
nebude zase nic a v tom určitém bodě, jestliže půjdete dolů a ponoříte se hlouběji, zjistíte, že tam
opět něco je a je to ještě mikroskopičtější. Takže to nemůžete pochopit, když používáte lidský jazyk
na popsání nebo pochopení toho. Když to přijde do určitého, většího rozsahu, rozdíly jsou ještě
větší, a je to v podstatě ještě odlišnější věc. Takže jak nazvat takový stav? To se skutečně nedá
popsat lidským jazykem. Když poslední bytost už není čistá, znamená to, že nic už není dobré a je
to důvod, proč musí být provedena náprava Fa.
Otázka: Přemýšlíme o koncertu, který by se týkal zastavení pronásledování s účastí hudebníků
nepraktikujících. Mistře, co si myslíte o tom, když se světští lidé zúčastní na takovémto koncertě?
Učitel: Nemám námitky. Jestliže světští lidé chtějí přijít a říci, že Falun Dafa je dobrý, nemůžete
jim v tom bránit. Není to problém. Ale jestliže přicházejí, aby ukázali nějaké věci běžných lidí,
potom musíte být trochu opatrní: mohou určité věci sdílet s námi totéž jeviště na koncertě
organizovaném učedníky Dafa? Samozřejmě, jestli jde o klasickou hudbu, moc na tom nezáleží. Ale
u současné hudby je to těžko říci.
Otázka: Ctihodný učiteli, řeknete nám prosím, co máme udělat s materiály Dafa odhozenými
světskými lidmi, protože obsahují posvátná slova a symboly?
Učitel: Ve skutečnosti, ve všem co děláte musí být vaším úmyslem zachraňovat vnímající
bytosti, včetně těchto materiálů vysvětlujících pravdu. Jakmile rozdáváte letáčky, měli byste počítat
s možností, že lidé je mohou zahodit. S ohledem na to, vy si jich vážíte, protože jste učedníci Dafa.
Ale nezlobte se na světské lidi. Měli byste se k nim stále chovat se soucitem. Když člověk zahodí
letáček, můžeme pouze říci, že promeškal příležitost. Ale jestli je tento člověk skutečně nedobrý a
nezachránitelný, Bohové to budou považovat za spáchání hříchu. Mistr řekl toto: Nestarám se o
žádné hříchy, které vnímající bytosti spáchaly během historie; dívám se pouze na postoj bytosti k
Dafa během nápravy Fa. Se všemi bytostmi na všech úrovních zacházím tímto způsobem. Ale když
bytost skutečně pronásledovala učedníky Dafa nebo byla skutečně zlá k Dafa, její nové dluhy a
staré dluhy se zúčtují dohromady v pekle. Je to proto, že bytosti, které nemohou být zachráněny,
nemohou nezaplatit za hříchy, které předtím dlužily, a tak u nich jsou jejich nové dluhy a staré
dluhy zúčtovány dohromady. Učedníci Dafa kultivují Pravdivost (Zhen), Soucit (Shan),
Snášenlivost (Ren), takže mají soucit se všemi vnímajícími bytostmi. Nemůžete mít soucit jen s
těmi, kteří čtou letáčky a nemít soucit s těmi, co nečtou – to by nefungovalo (smích). Při
zachraňování lidí musíte být trpěliví a to je soucit učedníka Dafa.
Otázka: Řekl byste nám prosím, v jakém stavu jsou v nápravě Fa vesmírné faktory, které
předstihují poslední bytost starých sil? Nemysleli na to, aby zachránili sami sebe před nápravou Fa
vesmíru, nebo jsou jiné důvody?
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Učitel: Nejvyšší faktor starých sil je sám zlý vůči nápravě Fa, je sobecký a je to obrovská
překážka pro vesmír, vytvořená pro samotnou nápravu Fa. Bohové starých sil, kteří jsou uprostřed
procesu mají všichni své vlastní specifické uspořádání pro to, co chtějí na různých úrovních. Takže
na každé úrovni naaranžovali úspěch pro nápravu Fa. Ale z perspektivy mocné ctnosti Fa, staré síly
na vyšších úrovních odstraňují ty, kteří jsou na úrovni pod nimi, protože vědí, že kdokoliv se
zúčastní v nápravě Fa, bude muset být odstraněn – toto je konec konců Velký Zákon vesmíru, takže
bytosti na žádné úrovni nejsou hodny toho, aby ho ovlivňovaly. Důvod, proč říkám, že nejvyšší
staré síly jsou zlé je ten, že když náprava Fa postoupí ke konci, zjistí se, že nejsou nic víc než
obrovská překážka vytvořená pro nápravu Fa, nic více než toto.
Předtím než začala náprava Fa vesmíru měly své plány, které sloužily jejich vlastnímu
prospěchu. Myslím, že jen co začnu mluvit o určitých věcech, skutečně se to zamotá a bude to trvat
dlouhý čas. Kdybych měl odpovídat na jakoukoliv z vašich otázek podrobně, mohlo by to trvat dny,
protože čím dále jde ten proces k vyšším úrovním, tím vyšší Fa odhaluji a pravdy pod ním se
zvyšují. Takže potom proces uprostřed, jestliže je nevysvětlen, stane se velmi těžko pochopitelným.
I když je to všezahrnující a vše-harmonizující… víte, jsou malé Faluny, velké Faluny a ještě větší
Faluny a podobně jako vesmír, Faluny zahrnují všechno a harmonizují všechno, ale ve větších
kosmických tělech jsou Faluny také a v ještě větších a větších kosmických tělech jsou také a v ještě
větších a větších a větších kosmických tělech jsou stále. Jakkoliv velké je kosmické tělo, jsou tam
tak velké Faluny. Když to pokročí k horní úrovni kosmických těl, jsou tam vyšší pravdy. Ale všude
v kolosální nebeské klenbě jsou pravdy pospojovány, všezahrnující a vše-harmonizující, takže jak
se dějí změny od úrovně k úrovni, pravdy Fa kosmických těl se také významně mění.
Otázka: Můžeme žalovat toho démona Jianga na Taiwanu? (Publikum se směje)
Učitel: Když vás pronásledoval, můžete ho žalovat – není důvod proč ne. (Potlesk) Pokud soud
přijme ten případ, můžete ho žalovat.
Otázka: Já, váš učedník jsem četl Zhuan Falun opakovaně od začátku do konce, ale stále
nemohu získat vnitřní významy, které se týkají nápravy Fa. Je to proto, že moje pochopení je příliš
slabé?
Učitel: Jestliže chcete vidět slova v Zhuan Falunu, která mluví o věcech nápravy Fa, které vám
říkám, abyste dnes dělali, nikdy je neuvidíte. Jestli učedník kultivující Dafa, učedník Dafa období
nápravy Fa, ohledem toho, co byste měli dělat, můžete to pochopit z Zhuan Falunu a můžete to
zjistit z pravd Fa. Nejenže můžete porozumět věcem do toho rozsahu co dělat konkrétně a jak to
dělat dobře, ale jak budete číst knihu více, budete dokonce schopni vidět věci následující etapy –
dokonce i ty vám mohou být naznačeny. Bez ohledu na to, na jak vysokou úroveň se kultivujete,
všechno tam je. To co by měl dělat učedník Dafa je všechno tam. Ale když hledáte slova na
povrchu, nebudete je schopni najít.
Otázka: Mistře, co jste dnes řekl je o „získání nesmrtelného lidského těla, Buddhy 1”, je to tak?
Zdravím vás, Mistře, v Heshi.
Učitel: Děkuji vám všem. Nedávejte Fa, který učím žádnou definici. Neřekl jsem vám, jakou
úroveň Fa jsem vyučoval. Je to proto, že když vyučuji Fa, moje těla na všech úrovních, celou cestou
k nekonečnu, všechna vyučují, takže k jaké úrovni byste řekli, že to patří? Bez ohledu na to, na jaké
úrovni jste porozuměli Fa, který jsem učil, je to jen to, čemu jste porozuměli na té úrovni. Ale ono
to není tím ohraničeno. Vztah k lidským tělům, o kterém jsem právě mluvil, například, to v žádném
případě není o stávání se Buddhou – je to o spojení a harmonizovaní celého kosmického systému,
kosmického systému těla a kolosálního systému nebeské klenby. Napravilo to i problém Bohů
starého vesmíru, kteří byli omezeni formou života. Je to něco velmi závažného. Takže když něco
uvidíte, neříkejte „Ach, to je ono!“ Nebo když si něco uvědomíte, neříkejte, „Ach, to je ono!“ Není,
je to jen něco, co jste si uvědomili ve svém současném stavu.

1

Ze sbírky veršů Hong Yin.
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Otázka: Povzbuzuji praktikující, aby vyšli a vyměňovali si zkušenosti. Ale někteří praktikující si
myslí, že nebudou mít čas studovat Fa, jestliže přijdou příliš často a že mohou vysvětlovat fakta
stejně i z domu a že to dokonce odtud mohou dělat více a lépe.
Učitel: Jestliže učedníci Dafa skutečně mohou dosáhnout stavu, který je vyžadován od dnešních
učedníků nápravy Fa, potom to tak dělejte. Ale jestli toho nemůžete dosáhnout, potom je to
výmluva. Samozřejmě, stejně jako tato konference výměny zkušeností, kterou máte: ve skutečnosti
je stále nutná. Ale nechci, abyste je měli příliš často, protože naši studenti by běhali z místa na
místo a to by zasahovalo do jiných aktivit pro potvrzování Fa. Chci tím říci, že i tak je stále nutné
mít konference vyměňování zkušeností. Jen je nemějte příliš často. Co se týče určitých skupinových
aktivit na potvrzování Fa, musíte je dělat, spolupracovat a koordinovat se navzájem. Říkáte, že
děláte věci dost dobře doma. Ale jsou určité věci, které vyžadují kooperaci a snahu každého a ty jste
nedělali.
Otázka: Někdy vidím určité věci, které se v budoucnosti stanou, včetně katastrof v lidském světě.
Je to v pořádku, když je napíši a vylekám lidi ve světě? Nebo jsem viděl uspořádání starých sil?
Učitel: Kvůli záchraně vnímajících bytostí to můžete udělat strategicky a s moudrostí. Nelekejte
lidi ve světě. Máte zachránit vnímající bytosti. Jsou dvě situace, které mohou studenti vidět. V první
situaci, právě jsem vám říkal o tom těle – vaše tělo v rámci hranice vašeho vlastního tělesného
systému. Hlavně ta část našich učedníků Dafa, která byla úplně zkultivována, čím větší je tělo, tím
početnější jsou bytosti ve vesmíru, které pokrývá a které mu zodpovídají. Potom věci, které se
přihodí v nitru jsou ve skutečnosti věci, které se přihodí v části toho vesmíru. Mnoho studentů ve
skutečnosti vidělo věci, které se přihodily v nitru jejich vlastních těl, ale jsou to věci, které se také
přihodily ve vesmíru. Je to proto, že naši učedníci Dafa, když se každý dobře kultivuje, každý jeden
člověk bude zodpovídat vesmírnému tělu a celý vesmír bude úplně pokryt. To je důvodem, proč je
vaše vysílání spravedlivých myšlenek tak potřebné. Když je to tak, potom ve skutečnosti to, co jste
viděli je jen váš stav během kultivace, a je to jen to, co je zobrazeno pomocí kultivace vašeho
vlastního těla a to je všechno. Samozřejmě, bude to mít odlišné formy, když to zodpovídá tomu, kde
jste, abyste to viděli. Někdy není lehké rozlišit to, co je z vnějšku a co je z nitra.
Samozřejmě, jsou i nějací studenti, kteří viděli určité věci, které se přihodí ve Třech říších jako
celku. Ale v poslední době se to přihodilo velmi zřídka a je to proto, že tato historie je výtvorem
nového uspořádání. Věci tohoto druhu, včetně mnoha proroctví však stále mohou šokovat zlo, dát
lidem ve světě náznaky a varovat a probudit lidi ve světě, bez ohledu na to, zda jsou přesné nebo ne
pro poslední etapu. Takže to může mít určité pozitivní vlivy. Učedníci Dafa nemohou dělat věci
podle nějakého proroctví. Máte dělat věci podle Velkého Zákona! Máte dělat věci podle toho, co
učedníci Dafa mají dělat! A nemáte dělat věci následováním něčeho jiného. V procesu vysvětlovaní
pravdy, není pravdou, že spojíte dohromady mnoho proroctví, jen aby běžní lidé viděli? Dělá se to
proto, aby se běžní lidé mohli poučit z předcházejících lekcí v minulosti. Dokonce i starodávní lidé
hovořili o těchto věcech, aby varovali lidi ve světě. Nejsou pro učedníky Dafa, aby je používali jako
reference při své vlastní kultivaci! Kdyby se učedníci Dafa nesetkali s dnešním pronásledováním,
nenechal bych vás vyhrabat ta proroctví. Vidíte tu logiku, ne? Učedníci Dafa by měli dělat věci jen
podle Velkého Zákona. Vytváříte historii a vytváříte budoucnost. Nezáleží na tom, kdo udělal to
uspořádání, už se to nepočítá. Ať kdokoliv viděl cokoliv, je to z minulosti a už se to změnilo.
Dokonce i když se náhodou stane, že je několik událostí stejných, ony tak byly uspořádány z
nevyhnutelnosti při dělání uspořádaní, to je všechno.
Otázka: Jsme učedníci, kteří získali Fa po 20. červenci 1999 a měli jsme nedávno velmi vážnou
automobilovou havárii, ale nic se nám nestalo. Běžní lidé to nazvali zázrakem. Chceme poděkovat
Mistrovi za to, že nám dal druhý život. Když se něco takovéto přihodí v období nápravy Fa, je to
proto, že máme mezery a necháme zlo, aby nás využívalo, nebo to zahrnuje prvky splácení životů?
Učitel: Myslím, že jsou tu dva důvody. Jeden je, není to proto, že se někteří studenti nechovali
dobře? Je zde další důvod. Je to proto, že jsou to noví studenti? Noví studenti určitě mají trápení.
Ale tato situace je relativně zřídkavá. Dokonce i když tu jsou trápení, obvykle to nebudou velké
problémy. Ať je to jak chce, nepřemýšlejte o tom jako o něčem velkém. Bez ohledu na to, zda se
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stalo něco zlého nebo ne, základem je to, že jste praktikující, takže to musí zahrnovat prvky, které to
dělají nevyhnutnou událostí.
Otázka: Několik učedníků zažívalo utrpení velmi velké chorobové karmy a po dost dlouhou dobu.
Je to v pořádku, když jako skupina vysíláme spravedlivé myšlenky, abychom jim pomohli?
Učitel: Samozřejmě, že je to v pořádku. O tomto problému jsem mluvil naposled. Ale někteří
studenti by se měli podívat do nitra své vlastní mysli a přemýšlet o tom, jak dobře se vlastně činili.
Jste taková velkolepá bytost během období nápravy Fa, ale jak jste se skutečně činili? Neříkejte,
„Jak se tato věc mohla stát učedníkovi Dafa?“ kdykoliv se objeví problém.
Dlouhou dobu se někteří studenti jednoduše nebyli schopni zbavit svých základních
připoutaností! Když se věci nakonec nakupí, nejsou schopni je překonat a potom se trápení stanou
velkými. Když se objeví problémy, namísto toho, aby hledali problémy ve vlastním charakteru,
namísto toho, aby se od základu zlepšili, opravdově opustili tu věc a překonali ji otevřeným a
důstojným způsobem jinou cestou, zaměří se jen na věc po ruce –“Propánajána… proč jen nemohu
překonat tuto věc? Dnes mi to jde o trochu lépe, takže dnes by se to mělo trochu zlepšit. Zítra to
půjde zase lépe a mělo by se to opět o trošku zlepšit.“ Nikdy není schopen tu věc opustit. Na
povrchu se zdá, že tu věc opouští – „Podívejte, začíná mi to jít dobře.“ Začíná vám to jít dobře, ale
začíná vám to jít dobře kvůli tomu. Nekonáte tak proto, že jako skuteční učedníci Dafa byste tak
měli konat!
Část studentů je skutečně taková. Jak dobře jste se činili? Měli byste se skutečně na sebe dobře
podívat. Jak dobře jste se skutečně činili? Skutečně jste to zvládli jako studenti v Číně, kteří stále
potvrzují Fa v takovém zlém prostředí a jsou dokonce schopni opustit život a smrt, když procházejí
situacemi na život a na smrt? Kdybyste byl skutečně postaven do takové situace, byl byste schopen
ji zvládnout? Samozřejmě, neříkám, že každý z vás musí projít tím procesem. Není to s čím se
setkáváte právě nyní toutéž věcí? Můžete to opravdově zvládnout? Jak jsem řekl předtím, naši
studenti patří do třech různých kategorií a nejsou stejní. Je jisté, že projevy během kultivace nejsou
stejné. Nemyslete si, že jiní lidé neměli žádné problémy a přece jim to jde dost dobře v nápravě Fa.
Je to jinak. Základní situace je rozdílná a není s ničím porovnatelná. Už jsem to řekl – během
kultivace zde není příklad a není zde vzor. „Jiní lidé to udělali tak a tak a já je jednoduše budu
následovat a napodobovat.“ Není to totéž. Váš stav je určitě odlišný od stavu jiných.
Popravdě řečeno, co se týká mnoha studentů, protože prošlo dlouhé časové období, hlavně
potom, co jste prošli 20. červencem 1999, měli byste se skutečně od základu podívat na mnoho
věcí. Měli byste se uklidnit a skutečně si věci promyslet. Neměli byste si myslet, „Jsem učedník
Dafa a to znamená, že se mi nemůže stát nic zlého. Když se cokoliv stane, není to v pořádku.“ Ani
byste si neměli myslet, že byste měli procházet něčím, skrz co procházejí jiní lidé. Situace každého
je odlišná. Základem je, jak dobře se skutečně činíte vy. Věci, ke kterým jste připoután ve své mysli
po celý den jsou věcmi běžných lidí, jste dokonce od hlavy po paty zmatený pocity. Když přijdou
trápení, říkáte, „Jsem učedník Dafa, který dlouho zažívá trápení.“ (všichni se smějí) Ach… Někdy
není dobré, když jsou moje slova příliš příkrá, ale jestliže moje slova nejsou dostatečně příkrá,
nebudete nad tím chtít přemýšlet a uvědomit si to. Brzy to skončí. Měli byste o sobě uvažovat. Čas
na nikoho nepočká!
Když skutečně přijde den Dovršení, dovolte mi říci vám, učedníci Dafa skutečně vystoupí za
jasného denního světla a celý svět to bude moci vidět. (Potlesk) Když se nemůžete dovršit, když
přijde ten den, všechno co můžete udělat je jen sedět a naříkat! Pro ty, kteří se nekultivovali dobře,
myslím, že bude příliš pozdě i na pláč.
Otázka: Nedávno se v našem okolí vyskytl případ milostného poměru mezi mužem a ženou…
Učitel: Myslím, že jsem o tom právě mluvil, mluvil jsem právě o této záležitosti. Věci, které
někteří lidé udělali je dělají nehodnými dokonce titulu „učedník Dafa.“ Nezaslouží si být ani
nazýváni „lidskými bytostmi,“ ale přesto se oni nazývají „učedníky Dafa“?! Čekám na vás –
neuvědomujete si to?!
Někdy když vidím věci, které děláte, skutečně cítím bolest. Kdybych to však s vámi měl
skutečně vzdát, také bych skutečně cítil bolest. Skutečně se vás nechci takto vzdát. Ale jak se může
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stát, že snaha o zlepšení je natolik vzdálená vaší mysli! Jak se může stát, že čestné chování je tak
vzdálené vaší mysli! Poskvrňujete dokonce pověst Dafa a děláte věci, které jsou nehodné titulu
„lidské bytosti,“ přece se však nazýváte učedníkem Dafa! Dovolte mi být přímým a shrnout, co
jsem právě řekl: všichni z vás, kteří udělali věci, které nepřísluší pozici učedníků Dafa, raději byste
o nich měli otevřeně mluvit. Tímto způsobem bude mnoho vašich věcí odstraněno a současně to
skutečně posílí vaše odhodlání činit se lépe. Mohu vám říci, že pro vás je čas skutečně krátký.
Všichni z vás, kteří jste udělali tyto špatné věci – nemluvím o těch z vás zde, kteří se už změnili,
mluvím o těch, kteří stále dělají ty špatné věci a o těch, kteří poskytují informace zlé čínské
komunistické bandě lumpů – ten okamžik, kdy to s vámi skutečně vzdám, bude zároveň
okamžikem, kdy půjdete dolů do pekla! A to v žádném případě nejsou prázdné řeči, abych vás
vystrašil. Protože to ještě neskončilo, je to stále příležitost pro všechny vnímající bytosti a Mistr na
vás znova a znova opětovně čeká!
Otázka: Je něco, čemu bychom měli věnovat zvláštní pozornost při vyučovaní nových studentů
jak vysílat spravedlivé myšlenky během devítidenního semináře?
Učitel: Ve skutečnosti nemusíte novým studentům říkat, aby vysílali spravedlivé myšlenky
(směje se). Důvodem je, že v té době jeho schopnosti ještě nejsou tak velké. Je to proto, že se
vlastně právě začali učit Fa a musí projít určitým procesem. Nepospíchejte příliš říci jim, aby
vysílali spravedlivé myšlenky.
Otázka: Moje pochopení je, že individuální kultivace učedníka Dafa má přímý vztah s vesmírným
tělem se kterým je spojený. Když Fa napraví kolosální nebeskou klenbu, budou praktikující
budoucnosti zodpovědní za kosmická těla, kterým zodpovídají, nebo budou [ta kosmická těla] už
napravena pomocí Fa?
Učitel: Během průběhu vaší kultivace, kosmické tělo, které zodpovídá vašemu vlastnímu tělu, ať
je jakkoliv velké, bude napraveno když dosáhnete úspěchu ve vaší kultivaci, a to je jisté. Ale když
se nekultivujete dobře, nemůže být napraveno. Samozřejmě, je tu další činitel, který hraje úlohu a
tím je náprava Fa. V momentě, kdy má nesmírná síla nápravy Fa přijde, věci, které jsou dobré
budou zachovány a věci, které jsou zlé budou odstraněny. Takže čas před příchodem nápravy Fa je
pro vás nejlepší příležitostí k zachraňování vnímajících bytostí. Když přijde ten čas, na nikoho se
čekat nebude. Jakmile přijde obrovská síla nápravy Fa, bude to tak, jak to je.
Otázka: Všichni studenti z Izraele posílají pozdravy Mistrovi!
Učitel: Děkuji vám! (Potlesk)
Otázka: Vážený Mistře, prosím řekněte nám o vztahu mezi Mojžíšem, Izraelem a nápravou Fa.
Učitel: Neexistuje vztah mezi Mojžíšem a nápravou Fa. Ale… Neměli byste lehkovážně říci
běžným lidem, co říkám vám, protože běžní lidé to budou moci jen těžko pochopit… Ve
skutečnosti, Mojžíš byl skutečně Bůh, který předtím zachraňoval věřící v židovství. Potom co Židé
opustili Egypt, Bůh, který na ně dával pozor byl ve skutečnosti Mojžíš. Mluvili sice o Jehovovi, ale
ve skutečnosti Jehova nenabízí spásu lidským bytostem, protože Jehova je Bůh na ještě vyšší úrovni
a Bůh, který nabízel spásu lidským bytostem byl Mojžíš. Takže Mojžíš, Ježíš a panna Marie jsou
všechno Bohové na této úrovni zachraňování lidských bytostí. Takže ten, kdo skutečně dával pozor
na věřící v Židovství byl ve skutečnosti Mojžíš. Toto jsou věci, o kterých lidé mnoho nevědí. Co
jsem řekl je skutečná situace. Židovská rasa je také národem vytvořeným Bohy a je také cílem
spásy v nápravě Fa.
Když jsem už řekl tolik, řeknu vám něco, co si rádi vyslechnete. (všichni se smějí) (Potlesk)
Právě nyní jsem mluvil o Izraelitech. Bible říká, že Jehova stvořil Izraelity. Ve skutečnosti, tento
náš malý vesmír, tento malý vesmír, o kterém jsem stále mluvil, jak se tento malý vesmír nazývá?
Podle čínských tradicí stvořil vesmír Pan Gu. Ale on není Číňan. Není lidskou bytostí, která patří do
nějaké rasy na Zemi. Je Bohem na nebesích, je vesmírem. Vytvoření vesmíru Pan Guem se vyvinulo
během procesu, když byla předcházející generace malého vesmíru zničena a malý vesmír byl
opětovně vytvořen. Jeho tělo je přesně procesem tohoto malého vesmíru, který prochází procesem
tvoření-stagnace-degenerace-destrukce. Ale jeho život ne. Nemluvil jsem předtím o trojakosti
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Bohů? Má božské tělo a má Skutečného ducha. Ne jeho Skutečný duch, ale jeho tělo je přesně tímto
malým vesmírem, o kterém mluvím. V historických legendách lidé ve světě mluvili o tom, jak
přišel k životu tímto způsobem: ze stavu chaosu se postupně zformoval tvar a potom vznikl on; on
oddělil nebe od země a potom se postavil a podepřel nebe. To lidé ho více a více polidšťují a
přisuzují mu více a více lidských emocí, a to co lidé popularizují se vzdálilo realitě.
Víte, že lidské tělo je přesně malým vesmírem a má vrstvy na vrstvách vnímajících bytostí. Když
byl vesmír Pan Gua původně zformován, právě jako lidské embryo v lůně matky, ten malý vesmír je
jen částicí v nitru ještě obrovitějšího vesmírného těla. Vesmírné tělo má všechny látky, které mohou
vytvořit život. Když malý vesmír posledního období skončil cyklus vzniku-stagnace-degeneracedestrukce, vesmírné tělo už neslo život na vytvoření nového malého vesmíru. Potom když
předcházející generace malého vesmíru vybuchla, ve stavu chaosu byl postupně vytvořen nový
malý vesmír a Skutečný duch Pan Gua do něj vstoupil. Během procesu vzniku, vrstvy na vrstvách
látek v jeho nitru vytvářely vrstvy na vrstvách nebes a zemí a v téže době vytvářely nesčetné věci
mezi vrstvami na vrstvách nebes a zemí, včetně Bohů stejných jako Skutečný duch Pan Gua a
vrstvy na vrstvách vnímajících bytostí. Tento malý vesmír byl potom vytvořen. Lidské tělo je
vytvořeno malými částicemi, které vytvářejí větší částice a větší částice vytvářejí ještě větší částice.
Jeho tělo je stejné, malé částice vytvářejí větší částice a větší částice vytvářejí ještě větší částice. Je
to právě jako to, co znají lidé, kde jsou molekuly vytvořeny z atomů – molekuly mohou určitě
vytvářet planety, planety vytvářejí různé planetární systémy v Mléčné dráze, různé planetární
systémy mohou vytvářet ještě větší kosmická těla vesmíru a je tam takováto struktura. Lidé, dnešní
vědci, viděli částice, ale neviděli propojení mezi částicemi. Všechny částice jsou organicky
vzájemně propojeny. Když mluvíme o tomto Pan Guovi, potom když se vytvořil, stejně jako
všechny vnímající bytosti ve vesmíru, musel také jít procesem vzniku-stagnace-degeneracedestrukce. To o čem lidé mluví v legendách je proces jeho „vytvoření.“ Ve skutečnosti dosáhl
poslední fáze, fázi „degenerace-destrukce,“ nebo jinými slovy, prochází fází stárnutí a slábnutí.
Právě nyní je časové období, kdy se stal degenerovaným poté co prošel stárnutím a oslabováním.
Navíc, je to v poslední fázi… Když člověk používá lidský jazyk na rozmlouvání o Bozích, není to
příjemné pro uši. Tím chci jen říci, že nyní je to v časovém období, kdy věci už nejsou dobré, proto
během tohoto časového období začala náprava Fa.
V tom momentě jeho vzniku, začaly existovat ve vesmíru různé úrovně částic a tyto částice
vytvářely živé bytosti během procesu jeho vzniku. Naše Země je částí jeho těla, částí buněk nitra
jeho těla. Planety, které mají žijící bytosti právě jako naše Země jsou roztroušené po celém tomto
malém vesmíru, jenomže ony nemají žijící bytosti jako jsme my – dnešní lidské bytosti. Je to proto,
že ty žijící bytosti jsou bytostmi na nejvrchnějším povrchu vesmíru a jsou to bytosti na nejnižší
úrovni. Neměly obraz Bohů. Tři říše původně nebyly odlišné nebo oddělené. Důvodem, proč
existují Tři říše je to, že na povrchové úrovni malého vesmíru se měl rozšiřovat Dafa a proto byla
tato sféra vybrána jako jedinečná říše třech velkých úrovní žijících bytostí se svým vlastním
systémem. Pan Gu je Bůh a co je uvnitř těla Pan Gua je přesně tento malý vesmír. Takže ve Třech
říších existují různé úrovně Bohů a vnímajících bytostí uvnitř všech vesmírných těl celého malého
vesmíru. Jenomže bytosti uvnitř povrchových dimenzí mají nízké, ošklivé, cizí a zlé podoby. Takže
Tři říše byly původně vytvořeny z nevyhnutelnosti pro nápravu Fa. V rámci Tří říší byla také
vytvořena sluneční soustava a Země. Samozřejmě, délka života Země nemůže být porovnávána s
tou vesmíru. Původně byla na téže pozici, na které je Země, nějaká planeta. Co bylo na původní
Zemi byly bytosti ošklivého druhu s podobou mimozemšťanů a její životní podmínky byly
mimořádně drsné. Je to proto, že mít bytosti s obrazem Bohů na nejhorším místě nebylo dovoleno.
Lidské bytosti mají podobu Bohů, takže původní Země byla naplněna bytostmi s ošklivým
vzhledem mimozemšťanů. Aby se tu mohla uskutečnit náprava Fa, aby mohly být zachráněny
všechny vnímající bytosti v celém vesmíru, a aby dokonce vnímající bytosti na nejpovrchovější
úrovni mohly být zachráněny, byly na tomto místě zde vytvořeny Tři říše a lidské bytosti. Proč byly
vytvořeny lidské bytosti namísto toho, aby se použily bytosti jako mimozemšťané, které by
poslouchaly Fa? Důvodem je, že kdyby tamten druh bytostí měl poslouchat Fa vesmíru a stát se
mými učedníky, bylo by to totéž, jako urážka vesmíru a všech Bohů. Takže když byla vytvořena
nová Země, část Bohů z nebes přišla a všichni použili své vlastní podoby, aby na Zemi vytvořili
lidské bytosti.
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Starodávní čínští lidé říkali, že Nu Wa vytvořila lidské bytosti. Bohové používají své božské
schopnosti, aby dělali věci a nepotřebují ruce, aby dělali věci. Struktura lidského těla je tedy velmi
složitá a není to něco, co může být zformováno rukama člověka. Nejde to nešikovnými lidskými
metodami. Takže Bohové to udělali pomocí své síly Fa. Gong Bohů existuje od mikrokosmu až po
nejpovrchnější úroveň, takže v době, když něco udělá, je to uděláno okamžitě, je to uděláno v
okamžiku. Nedělá věci v lidském čase – je schopen překročit čas v rámci této lidské dimenze. Takže
když se na to díváte z hlediska času na lidské straně, ukončil jeho vytváření v okamžiku.
Bylo několik druhů Bohů, kteří byli posláni dolů v té době. Jeden byl Jehova, o kterém mluví
Židé. Jehova vytvořil druh lidí, kteří vytvářejí židovskou rasu. Tento typ lidí zahrnuje část lidí z
jižní Evropy a oni všichni patří do této rasy. Část bílých lidí v severní Evropě byla vytvořena jinými
Bohy. Čtyři druhy bílých Bohů vytvořily čtyři druhy bílých lidí. Ve skutečnosti, Arabové byli běloši
a Arabové kdysi byli v severní oblasti na Zemi. Netýká se to současných kontinentálních desek;
původní kontinentální desky se změnily před devíti tisíci lety. Jsou to lidé, kteří v minulosti žili v
severní oblasti a posun země je přesunul na jejich současnou pozici. V nedávné historii, předtím než
Čingischán okupoval arabský region, měli Arabové přesně stejnou barvu pokožky jako mají běloši a
vypadali jako dnešní Evropané. Měli jen tmavé černé vlasy a tmavé černé oči. Potom když přišla
obrovská mongolská armáda Čingischána, místní obyvatelé se s nimi rasově smíchali. Takže jejich
barva pleti je podobná té u Číňanů a vykazují známky čínského vzhledu jakož i evropského
vzhledu. Původně byli vytvořeni odlišným Bohem.
Rasa Indů byla vytvořena Buddhy. Takže tanec, chování a gesta rukou Indů jsou podobná gestům
rukou Buddhů. Indové jsou skutečně rasou vytvořenou Buddhy. Co se týká Asijců, část z nich
vytvořila Nu Wa, a další část vytvořili Taové. Ve skutečnosti, abych to řekl přesněji, první rasa v
prvotních dnech v Severní Americe a Jižní Americe byla žluté rasy. I když je dnes nazývají lidmi
červené rasy, ve skutečnosti jsou žluté rasy – jenže byli opálení sluncem. (všichni se smějí) Lidé
skutečné červené rasy byli pradávní Egypťané. Je možné, že dnes je už není možné najít. Většina z
nich se pomíchala s černými.
Černí lidé byli také vytvořeni Bohy černých lidí na nebesích a ne jen jedním Bohem. Takže
vzhled černých lidí, když se navzájem porovnávají, mají určité rozdíly. Mezi Bohy na nebesích,
někteří nosí oblečení, přičemž někteří se zakrývají kusy látky. Taové nosí šaty. Mnoho Bohů na
nebesích se zakrývá velkými kusy látky. Co se týče Buddhů, většina se zakrývá kusy žluté látky,
přičemž velká většina bílých Bohů se zakrývá velkými kusy bílé látky. Když použiji čínská slova na
to, abych to popsal, mají délku jeden zhang2 a jsou obtočené okolo těla. Můžeme to vidět na
starodávných obrazech a sochách. V minulosti si Evropané také ovíjeli kusy bílé látky okolo těla.
Bohové černých lidí si ovíjejí kusy červené látky okolo svého těla. Takže všichni Bohové, bez
ohledu na to, jaká je barva jejich pleti, vypadají majestátně. Aby se zde šířil Fa, musel být vytvořen
obraz lidských bytostí. Jakýkoliv druh Boha to je, takový druh lidské bytosti byl vytvořen. Takže ta
slova o tom, že Bohové vytvořili lidské bytosti ke svému vlastnímu obrazu jsou pravdivá. Takto
vznikly současné lidské bytosti.
Během historie, předtím než jsem začal šířit Dafa, nejen těla ale i prvotní duše lidských bytostí,
které Bohové původně vytvořili, byly vytvořeny ve Třech říších. Říkal jsem vám o procesu lidského
vývoje a o procesu postupného vyvíjení a zdokonalování lidí. Když přišlo nedávné časové období,
lidé byli schopni být dost racionální a jejich způsob uvažování byl pevný. Když se dosáhlo tohoto
kroku, mělo se začít rozšiřování Dafa. Mnoho Bohů z nebes potom přišlo a reinkarnovali se jako
lidé. Co se potom mělo udělat s prvotními dušemi těch lidí? Povrchové lidské kůže, které vytvořili
Bohové, byly získány bytostmi shora, které se reinkarnovaly, přičemž prvotní duše původních lidí
byly zanechány v podsvětí. Protože lidé také procházejí reinkarnací, tyto kůže nejdou spolu s lidmi
a když nastane určitý čas, jsou vzaty pryč. Když člověk zemře, kůže je odebrána. Kůže, kterou
vidíme pochovanou v hrobě, ta rozložená kůže, je část, která roste přitom jak člověk jí potravu po
narození. Původní kůže je skutečnou kůží a tato původní kůže je odebrána. Takže kdokoliv se má
reinkarnovat si ji dá na sebe (všichni se smějí) a je to právě jako oblečení a takto lidé procházeli
skrz reinkarnace. Když přišel čas šíření Dafa a poté co přišli ti Bohové, v principu lidé na Zemi,
které vytvořili ti Bohové mohli být považováni za to, že vykonali svůj podíl na této záležitosti
2

zhang: Čínská délková míra. 1 zhang = 3.33 m = 3.65 jardu.
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nápravy Fa. Nebylo pro lidi lehké dosáhnout této etapy v historii. Takže zůstali v další dimenzi,
kterou Číňané nazývají podsvětí a nereinkarnovali se. V současnosti ta část, kde se nacházejí už
byla úplně přizpůsobena během nápravy Fa. Obrovská síla nápravy Fa nyní přišla do nejvrchnějšího
povrchu této lidské dimenze a přišla k nejsvrchnějšímu povrchu lidské kůže.
Celou dobu do dneška, různé rasy jsou právě jako částice pod nohama Bohů, kteří je vytvořili.
Lidé se mohou smíchat dohromady a současně existovat v této dimenzi, nepatří však do toho
stejného systému. Od příchodu nedávného časového období jsou v kůžích různých lidských ras
Bohové z různých nebes. To o čem jsem mluvil bylo to, co se dělo s lidmi na povrchu. Samozřejmě,
rozšiřuje se Dafa. Dnes to není tak, že přináším spásu bílým lidem a měním je na lidi žluté rasy,
nebo že přináším spásu lidem žluté rasy a měním je na bílé lidi. (všichni se smějí) Tato věc vám je
všem jasná. Každému umožňuji jít zpět tam, odkud přišel. Jestli jste se kultivovali dobře, dám vám
dokonce vyšší Úroveň dosažení. Když jste byl Bohem, budete se stále kultivovat a zachováte si
původní obraz Boha, který jste měli a já s tím nic neudělám; když jste původně přišli jako Buddha,
stále budete Buddhou; když jste původně byl Tao, stále budete Tao. To co jsem odstranil byly
všechny vaše prvky, které se po narození ve vesmíru zkazily. Současně vás přizpůsobím Dafa,
všechno pro vás napravím a dám vám ještě lepší věci, a dám vám stav, který by Bohové
budoucnosti měli mít. (Potlesk)
Ve vesmíru jsou různé živé bytosti, různé vnímající bytosti a různí Bohové a oni nemohou být
všichni přeměněni na tutéž věc. Nefungovalo by to a vesmíru by se nedařilo. Je to jednoduše tak.
Všechny tyto bytosti, bez ohledu na to, jaký je jejich vnější vzhled, všechny prošly procesem v
historii a jsou všichni hodni toho, aby si jich vážili, protože to je proces, kterým prošel vesmír.
Takže jsem právě mluvil o něčem, co rádi posloucháte (směje se). Myslím, že byste už neměli
posílat více papírků s otázkami. Potom co projdu skrz zbývající papírky, skončím, protože nechci
zabrat příliš mnoho vašeho času. Je to konference výměny zkušeností, takže ještě musíte přednášet
příspěvky a vzájemně se povzbuzovat. Neptal se někdo právě, jak se máme zlepšit jako celek? Toto
je příležitost ke zlepšení se jako celek.
Otázka: Jaký druh vztahu je mezi negativní bytostí a zlem?
Učitel: Ve skutečnosti jsem zmiňoval negativní bytosti jen když jsem mluvil o principu
vzájemného vzniku a vzájemného potlačování a vztahy mezi různými bytostmi ve vesmíru. Na
nízké úrovni existují lidé a duchové. Co se týče duchů, [čínský] pojem „duch“, který používají
současní lidé je všeobecný pojem a je mnoho, přemnoho odrůd, včetně duchů, ďáblů, horských
duchů, lesních duchů, příšer, démonů, strašidel, mátoh, a tak dále. Současní lidé je označují
společně jako „duchové.“ Na lidské úrovni existují lidé a duchové. Výše, existují Buddhové a
démoni. A ještě výše existují pozitivní bytosti a negativní bytosti. Proč je to tak? Protože čím výše,
tím lépe – čím vyšší úroveň, tím lepší jsou věci. Na velmi vysokých úrovních jsou pozitivní a
negativní bytosti. Nemůžete nazývat negativní bytosti „démoni.“ Jsou úplně odlišní od démonů. Ale
jsou opakem pozitivních bytostí. Proto je jeden pozitivní a jeden negativní. Důvodem je, že čím
níže se dostane, tím se více zhorší a když se dosáhne určitého stupně, jsou tam králové Fa a králové
Démonů. Buddhové jsou králové Fa. Co se týče krále démonů, mohu vám říci, že on také nemá
žádné lidské pocity nebo touhy a nemá žádné lidské připoutanosti. Je to bytost na té úrovni a proto
tam může zůstat. Jen nevěří v dobro a projevuje zlo. Vysvětluji to lidskými pojmy. Démoni jsou
jednoduše zlí a Buddhové jsou jednoduše dobří. Takže existují ve vzájemné opozici. Když přijde na
jejich činnost, jsou ve vzájemném protikladu.
V minulosti lidé říkali, že v jediné myšlence člověka je dobro i zlo; dobro a zlo pocházejí z
jediné myšlenky člověka. V tomto vesmíru je pro kohokoliv těžké, když chce něčeho dosáhnout.
Když Buddha chce udělat dobrou věc, jakmile se tato myšlenka objeví, zlo bude okamžitě
následovat. Jakkoliv velká je dobrá věc, kterou dělá, tak velká bude špatná věc, která následuje. S
lidmi je to stejné. Jakkoliv velkou dobrou věc děláte, zaručeně vám bude dáno stejné množství
špatných věcí. Někdy se to projevuje v této dimenzi. Někdy se to neprojevuje v této dimenzi, ale v
jiných dimenzích se to projeví. Například, řekněme, že jste udělali pro někoho významnou dobrou
věc a ten člověk je vám vděčný. Protože jste udělali tuto dobrou věc, je možné, že jiné bytosti
budou zraněny a ztratí. Jinými slovy, jakkoliv velkou dobrou věc jste udělali, tak velká špatná věc
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se stane. Takže v minulosti byl zákon vzájemného vytváření a vzájemného potlačování absolutní, a
když živá bytost chtěla udělat určitou věc, vůbec jí nebylo dovoleno ji uskutečnit. Co se týče Bohů,
všichni se divíte proč Bohové museli čekat na správný čas nebo příležitost, jestliže chtěli někoho
spasit. Co znamená „správný čas a správná příležitost ještě nepřišly“ nebo „ještě nedozrál čas“?
Nemohli to udělat, protože zákon vzájemného vytváření a vzájemného potlačování byl dost
absolutní a všechno to omezoval. Bůh by v žádném případě neudělal špatnou kvůli dobré věci, která
jako výsledek způsobí, že on spadne dolů. Vůbec by neudělal takovou věc. V minulosti byli mniši,
kteří mluvili dál a dál o „zachraňování lidí“. Někdy jsem si myslel, „Jste skutečně úplně mimo.“
Není to tak, jak si to lidé představují. Takže zákon vzájemného vytváření a vzájemného potlačování
způsobil, že Bohové se neodvažovali dělat věci, které chtěli.
Otázka: Bude mít lidstvo, které přijde po nápravě Fa nějaké vzpomínky na dnešní lidstvo?
Učitel: Lidstvo, lidstvo budoucnosti, bude velebit tuto událost dnešní nápravy Fa generaci za
generací. (Potlesk) Co se týče pravdy o pronásledování, ta ještě lidem nebyla úplně odhalena, aby ji
viděli. Lidstvo bude šokováno. Dovršení učedníků Dafa, projev všeho, čemu lidstvo nevěří a proces
nápravy všech odchýlených věcí lidstva – tyto budou zdrcující, nejen šokující ale i strašné. Všechny
tyto věci se stanou. Proto si lidé tuto část historie budou odevzdávat po celou věčnost.
Otázka: Trápí mě svědomí, protože jsem určité věci neudělal dobře. I když vím velmi dobře, že
bych se neměl příliš nořit do trápení až do bodu, kdy ztratím důvěru ve svou kultivaci, stále je pro
mě těžké zbavit se toho.
Učitel: Nejste odhodlán – vaše odhodlání není dostatečné. Jste učedníkem Dafa, takže se
podívejte na pronásledování učedníků Dafa v Číně, kterým tam trpí. Jste také učedníkem Dafa, a
přece nejste schopen prokázat ani jen kousek odhodlání zde. K čemu jste tak velmi připoután?
Nejde tu o to? Nemáte dostatek spravedlivých myšlenek. Když máte dostatek spravedlivých
myšlenek, budete schopen se toho zbavit.
Otázka: Mistře, myslím, že někteří studenti kladou velký důraz na „spravedlivé myšlenky“ ale
jaksi přehlížejí „spravedlivé činy“. Když si vyměňujeme zkušenosti, téměř nikdy nemluví to tom, jak
dělat spravedlivé činy. Prosím řekněte nám, jak správně zvládnout vztah mezi spravedlivými
myšlenkami a spravedlivými činy.
Učitel: Takto se to nedá popsat. Když vidíte někoho, kdo nejedná spravedlivě, ve skutečnosti je
to tak, že nemá dost spravedlivých myšlenek, protože to mysl člověka vede jeho činy. Když jsou
vaše spravedlivé myšlenky dostatečně silné, vaše činy budou určitě spravedlivé a když spravedlivé
myšlenky nejsou dostatečně silné, činy nebudou spravedlivé. Bez ohledu na to, jak vedeme diskuzi
a jak mluvíme o otázce spravedlivých myšlenek, stále jsou lidé, kteří si nemohou vyvinout
spravedlivé myšlenky. Když se můžete chovat tak, že vaše spravedlivé myšlenky jsou stále
přítomny, vaše činy jistě budou spravedlivé. Bez ohledu na to, jak se na to díváme, stále je to otázka
toho, jak bychom se měli lépe činit jako učedníci Dafa.
Otázka: Jsem učedník, který získal Fa po 20. červenci 1999. Získal jsem Fa v roce 2000. Nevím,
zda mohu mít tutéž mocnou ctnost jako učedníci, kteří získali Fa před 20. červencem 1999.
Učitel: V minulosti, před 20. červencem 1999, dělali studenti osobní kultivaci. Právě nyní je čas
pro skutečné ustanovení si mocné ctnosti. Nezískali jste tedy Fa v této době? Zda můžete mít
mocnou ctnost je také otázka pro vás [kteří získali Fa před 20. červencem], kteří si v této době také
vytváříte mocnou ctnost. Je to jen to, že máte svou osobní kultivaci smíchanou s věcmi objasňování
faktů a zachraňováním vnímajících bytostí, nic není ovlivněno.
Otázka: Je to tak, že nejmikroskopičtější látka ve vesmíru má hranice? Jestliže má, je to nejvyšší
projev Fa? Je to nejvyšší bod Pravdivost, Soucit, Snášenlivost?
Učitel: „Hmota ve vesmíru má hranice“ – zdá se, že tato věta dosáhla definitivní závěr, ne?
Nedosáhla definitivní závěr? Ale mohu vám všem říci, že na ještě mikroskopičtější úrovni není
žádná hmota a nenazývá se to hmotou. Je to úplně odlišné od současné hmoty. Ale je to stále ve
spojení se systémem hmoty, takže se to vůbec nedá vyjádřit lidským jazykem. Slovy je těžké
dosáhnout závěrečného bodu, ale já mám způsoby, jak ho slovy dosáhnout.
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Otázka: Někteří studenti si myslí, že jejich vlastní přizpůsobení se Dafa je to, co je nejdůležitější.
Takže mnohokrát se nechtějí stát příliš zaneprázdněnými a raději si nechávají více času, aby si věci
promysleli. Myslím, že postup nápravy Fa je velmi rychlý, a že když jsou věci, které bychom měli
udělat, měli bychom je udělat hned. Pokud člověk studuje Fa s klidným srdcem a hledá v nitru, když
se setká s konflikty, počítá se to jako provádění usilovného pokroku.
Učitel: Ano, je to pravda. V mnoha věcech byste neměli být omezováni lidskými myšlenkami.
Říkáte, že jste si předtím vytvořili určité zvyky. Ale to co je dnes dáno učedníkům Dafa je božský
stav. Musíte postupovat k tomuto božskému stavu. Můžete dělat mnoho věcí dobře, když k nim
přistupujete se spravedlivými myšlenkami. Samozřejmě, přemýšlení o věcech je správná věc a není
na ní nic špatného. Ale když často trávíte čas přemýšlením o věcech a promeškáváte příležitosti na
vytvoření vaší mocné ctnosti v nápravě Fa, potom vaše ztráty převáží nad vašimi zisky.
Otázka: Jak můžeme použít principy Fa, které nás Mistr učil a nebýt omezeni vězením
způsobeným našimi vlastními připoutanostmi, a být schopni všechno harmonizovat ze všech stran a
stát se ještě usilovnějšími, když postupujeme v této poslední etapě nápravy Fa? Co se týče otázek
dělání věcí pro Dafa a chápání principů Fa, jak můžeme zabezpečit, že se nezaměříme jen na jedno
hledisko a budeme schopni zharmonizovat všechno ze všech stran?
Učitel: Někdy když přemýšlíte o nějaké otázce, vytvořili jste si jistý druh zvyku – „Chci udělat
takovou a takovou věc… tuto věc nyní budu dělat takto… tamtu věc nyní budu dělat tak.“
Přemýšlíte o tom do bodu, když cítíte, že jste všechno dostatečně pokryli. Ale když přijde ke
skutečnému vykonání, skutečné, reálné situace se neustále mění a uvidíte, že se ukáže, že to
nefunguje. (směje se) A protože to nefunguje, začnete nad tím znova uvažovat. Ale věci byste
neměli dělat takto. Mějte spravedlivé myšlenky. Když si myslíte, že byste měli dělat věci takovým a
takovým způsobem, pusťte se do toho a udělejte to. Když se setkáte s problémy, přirozeně budete
vědět, jak je vyřešit. Když jsou vaše spravedlivé myšlenky silné, všechno bude vycházet hladce a je
zaručeno, že se vám bude dařit.
Proč všem říkám, aby věci dělali takto? Zdá se to být pasivní, ne? Ale není to pravda, protože ta
vaše stránka, která byla úspěšně zkultivována ví všechno. Bez ohledu na to, jak to děláte, bude to
fungovat. Bez ohledu na to, jak děláte ty věci, budete schopen udělat je dobře. Takže pro vás je
dostatečné mít jen tuto jednu myšlenku. Jakmile víte co dělat, jednoduše se do toho pusťte a
udělejte to, a zatímco to děláte, vaše moudrost postupně vystoupí. Je to proto, že v té době se vaše
část, která byla úspěšně zkultivována spojí s vámi na této straně, a jak víte, ona je úplně božská a
všemocná. Ta drobnost, kterou děláte bude určitě rozřešena v okamžiku, vaše moudrost vystoupí a
bude to úplně odlišné. A když uváznete na nějakém místě, Mistr vám dá moudrost (směje se).
(Potlesk)
Otázka: Učedníci z Taiwanu pozdravují Mistra.
Učitel: Děkuji vám! (Potlesk)
Otázka: Na Taiwanu jsou studenti, kteří nahráli Zhuan Falun a Základy pro další pokrok, mezi
jinými, v Taiwanštině a použili „Pu Du“ a „Ji Shi“ jako hudbu pozadí. Každá sada se prodává za
přibližně 15 dolarů.
Učitel: Žádná hudba se nemá přidávat k přednáškám Fa – dokonce ani hudba Dafa. Všechny věci
týkající se publikování mé práce mají být vykonány studenty, kteří jsou za ně zodpovědní. Abych to
tedy řekl takto, na všechno existuje smlouva. Naši studenti tedy nemohou sami publikovat knihy,
konat svévolně, nebo je použít na vydělání peněz. Dokonce i když na nich nevyděláte žádné peníze,
stále nemůžete lehkomyslně svévolně dělat věci. Během období nápravy Fa nemohou být žádné
chyby z nedbalosti, takže během tohoto období musíte určitým věcem věnovat pozornost. Co se
týče budoucího lidstva, morálka všech se zlepší, každý bude následovat pravidla a nikdo nebude
dělat něco takového. Každý na to dohlédne. Právě nyní to tak nefunguje a zlo hledá chyby, které by
využilo – lidská srdce nejsou spravedlivá. Nemůžeme dělat věci takto. Chtít použít knihu na
vydělání peněz je přijatelné ještě méně.
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Co se týče překladu do taiwanštiny, nejsem proti jejímu přeložení do taiwanštiny. Ale bez ohledu
na to, jakou věc děláte, nemůžete ji dělat svévolně. Tuto věc vyjasním každému: Nikomu není
dovoleno dělat věci svévolně, když přijde na věci Dafa. Samozřejmě, za speciálních okolností v
Číně je pro studenty tam momentálně v pořádku, aby dělali věci, které řeší problém získání knih.
Ale musíte zaručit, že ani jediné slovo původních knih není změněno. Mimo Čínu to není dovoleno.
Otázka: Nejhlubší pochopení, které mají studenti-veteráni o Fa je být vytrvalý v Dafa a mít víru
v Mistra. Chci se zeptat toto: odkud pocházejí vytrvalost a víra? Můj muž si nad touto věcí už
dlouhý čas láme hlavu. Jak můžeme kultivovat a vytvořit si tento druh neporovnatelné vytrvalosti ve
Fa?
Učitel: Věřit nebo nevěřit v něco je racionální myšlenka. Není to z toho, že jsem vám dal určitou
věc a není to stav, který můžete dosáhnout použitím nějaké zvláštní metody. Učedníci Dafa mají
všichni vytrvalou víru v Dafa. U učedníků Dafa se to takto dá popsat slovy. Jejich vytrvalá víra v
Dafa pochází z pochopení věcí na racionální úrovni a z toho si vyvinuli vytrvalou víru. Není to
výsledek nějakého činitele, který působí na lidskou bytost. Na svém nejzevnějším povrchu má
lidská bytost tři duše a sedm duchů. Jeden ze sedmi duchů se nazývá „víra.“ Může hrát tu úlohu, že
člověk může uvěřit, když někdo jiný něco řekne. Ale tento druh víry nemůže být porovnáván se
skutečnou vírou v kultivaci. Důvodem je, že je vnějším, nejzevnějším povrchem lidské bytosti a
může hrát jen úlohu určité inteligence. Ale spravedlivá víra učedníků Dafa je Božský stav. Je to
důsledek racionálního pochopení pravdy a je to božský stav té stránky, která byla úspěšně
zkultivována. V žádném případě to není výsledek vlivu nějakého vnějšího činitele. Není to o tom
mít pevnou víru kvůli pevné víře. Je nemožné mít pevnou víru kvůli tomu, aby měl člověk pevnou
víru. Z mého pohledu, jako váš Mistr, nežádám nic od učedníků Dafa. Všechno, co dnes děláte – ať
je to potvrzování Fa, zachraňování vnímajících bytostí nebo studování Fa a kultivování se – mohu
vám říci, že žádnou z těchto věcí neděláte pro mě. V budoucnosti učedníci Dafa uvidí, že všechno,
co učedníci Dafa dělali, bylo kvůli nim. Kdo byl zachráněn jsou jejich vlastní vnímající bytosti a to,
co dovršují jsou jejich vlastní světy a vnímající bytosti. Ustanovují si mocnou ctnost pro sebe.
Všechno se to dělá kvůli samotným učedníkům Dafa. Ani jedinou věc jste neudělali pro Mistra a ani
jedinou věc jste neudělali pro někoho jiného. (Potlesk)
Takže není nutné je nutit, aby něco dělali – studenti všichni postoupili na tuto úroveň pomocí
pochopení principů Fa. Pouze pak se mohou stát usilovnějšími, pouze potom mohou být tak
vytrvalými v Dafa. Není to kvůli nějakému vnějšímu činiteli a nemůže toho být dosaženo tím, že
přijdete s nějakou myšlenkou. Mistr nežádá nic a já od nich ani nic nevezmu. Já jim pouze dávám
věci a trpím kvůli nim. Tak to určitě je! (Potlesk) Říkám jim, aby více studovali Fa a rozhodně to
není studování pro Mistra.
Otázka: Poškození tradiční čínské kultury stranou XX a její ateistická propaganda od roku 1949
vyústila ve velké překážky pro lidi k pochopení Dafa a tohoto pronásledování. Chci použít tento
pohled na vysvětlování faktů, například, inspirovat lidí, aby přemýšleli, proč byly v tradiční čínské
kultuře taková detailní uspořádání. Zdá se ale, že to nemá nic do činění s lidskými právy. Mohu
mluvit z tohoto pohledu?
Učitel: Můžete to udělat. Můžete to zkoumat s těmi, kteří jsou dobře vzdělaní a kteří skutečně
mají svůj vlastní způsob uvažování. Ale když s lidmi, se kterými se zpravidla setkáváte, mluvíte
takto, tedy, dokonce když si promluvíte s jediným člověkem za den, budete velmi vyčerpán (směje
se). Budete potřebovat mnoho slov. Je dobré vysvětlovat fakta z různých pohledů. Můžete se do
toho pustit a dělat to. Ale nakonec musíte mluvit o tomto pronásledování.
Otázka: Učedníci Dafa z Fuzhou, Fushun, Guangzhou, Kunming, Chengdu, Leshan, Nanyang v
provincii Henan, Chengde, a Xi’an zdraví Mistra.
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk)
Otázka: Učedníci Dafa z ostrova Saipan, Francie, Macaa, Hong-kongu, Anglie, Japonska,
Mexika, Španělska, Skotska a Rumunska zdraví Mistra.
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Učitel: Děkuji vám. (Potlesk) Protože celý tento lístek je s pozdravy pro mě, jen je všechny
přečtu.
Otázka: Všichni učedníci Dafa z Huizhou provincie Guangdong, Ningbo provincie Zhejiang,
oblasti Chaoshan provincie Guangdong, Wuhan provincie Hubei, Nanchang provincie Jiangxi,
Shiyan provincie Hubei, Tianjin, Nanjing, provincie Hunan, Vnitřního Mongolska, provincie
Yunnan, Shanghai, Beijing, provincie Zhejiang, a Hohhot zdraví Mistra.
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk) Museli spojit lístky, které jste poslali a byly na nich pozdravy
Mistrovi. Ještě jsou další.
Otázka: Všichni učedníci Dafa ve Vancouveru zdraví Mistra. Všichni učedníci Dafa ze
Singapuru, Indonésie, Řecka a Jižní Ameriky zdraví Mistra.
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk)
Otázka: Vážený Mistře, prosím řekněte mi, ze které dynastie jsou reinkarnováni lidé v
Singapuru? (všichni se smějí)
Učitel: V budoucnosti se neptejte na takovéto otázky, protože v některých případech to vláda
nechápe a v některých případech to nechci říci. Singapur je z bandy Li Zichenga3. (všichni se smějí)
Otázka: Všichni učedníci Dafa z Čínské lékařské armádní univerzity č. 1 zdraví Mistra. Učedníci
Dafa z Thajska a Austrálie zdraví Mistra. Učedníci z Changchunu zdraví Mistra. Děkujeme
Mistrovi za soucit a spásu všech bytostí. Budeme se rozhodně činit dobře.
Učitel: Děkuji vám. (Mistr vstává) (Posluchači vstávají a dlouho tleskají)
Učitel: Usaďte se prosím. Takže při potvrzování Fa, jste to nyní zvládli už téměř čtyři roky. Bez
ohledu na to, o kolik déle ještě bude trvat, nepřemýšlejte o tom. Důvodem je, že jakmile o tom
začnete přemýšlet, jste k tomu připoután! Bez ohledu na to, jak dlouho to ještě potrvá, učedníci
Dafa jsou zodpovědní za odklízení těch zlých prvků, odhalování zlého pronásledování a záchranu
vnímajících bytostí! (Potlesk)
Bez ohledu na to, zda jste ti, kteří ztratili životy během tohoto pronásledování a bez ohledu na to,
kolik těžkostí jste si vytrpěli v tomto pronásledování, pamatujte si, Mistr vás ani trošku neopustil!
(Potlesk)
Co očekává učedníky Dafa jsou neporovnatelně vysoké a věčné pocty a mocná ctnost! (Potlesk)

Bez ohledu na to, zda jste studenty v Číně nebo mimo Čínu, doufám, že využijete poslední
chvíle, abyste se dobře činili a činili se ještě lépe. Hlavně ti z vás, kteří se nečinili dobře, měli byste
se chopit příležitosti a činit se dobře. Nenechejte příležitost uniknout. Jakmile pronásledování
skončí, jakmile síla zla nebude dost velká, tato věc skončí. V té době bude pozdě litovat. Jestliže by
se tato věc nestala, nebyli by studenti, kteří se nečinili dobře. Ale stala se a někteří ze studentů mezi
vámi se nečinili dobře, takže byste měli spěchat a činit se dobře. Je to proto, že se to konec konců
stalo; kdyby se to nebylo stalo, nezáleželo by na tom. Mistr může udělat cokoliv a napravit cokoliv.
Ale protože se tato věc stala, přinesla vám ztráty a musíte je nahradit sami. Doufám, že žádný
učedník Dafa nebude příliš zdůrazňovat povrchní formu věcí. Vaše vlastní kultivace, vaše vlastní
zlepšení, vaše potvrzování Fa uprostřed zla, zachraňování vnímajících bytostí a vytrvalé kráčení po
cestě, po které byste měli jít, dělání všeho dobře, to je to, co se nejvíc počítá. (Potlesk)
Děkuji vám. (Dlouhý potlesk)

3

Koncem dynastie Ming bylo velké povstání rolníků. Li Zicheng byl jejich vůdcem. (poznámka překladatele).
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