Vyučování Fa ve Vancouveru, Kanada
(Li Hongzhi, 18. květen 2003)
(Dlouhý potlesk) Nedávno jsem viděl některé z vás v publiku na poslední konferenci Fa. Zdá se,
že naše konference Fa jsou organizovány častěji během letního období. Když různé regiony
organizují konference Fa, všichni doufají, že se zúčastním. Ve skutečnosti, pokaždé když vás
navštívím, je to proto, že vám chci říci nějaké věci. Většinou když různé regiony organizují
konference Fa, všichni doufají, že se Mistr zúčastní a řekne několik slov. Ale někdy jste úplně
nepochopili požadavky, které jsem pro vás načrtl v předcházející přednášce a když potom řeknu
více, pravděpodobně to zhorší vaše pochopení z předcházející přednášky a věcí, které musíte dělat.
Takže se nemohu zúčastňovat konferencí Fa tak často. Ve skutečnosti, dnes nemám nic zvláštního o
čem bych mluvil, ale už dávno jsem slíbil studentům ve Vancouveru, že přijdu, když budou
organizovat konferenci Fa, takže tentokrát jsem přišel. (srdečný potlesk)
Pracovali jste usilovně. Viděl jsem, co jste udělali při vysvětlování faktů a chození ke
konzulátům a ambasádám na potvrzování Fa. Na této konferenci Fa měli studenti určité problémy
se stravou a ubytováním. Když jsem sem přišel, viděl jsem vás chodit nahoru-dolů po ulicích. Ale
bez ohledu na to, jak je to únavné, váš cíl je jasný: my jsme schopni zachraňovat vnímající bytosti
ve složitých situacích a my jsme schopni uspět v naší kultivaci; v tomto procesu kultivace jsme
schopni se zocelit a stát se čistějšími a čistějšími a schopnějšími a schopnějšími splnit vyšší
standardy a během doby, toto pronásledování zlem vás dělá racionálnějšími a racionálnějšími a víte
lépe a lépe jak čelit a postavit se tváří v tvář tomuto dramatu zla a tomuto pronásledování. Takže,
bez ohledu na to, jak je to mučivé nebo jak je to těžké, my jsme učedníci Dafa, takže neusilujeme o
žádné věci světských lidí. Je vám jasný váš nejvyšší cíl: chceme dosáhnout Dovršení kultivujícího.
To co chceme dosáhnout je něco, co běžní lidé nikdy nemohou dosáhnout. Proto pro učedníky Dafa
je to významná a vážná věc, začít od běžného člověka a být v tomto procesu schopen úplně
překročit běžné lidi a navíc, kultivujete se v běžné společnosti a musíte vyhovět vyšším standardům
– standardům, které překračují lidskou společnost – a dosáhnout věcí, které všichni kultivující
během historie chtěli ale nikdy nemohli dosáhnout. Takže věci jako vaše potvrzování Fa a
zachraňování vnímajících bytostí zahrnují to, jak se zlepšujete, jak odstraňujete svá opomenutí, věci
ke kterým jste stále připoutáni a všechny druhy nedostatků. Tímto způsobem, bez ohledu na to, jaké
formy z lidské společnosti použijete na potvrzování Fa, kultivujete se a bez ohledu na to, co děláte,
zlepšujete se, a bez ohledu na to, co děláte, měli byste to dělat ve stavu praktikujícího a ne z
perspektivy běžného člověka.
Je jasné, co je našim výchozím bodem. Jste praktikující, takže podstatou toho co děláte je vaše
zlepšování a vaše kultivování a pomocí tohoto pronásledování odhalujete zlo, pokoušíte se ukončit
pronásledování a odmítáte uspořádání starých sil. Takže mnoho věcí vypadá jako to, co dělají běžní
lidé, ale jejich samotná podstata je odlišná. Základním rozdílem je to, že náš nejvyšší cíl a náš
záměr je odlišný. My pouze používáme některé běžné prostředky v běžné společnosti. A běžná
společnost je úroveň, kterou Fa vytvořil pro lidstvo, takže na této úrovni potvrzujeme Fa tím, že
využíváme kulturu, kterou Fa vytvořil pro běžné lidi a různé formy, ve kterých může kultura
existovat. Nemyslím si, že s těmito věcmi je něco v nepořádku.
Víte, že dobro a zlo spolu-existují v lidské společnosti. Ale praktikující Dafa konají úplně na
základě dobroty a toto má pozitivní vliv na lidstvo, společnost, myšlení lidí, chování, morální
hodnoty a na nás, praktikující. Rozšiřování Dafa má ve skutečnosti obrovský pozitivní efekt –
mimořádně dobrý efekt – na společnost, lidské bytosti, samotné praktikující a všechno co se
projevuje je pozitivní. Nám je to jasné a stejně i běžným lidem ve společnosti. Pod zlým
pronásledováním, někteří lidé byli použiti a ovládáni zlými bytostmi, když to začalo a řekli věci,
které nebyly z jejich srdcí, věci, které navenek něco znamenaly, ale ve skutečnosti nic neznamenaly
a věci, které nepocházely z jejich vlastního uvažování – toto bylo způsobeno manipulací zlem.
1

Když dnes lidské bytosti něco řeknou o Dafa, musí být k sobě zodpovědní. Předtím lidé mohli říci,
že ta slova nebyla jejich vlastní vůle, protože lidé byli ovládáni a podváděni cizími zlými bytostmi.
Ale když jsou okolnosti takové, že cizí bytosti byly uklizeny a lidé řeknou něco [zlého], potom to
lidé skutečně říkají sami za sebe, takže za to musí nést zodpovědnost.
Mluvil jsem o soucitu (cibei). Mohu přehlédnout ty zlé věci, které lidé udělali a zlé věci, které
řekli o učednících Dafa a o mně, jakož i věci, které udělali, aby zhoršili situaci. Ale toto rozhodně
neplatí u těch, kteří udělali velkou škodu Dafa. Ti nejsou zachránitelní. Ano, Fa může zachránit
cokoliv a všechno – slyšeli jste Mistra říci vám, že mohu přeměnit všechno na nejlepší věci, bez
ohledu na to, jak je to špatné – mohu to všechno udělat, Velký Zákon to může udělat, ale někteří
zlomyslní lidé spáchali během tohoto pronásledování takové hříchy, že si už nezaslouží slyšet to, co
jim učedníci Dafa říkají a už si nezaslouží, aby je Dafa zachránil. Takže to znamená, že v tomto
pronásledování si už zpečetili své budoucí pozice a ztratili možnost být zachráněni. Takže tito lidé
nejsou zahrnuti. Řekl jsem, že bez ohledu na to, jak zlá byla bytost předtím, stále bude mít možnost.
Ať je v lidské dimenzi nebo v jiné dimenzi na libovolné úrovni, pokud nezhřešil proti Dafa během
tohoto pronásledování, potom bez ohledu na to, jak velké byly jeho hříchy předtím v běžné lidské
společnosti nebo v jiné dimenzi na libovolné úrovni, mohu ho zachránit. Řekl jsem vám toto:
Nestarám se o minulé chyby žádné bytosti v historii. Je to proto, že dokonce ani vesmír už není dost
dobrý a bytosti se už nemohou porovnávat s bytostmi ve fázích vzniku a stagnace, takže když nic už
není dost dobré, nechci porovnávat a vybírat ty, kteří jsou relativně lepší. Jednoduše chci všechny
spasit a pokud nezhřešili proti nápravě Fa, mohu je spasit. Takže vidíte, když jsem dělal věci, pevně
jsem se držel tohoto principu. (potlesk)
Často se mě studenti ptají na ty lidi, kteří se chtějí učit Dafa, ale kteří působili jako špióni pro
zlo, které napadalo Dafa, aby pronásledovalo nápravu Fa, na ty, kteří zhřešili proti Dafa, ale kteří by
navenek stále měli být počítáni za studenty Dafa. Kvůli jejich vědomé stránce nechtějí opustit Dafa,
ale kvůli své lidské stránce byli ovládáni svými lidskými myšlenkami a lidskými připoutanostmi a
udělali nějaké věci, které poškodily učedníky Dafa a nápravu Fa. Takže u těchto lidí, a já je stále
nazývám „studenti“, jsou problémy skutečně vážné a hluboké. Ale není to tak, že už nemohou být
zachráněni, není to tak, že už nemohou být spaseni. Stále se odlišují od jiných bytostí. Momentálně
náprava Fa stále neskončila, takže je stále příležitost potvrzovat Fa. Jinými slovy, stále je zde
příležitost to nahradit. Dívám se na bytost ze všech stran a dívám se na její celou historii. Jestliže
někdo je skutečně učedníkem Dafa, jestliže byl skutečně velmi dobrou bytostí v minulosti, ale
udělal něco nesprávného v určitém momentě v tomto prostředí, potom je stále odlišný od běžných
lidí, kteří zhřešili proti Dafa. Potom co nahradí škodu, kterou udělali, mohou to stále zvládnout a
když se budou činit dobře, obrovská mocná ctnost je přesto očekává. (potlesk)
Předtím jsem něco řekl: v běžné společnosti, bez ohledu na to, jaká je vaše pozice nebo jaká je
vaše práce, dokonce když je vaší prací špionáž – což je speciální práce se speciálními úkoly, proto
se to nazývá agent se speciálními úkoly, ne? – nicméně jste bytostí, takže byste neměli promeškat
tuto mimořádně zřídkavou a vzácnou příležitost jen proto, že máte speciální práci a nemůžete zničit
příležitost, na kterou bytosti čekaly po desítky tisíc let jen kvůli svému druhu práce. Takto se já
dívám na bytosti. Samozřejmě, tehdy předtím, když jsem vyučoval Fa, byly dveře spásy široce
otevřené – nevybíral jsem si vás na základě společenské třídy, povolání nebo postavení. Na tyto
věci se vůbec nedívám. Není v tom rozdíl, zda jste bohatý nebo chudý, v jaké sociální třídě se
nacházíte, zda jste bystrý nebo ne, zda jste dobře vzdělaný, jaká je vaše národnost – nedělám žádné
rozdíly. Nedívám se na žádné z rozdílů, které mají lidské bytosti a žádné z nich nemám v mysli. S
každým zacházím stejně. Takto to dělám. A toto samozřejmě zahrnuje ty speciální agenty a i ty,
kteří se stali špióny, aby se dozvěděli o Dafa.
Samozřejmě, když se podíváte zpět a přemýšlíte o tom, uvidíte, že já, jako váš Mistr zacházím s
bytostmi s největším milosrdenstvím. Takže když vás přesto všechno stále nemohu zachránit, potom
musí být pro takové lidi přichystány následky. Víte, mnoho studentů mě chce vidět a mnoho
běžných lidí mě chce vidět. Když mě někteří lidé vidí, rozruší se a nevědí proč a když mě někteří
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lidé vidí, cítí se srdečně a blízko. Někteří lidé se natolik rozruší, že chtějí plakat. Je to proto, že
jejich vědomé stránky všechny vědí, že kdokoliv mě vidí, pomohu mu, (potlesk) a mohu zmenšit
hříchy a karmu, kterou vytvořil během historie. (potlesk) Takže bez ohledu na to, jaká je vaše práce
nebo co děláte, pokud mě vidíte, mohu vás nechat vyvinout si dobré myšlenky a pokud mě vidíte,
mohu zmenšit vaše hříchy a vaši karmu vašimi dobrými myšlenkami. (Potlesk) Ve skutečnosti,
každý na světě má vědomou stránku, jsou si vědomi. Abych to řekl jinak, nezáleží na tom, co jste
udělali nebo co děláte, zacházím s vámi stejně. (potlesk) Možná toto je „největší milosrdenství“ o
kterém mluví lidé. Samozřejmě, takto se to projevuje mezi bytostmi na této úrovni. Když s lidmi
takto zacházím, když s lidmi ve světě takto zacházím, když pod takovýmto milosrdenstvím a
takovouto tolerancí, která úplně převyšuje to, jak běžní lidé zacházejí s bytostmi, lidé ve světě,
lidské bytosti, stále poškozují Dafa a shazují učedníky Dafa, kteří se je pokoušejí zachránit, potom
Buddhův Zákon má svou důstojnost a když se stále nečiní dobře po takovém milosrdenství, potom
není vůbec žádná naděje pro takovéto bytosti.
Víte o epidemii SARS v Číně, tedy, v minulosti se staré síly rozhodly [, že ji použijí] na
odstranění 8 milionů lidí v Číně. Namísto toho, aby se dali na pokání, stále tam zakrývají fakta. Ze
soucitu k lidským bytostem chce [Mistr] dát lidským bytostem více možností a nechce, aby tolik
lidí zemřelo. Ale namísto toho, aby se dali na pokání, dokonce používají SARS na pronásledování
učedníků Dafa a zakrývají fakta. Lidé u moci jsou také běžní lidé a jsou předmětem božské odplaty.
Bohové varují lidi ve světě, ale přece někteří lidé stále chtějí věci zakrývat a bránit lidem ve světě,
aby si vzali ponaučení. Potom je pro ně připravena dokonce ještě horší božská odplata! Jinými
slovy, zatímco zacházím se všemi vnímajícími bytostmi s největším milosrdenstvím, jestliže to s
některými z vás bytostí stále nejde, potom vás nechám tak a určitě budou jiné způsoby, jak se s
vámi vypořádat. Abych to řekl jinak, Buddhův Zákon je milosrdný, ale má také slavnostní povahu
Bohů a lidem není dovoleno dělat co se jim zachce a nebrat vážně Božské milosrdenství. To je
činem rouhání se vůči Bohům.
Když jsem vyučoval Fa naposled, zmínil jsem se, jak někteří studenti udělali chyby, které neměli
udělat. Ve skutečnosti, pokud jste pevný v dobrém studiu Fa, opravíte se, a budete se chovat znovu
dobře, potom jste stále učedníkem Dafa. Jednoduše se čiňte dobře příště, to je všechno a
nepozastavujte se nad tím, jakoby to bylo velmi vážné. Když to budete brát jako velmi vážné,
vytvoří to další situaci, kde se budete cítit pod tlakem lítosti a obav a potom budete zdrcený
připoutaností a nebudete schopen to překonat. Celý proces kultivace učedníka Dafa je procesem
odstraňování lidských připoutaností. Bez ohledu na to, co jste zažili, jakmile si uvědomíte ten
problém, jednoduše ho okamžitě napravte; když spadnete, jednoduše vstaňte a pokračujte v dělání
toho, co by učedník Dafa měl dělat. V tom případě chyba, kterou jste udělali bude jednoduše
počítána jako zkouška, ve které jste se nezachovali dobře během vaší kultivace a budete schopen se
přes ni dostat příště, bude pro vás více příležitostí, abyste zkouškou znovu prošli. To je všechno.
Mistr nemůže počítat nesprávné věci, které jste udělali během kultivace jako velkou věc. Ale s těmi
lidmi, kteří se stále nemohou dostat z té situace nebo kteří neustále opakují chyby, to je potom jiný
příběh. Nemůžete si vyvíjet nové připoutanosti jen proto, že jste udělali chybu.
Předtím když jsem vyučoval Fa, neměl jsem ve zvyku říkat věci příliš rázně z toho důvodu, že
jsem nechtěl vytvářet duševní břemena nebo jiné připoutanosti. Z tohoto důvodu zřídka vyučuji Fa
studentům individuálně. Jakmile vyučuji člověku Fa a zdůrazním jeho nedostatky, jen o tom
přemýšlejte, bude tím skutečně zatížen, protože ta slova pocházejí z mých úst. Proto zřídka vyučuji
Fa jednomu člověku. Když vyučuji Fa, mluvím o široce aplikovatelných věcech a mluvím v
širokém smyslu. Když dojde na problémy, které jsou vedlejší, věci, které nejsou hlavní tendencí
nebo které jsou izolované a týkají se jen několika jednotlivců, potom není nutné, abych je zmiňoval,
protože nezasahují do studentů Dafa jako celku. Je to proto, že během procesu kultivace studenti ty
věci mezi sebou uvidí a upozorní na ně ty lidi, poukáží na nedostatky. A dokonce když si je tito lidé
nemohou uvědomit hned, protože mají připoutanosti, postupně si to uvědomí. Jen když se objeví
problémy na všeobecné úrovni a mají do činění s celkovým stavem Dafa, nebo když je to problém
se stavem potvrzování Dafa, pouze tehdy o tom mluvím. Například, nyní jsou stále v některých
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regionech v Číně lidé, kteří rozšiřují falešná písma (jingweny) a někteří lidé jsou tak připoutaní, že
se je dokonce učí nazpaměť a nejenže se je učí nazpaměť, oni dokonce chodí všude možně a
propagují je mezi studenty. Co je vede k tomu, aby to dělali? Dělají to proto, že [falešná písma]
obsahují věci, ke kterým jsou připoutáni a věci, které se shodují s jejich lidskými připoutanostmi.
Nemyslím si, že se vědomě pokoušejí poškodit Fa. Dělají to proto, že mají připoutanosti a mají
lidské myšlenky, dělali věci, které zlo chce vidět, aby udělali a tím zasahovali do potvrzování Fa
učedníky Dafa.
Vlastně jsem navštívil konference Fa v Kanadě několikrát. (potlesk) Tři byly obzvláště
významné a udělaly na vás dost hluboký dojem. Poprvé to bylo, jak víte, krátce před 20. červencem
[1999]. Podruhé to bylo tehdy, když potlačování a pronásledování bylo velmi kruté. Ta byla
organizována v Ottawě a já jsem tam přišel. Tentokrát, to znamená v době, když je zlo úplně
odstraňováno v širokém rozsahu a náprava Fa se pohybuje divokým tempem, odstraňujíc zlo velmi
velkou rychlostí a prorážejíc skrz lidskou dimenzi. Je to v tomto čase, že jsem tu, abych se s vámi
setkal. Takže tyto tři konference Fa v Kanadě jsou dost významné. (dlouhý potlesk)
Měli bychom říci, že kanadští praktikující se činili velmi dobře a toto se odráží v množství
různých věcí. To, že se výborně činíte při spolupráci bylo klíčem a nebylo mnoho případů, kde jste
nechali osobní připoutanosti ovlivnit to, jak potvrzujete Fa. Nebylo mezi vámi příliš mnoho
případů, když jste trvali na vašich vlastních názorech až do té míry, že jste je nedokázali opustit.
Nebylo mnoho zdrojů třenic mezi studenty. Spolupracovali jste navzájem dost dobře a takto jste
vytvořili takovouto dobrou celkovou situaci při potvrzování Fa. Samozřejmě, Kanada je jedinečné
místo. Kanadská vláda a lidé věnovali mnoho podpory a pochopení pro Dafa a učedníky Dafa a
měli bychom kanadským lidem a vládě za tyto věci poděkovat. (srdečný potlesk)
Takže hledíc na věci z těchto třech konferencí Fa a přemýšlením zpětně můžeme jasně vidět
rozdíl v celkové situaci. Setkal jsem se s kanadskými studenty třikrát a změny v celkové situaci
mezi těmito třemi setkáními byly velké. Všichni jste to viděli. Když pronásledování začalo, tlak byl
velmi intenzivní. Když jsem vyučoval Fa v Kanadě před 20. červencem 1999, mnoho z toho, co
jsem řekl byly ve skutečnosti náznaky pro světské lidi – říkal jsem ve skutečnosti něco lidem ve
světě. Každý člověk má svou stránku, která si je vědomá. Když vyučuji Fa, nemluvím jen k lidským
bytostem, vrstvy a vrstvy mě mluví k bytostem na různých úrovních a je to proto, že nic co se stane
na tomto lidském místě není izolované – je to odraz průběhu kosmických změn na nejnižší úrovni.
Je to právě tak, jak jsem řekl předtím: pravdy jsou odlišné od úrovně k úrovni. Z vyšší úrovně
vypadají pravdy na nižších úrovních nesprávně, ale pravdy jsou pravdy na svých příslušných
úrovních a stavy, projevy a normy pro tutéž věc jsou odlišné na odlišných úrovních, s tím, že když
se věci dostanou blíže k Pravdě, dostanou se výše. Ale celkově jsou pravdy soudržné odshora až
dolů a když se projevují na různých úrovních, jsou to pravdy rozličných úrovní. Takže bytosti na
každé úrovni mají potom odlišné stavy a odlišná pochopení pravd. Čím níže se to dostane, tím níže
jsou požadavky a tím ubožejší je chování bytostí. Když se dostaneme na tuto nejnižší úroveň
lidských bytostí, bytosti se chovají takto a je to blízké nejhoršímu. Staré síly udělaly velmi
podrobná uspořádání pro toto pronásledování zla. Já zadržuji zlo tu a ti spravedliví Bohovéochránci Fa to dělají také. Staré síly mají svá uspořádání, ale ve skutečnosti je zlo také omezováno.
Když zlo rozvine svou zlobu, jeví se to jednoduše jako nesmírně tyranské, ale skutečný efekt je
velmi slabý. Takže samozřejmě, když zlí lidé konají ve jménu zla, pokud spravedlivé myšlenky
učedníků Dafa nemají opomenutí a jsou silné, zlí lidé se stanou plachými a budou dokonce poraženi
spravedlivými myšlenkami. Takoví budou. Všeobecně zlo skutečně nebylo schopno udělat cokoliv,
co se mu zachtělo a to proto, že Bohové konec konců ovládají věci. Staré síly mají svá uspořádání,
ale ony se jen pokoušejí přivodit situaci, kterou potřebují, a staré síly nebyly ani schopny udělat
všechno co se jim zachtělo, protože staré síly byly blokovány – blokovány tím, co chci udělat Já a
omezeními spravedlivých Bohů vůči nim, to jest – proto, aby neudělaly mnoho z toho, co si
předsevzaly udělat.
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Starý vesmír má staré pravdy. Jakákoliv bytost, předtím než je napravena pomocí Fa, nemůže
vidět nic z toho, co bude po nápravě Fa a nemůže vidět pravdivý projev nového Fa, protože toho
není hodna. Když bytost skutečně může vidět projev nového Fa a nového vesmíru, potom je
rovnocenná nové bytosti a bude přirozeně dělat věci podle toho. Ony nemohou vidět ty věci,
protože jsou bytostmi, které patří do vesmíru z minulosti, takže nemohou vidět budoucnost, která
nepatří vesmíru minulosti. Tato budoucnost nejsou věci, které byly uspořádány během historického
období starého vesmíru, kde jsou rychlé a pomalé časy a rozdíly mezi různými dimenzemi a které
jsou věcmi, které Bohové starého vesmíru mohou vidět. Je to odlišný a nový vesmír, vesmír ve
kterém bylo všechno přeuspořádáno – ať je to čas, dimenze, bytosti, mechanizmy nebo Fa. Není
spojený s ničím ze starého vesmíru žádným způsobem a bytosti starého vesmíru ho nemohou vidět;
to by znamenalo, že jejich schopnosti předčily ty, co mají všichni Bohové. Proto dělají to co chtějí a
jdou podle starého Fa, a proto následují pořádek starého vesmíru. Takže jsou tam jistě mnohé věci,
které jsou jednoduše těžce změnitelné. Někdy je žádám, aby udělaly určité věci a ony si myslí, že je
to bezdůvodné, takže se neodvažují je udělat. Jsou to jen bytosti toho časového období, takže si
myslí, že to je správný způsob jak dělat věci. Ale nedělat vůbec nic je ve skutečnosti velmi dobré
chování.
Ve skutečnosti, ti, kteří zasahují do nápravy Fa jsou skupinou starých sil. Relativně více bytostí v
obrovském vesmíru se toho nezúčastnilo a jejich stav je takový, že pozorují věci. Ale, jakmile
celkový, obrovský proud nápravy Fa přijde, ať pozorovali nebo se toho zúčastnili, všichni budou
rozřešeni v nápravě Fa; ti, co mají být přizpůsobeni, budou přizpůsobeni, ti, co mají být dobrotivě
rozřešeni, budou dobrotivě rozřešeni a s těmi, kteří nemohou být přizpůsobeni nebo dobrotivě
rozřešeni, pokud jejich úrovně mají být sníženy, jejich úrovně budou sníženy a ti, kteří spáchali
zločiny a mají být sraženi dolů, budou sraženi dolů. Řekl bych, že není vůbec lehké pro bytost
vstoupit do budoucnosti, není to lehká věc a je to proto, že budoucnost nepatří bytostem tohoto
cyklu. Když se na to podíváte z perspektivy starého pochopení, vstoupit do budoucnosti pro bytosti
z tohoto cyklu, pro ně vstoupit do následujícího cyklu kosmických těl, který jim nepatří, to je
jednoduše úplně nemožné. Během této nápravy Fa jsem zacházel se vším a všemi vnímajícími
bytostmi s nejvyšším milosrdenstvím a to je důvod, proč jsem chtěl přizpůsobit tyto bytosti a dostat
je tam z tohoto starého vesmíru a proto jsem si předsevzal udělat nápravu Fa ve vesmíru. Kdyby se
to nestalo, pro všechny bytosti tohoto cyklu by nebyly žádné příležitosti vstoupit do budoucnosti.
Budoucnost jim nepatří, nepatří těmto současným bytostem. Takže když někdo chce jít do
budoucnosti, musí splnit požadavky budoucnosti.
Samozřejmě, pro bytosti v současné době to není dosažitelné a je to skutečně těžké, aby se tomu
přizpůsobily. Ale je tu jedna věc: můj Fa se šíří a vrstvy na vrstvách vnímajících bytostí to vědí,
mnoho bytostí se ho učí a čte ho. Na každé úrovni je Zhuan Falun, pravdy na každé úrovni jsou
různé, a slova ve nitru se jeví různá, a jsou všechny pravdou nového vesmíru na různých úrovních.
Mnoho bytostí ho čte a přizpůsobuje se mu. Důvodem je, že toto je něco, co nikdy předtím nebylo
viděno, od mimořádně dávných dob, od začátku času ve vesmíru a je to něco, o čem se vnímající
bytosti nikdy neodvažovaly uvažovat, to jest, být schopen překročit tak dlouhé rozpětí historie,
protože ta historie nepatří žádné z bytostí v současném vesmíru. Všechno v této historii a všechny
bytosti ve vesmíru, které žijí v tomto prostředí a tato historie, která poskytuje bytostem existenci v
tomto prostředí, [může] skutečně vstoupit do budoucnosti, která nepatří této historii; nemá s nimi
vlastně nic do činění. Není to jako tento starý vesmír, kde když se vesmírná těla na různých
úrovních stala už ne dost dobrými, byla zničena a nová byla vytvořena. Tento proces působí stejně
jako vytvoření a destrukce vnímajících bytostí v novém a starém vesmíru na různých úrovních v
kolosální nebeské klenbě, ale ve skutečnosti je úplně odlišný. Bez ohledu na to, jak se ničí a znova
vytvářejí různá kosmická těla ve vesmíru, je to stále výsledek jediné myšlenky vyšší bytosti v tomto
vesmíru na vysoké úrovni a jejích schopností. To znamená, že by to stále dělala podle norem a
uspořádání starého vesmíru. Je to proto, že pro ještě větší bytost jsou kosmická těla pod ní všechna
částí jejího těla. Když je nějaká buňka odstraněna jako výsledek metabolického procesu, když je
buňka znova vytvořena, stále nese jeho vlastní mechanizmy, jeho vlastní charakteristiky a věci jeho
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vlastního vesmíru – všechno je uděláno jím. Ale když celý vesmír skutečně zmizí, je to jakoby tato
bytost zemřela a později, v určitém čase, když je bytost znovu vytvořena, nemá nic společného s
bytostí, která zemřela. To o čem tu mluvím není stejné jako to, co jsem řekl o tom, že když duše
opustí fyzické tělo, je to jakoby vysvlečení šatů a převlečení se do jiných šatů, není tam takováto
souvislost a nemá to žádný vztah k minulosti.
Dokonce i trojitost bytosti se rozpustí a přestane existovat. Bez ohledu na to, jak vysoká je
bytost, nezůstane nic. Když to přijde na konec této nebeské klenby, je to prázdný koncept pro
všechny bytosti v tomto vesmíru, všechny jsou tím zmatené a nikdo tomu nerozumí; je to něco
mimo jejich pochopení. Dokonce když nechají svou představivost běžet, stále je to omezené na to,
co si bytost může myslet nebo vědět o tomto vesmíru a je to v rámci rozsahu moudrosti vytvořené
bytostmi tohoto cyklu. Náprava Fa, jakkoliv významná věc to je, neznamená pro ně nic. Ba co víc,
vnímající bytosti byly překvapené, když se setkaly s věcmi v nápravě Fa a nevěděly, jak zareagovat.
Všichni vědí, že pravdy, které jsem učil jsou dobré, jsou tam sice staré pravdy, ale ony byly
vytvořeny během období degenerace a destrukce starými pravdami. Proto je požadavek nápravy Fa
na všechny bytosti takový, aby nedělaly nic.
Nejšťastnější jsou ti, kteří se během nápravy Fa ani nepohnuli – jednoduše tiše pozorovali věci.
Důvodem je to, že je zachráním všechny a přizpůsobím všechny ty bytosti a nechám je přejít do
nového vesmíru. Ale staré síly viděly, že mnoho bytostí spáchalo početné hříchy v historii, myslí si,
že ty bytosti by neměly být zachráněny a neměly by být zachovány a jsou si jisté, že ovládají moji
nápravu Fa, takže naplánovaly odstranění těch bytostí během mé nápravy Fa. Takže co se týká
bytostí v tomto světě, proč nechají ty zlé policisty být tak krutými, násilnými a zuřivými a proč
nechají ty zlé věci na nízkých úrovních dělat zlo? Jejich cílem je odstranit určité lidi ve světě a
praktikující, o kterých nemají vysoké mínění. Takže nechaly tyto lidi, co dělají zlo, jakož i jejich
oběti spáchat obrovské hříchy. Ti, jejichž úrovně jsou o trošku vyšší nedělají tyto věci přímo. Myslí
si, že jsou Bohy a že jsou svatí a čistí, proto nechtějí vecpat své ruce do hromady odpadu, aby přímo
hýbali věcmi a je to proto, že jakmile by sem přišli, spadli by dolů. Takže ovládají bytosti na úrovni,
která je přímo pod nimi. Staré síly na různých úrovních dělají věci, které zasahují do nápravy Fa na
každé úrovni, a proto když se to dostane do lidského světa, zlé bytosti konají ještě zlomyslněji.
Nikdy předtím se náprava Fa nedělala. Bez ohledu na to, jak nebezpečnou se stane situace, tato
náprava Fa zůstává unikátní příležitostí pro všechny vnímající bytosti. Fa existoval dlouhý čas a Já
jsem přišel s tímto všemohoucím, s tímto harmonizujícím a všeobsahujícím, s tímto neslýchaným a
nejlepším Fa. (srdečný potlesk)
Avšak tím je řečeno, že pro učedníky Dafa, kteří přišli potvrzovat Fa a pro bytosti ve větším
vesmíru, je to jen záležitost uskutečnění daného plánu Fa pro záchranu. To znamená, že tento Fa tu
byl už dávno a je to jen otázka toho, jak dobře se vnímající bytosti chovají podle tohoto Fa, nebo
jak jsem řekl, jak se mu přizpůsobí. Takže to zahrnuje tento proces, to je všechno. Řekl jsem
předtím, že nikdo nemůže poškodit tento Fa. Není to tak, že vytvářím nějaký nový Fa, dokud dělám
věci. Fa existoval po velmi dlouhou dobu. Je to jen záležitost toho, jak se vnímající bytosti
přizpůsobí Fa, to je všechno. Čím více moudrosti bytost má, tím výše o sobě smýšlí, ale jsou
skutečnosti, které ani bytost s obrovskou moudrostí nemůže vidět na své úrovni. Jakákoliv
myšlenka, kterou má vůči nápravě Fa ji značně ovlivní. Jedna její myšlenka může nechat vrstvu za
vrstvou vnímajících bytostí zhřešit vůči nápravě Fa a tím ona sama zhřešila vůči nápravě Fa. Bez
ohledu na to, jak gigantické jsou bytosti, všechny čelí této otázce, protože žádná bytost z tohoto
vesmíru nepatří do budoucího vesmíru a bez ohledu na to, kolik ze skutečné situace mohou vidět
stále nemohou vidět to, co je nejvyšší. Takže i pro konečné, poslední bytosti vesmíru to může být
obrovská katastrofa; jakmile se objeví [nesprávná] myšlenka, tato bytost nemůže ujít katastrofě.
Používám lidský jazyk, abych takto popsal věci a nazývám to katastrofou. Bez nápravy Fa by tu
nebyla otázka zachraňování vnímajících bytostí a všechno, co by bylo znova vytvořeno by nemělo
nic do činění se starým vesmírem. Takže toto je ve skutečnosti největší milosrdenství vůči bytostem
ve vesmíru. (potlesk)
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Víte, že bytosti na různých úrovních vesmíru, různá vesmírná těla, různé nebeské klenby a různé
kolosální nebeské klenby jsou vytvořené jedinou myšlenkou Boha na vysoké úrovni. Dokonce když
jsem to nyní říkal, jsou některé bytosti, které sedí tam nahoře a mají ze sebe dost dobrý pocit. Myslí
si, že všechno bylo vytvořeno jejich jedinou myšlenkou. Ale ti, kteří jsou nad nimi se jim smějí –
„Všechno to jsem vytvořil já svou jedinou myšlenkou.“ A ti, kteří jsou ještě na vyšších úrovních
přemýšlejí tímto způsobem také. Je to proto, že nikdo z nich neví, že nad nimi existují ještě
gigantičtější Páni. Ten, kdo opravdově vidí, jací jsou směšní jsem Já. (potlesk) Tato náprava Fa je
největší příležitost pro ně a největší milosrdenství vůči nim, a přece to všechno chtějí ovládat. Myslí
si, že to co mají oni je to nejlepší a že mi pomáhají s nápravou Fa. Dokonce mi násilím vnucují své
nejlepší věci. Potom přemýšlejte o tom, když mi vnutili věci, kolik zbrzdění, kolik překážek pro mě
vytvářejí? Když nechcete jejich věci, myslí si, že odmítáte nejlepší věci, a že tím je to stejné, jakoby
jste ničili tento vesmír, je to totéž, jakoby jste ničili budoucnost – takto to oni vidí. Oni mají jen
tolik moudrosti, takže toto je rozsah jejich pochopení.
Téměř všechny úrovně na úrovních bytostí v rámci systému starých sil přemýšlejí a chovají se
takto a to způsobilo překážky v nápravě Fa. Když se ta jedna jejich myšlenka projevuje na nejnižší
úrovni vesmíru, přináší nejhorší druh reakce. Čím níže a horší jsou bytosti, tím horší a více zkažené
jsou věci, které dělají. Ve skutečnosti takto celé pronásledování vzniklo. A ve skutečnosti, co se týče
těch úrovní nad úrovněmi bytostí, o kterých jsem právě mluvil… právě nyní jsem už nemluvil o
bytostech v nitru těch obrovských vesmírných těl, mluvil jsem o těch hlavních tělech, Králích,
větších hlavních tělech, Králích Králů v těch obrovských vesmírných tělech. Mluvil jsem o těch
bytostech. Přemýšlejte o tom, kolik úrovní nad úrovněmi, bezpočetných, nekonečných, nezměrných
Bohů, Buddhů, Taů a vnímajících bytostí je v nitru nebeské klenby, není důvod, abych tu o nich
mluvil – například o jejich činech a o tom, co konkrétně dělají – všechno je to způsobeno tím, co
dělají jejich hlavní těla.
Tento vesmír je tak obrovský, takže jakmile Mistr o něm mluví, rozmluva se stane velmi širokou
a na vysoké úrovni, protože toto jsou problémy, kterým v současnosti čelím, jsou to problémy,
kterými se právě nyní zaobírám. Ale do světa běžných lidí se odráží jen výsledek toho, co bytosti na
takové vysoké úrovni udělaly. Moje vyučování Fa není něco, co dělám podle libovůle, zároveň je
učím Pravdu a zvlášť je učím tyto věci. Když to člověk poslouchá tady dole zní to velmi vysoko, ale
vy co tu sedíte jste všichni učedníky Dafa, takže konec konců nevyučuji něco světským lidem. Ve
skutečnosti věci, o kterých mluvím dnes, jsou pro běžné lidi těžce pochopitelné, ale lidé zažijí můj
soucit, energii a pocit, že to je pro ně dobré, avšak jen učedníci Dafa skutečně rozumí tomu co
učím. (potlesk)
Ještě jste neobědvali, takže skutečně nechci mluvit příliš dlouho. (dlouhý, nadšený potlesk
žádající Mistra, aby zůstal)
Ve skutečnosti, bez ohledu na to, kolik toho říkám, všichni z vás se musí kultivovat skutečným
praktikováním a to je to, co je první a nejpřednější. Nepřehlížejte vaši konferenci Fa – je částí
celkového kultivačního procesu učedníků Dafa. (potlesk) Takže i když mě chcete poslouchat, jak
vyučuji stále vyšší a ještě vyšší věci a jdu do ještě větších detailů, během kultivace se ukáže, že
stále musíte dělat pokrok krok po kroku. Takže předtím než skončí náprava Fa, měli byste využít
čas, který zůstává a pevně se dobře činit ve všem, co byste měli dělat. To je to, co znamená pro vás
kráčet po této cestě k budoucnosti a dělat to, co je největší. Nemůžete promeškat žádnou příležitost
nebo odbočit v nějakém kroku.
To je skutečně těžce uskutečnitelné, dokonce i když se co nejlépe pokoušíte kráčet každým
krokem dobře. Během kultivace ve skutečnosti neustále zakopáváte a padáte a potom se šplháte
nahoru, abyste mohli jít dále. Ale to, s čím se setkáváte v této společnosti bylo vyrobeno touto
lidskou vědou, touto realitou a samozřejmě je to velmi vábivé. Takže když se setkáváte s touto
běžnou společností, je skutečně těžké udržovat vztahy kultivujících se a běžných lidí a je těžké
vymanit se ze všemožných připoutaností. Ale bez ohledu na to, jste učedníci Dafa, takže mějte
spravedlivé myšlenky ve vašich myslích a dělejte dobře to, co byste měli dělat, jak se jen dá.
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Kultivujete se zatímco se přizpůsobujete běžným lidem v co největší míře. Nemusíte se stát mnichy
nebo se chovat jako ti lidé, kteří zanechali světský svět. Ve skutečnosti, toto je už nejvýhodnější, co
se týče formy. Ale když přijde na zvyšování vašeho charakteru, nemůže tam být absolutně žádný
kompromis. Někteří lidé to mohou odhalit, a někteří to možná nemohou odhalit, a vy
pravděpodobně dokonce nemůžete odhalit tak jasně vaše pozvednutí a zlepšování. Ale všechno to je
absolutně striktní a přesné. Kdykoliv je část úplně zkultivována, bude přizpůsobena ke druhé straně,
a proto na této vaší straně nebudete nikdy cítit, že jste se značně zlepšili. Důvodem je, že změny na
povrchu jsou malé, ale změny v jádře jsou obrovské. Takže tímto stavem je zaručeno, že se můžete
kultivovat, že se můžete zlepšovat a že když v kultivačním procesu uklouznete a spadnete, když
nedáváte pozor, nebude to mít za následek pokles vaší úrovně. Je to proto, že ta strana, která byla
úplně zkultivována byla oddělena. Hned jak je oddělena, následkem nebude, že obě strany, ta strana
která byla úplně zkultivována a to tělo, které je lidské, obě udělají chybu, takže takto není lehké
klesnout v úrovních. Toto se vztahuje k normální kultivaci. Ale co se týče lidí, kteří přešli na
opačnou stranu v rozhodujících momentech nebo udělali věci na pronásledování Dafa a učedníků
Dafa, to je jiná záležitost. Co se však týče praktikujících, když přijde na zvyšování standardu, na
kterém se drží váš charakter a opouštění vašich připoutaností, zde není vůbec žádné manévrovací
místo a standard absolutně nemůže být snížen, protože zde musí být zodpovědnost k vesmíru a k
vnímajícím bytostem v budoucnosti. Mnoho učedníků Dafa dosáhne stav obrovských bytostí v
budoucnosti a budou zahrnovat mnoho vnímajících bytostí, dokonce nezměrných bytostí. Takže
když je váš standard snížen, potom ta úroveň vesmíru nebude trvat dlouho a ta úroveň nebeské
klenby nebude trvat dlouho, takže musíte dosáhnout standardu.
Nechoďte však do extrémů a nesnažte se o to jen proto, že to Mistr řekl. Nikdy jsem vás nic
nenutil dělat. Můžete se kultivovat a přitom se přizpůsobit běžné společnosti co nejvíce jak je to
možné, ale jako člověk, který se kultivuje, musíte vědět, jak byste se měli chovat. Měli byste se co
nejvíce snažit dobře se činit a co nejvíce se snažit přizpůsobit standardu praktikujícího. Nelíbí se
mi, když se okamžitě začnete o něco snažit poté co slyšíte, jak Mistr něco řekne. Tato snaha
okamžitě způsobí, že půjdete do extrémů a neděláte žádné [normální] věci, a uvažujete „Budu dělat
pouze věci nápravy Fa.“ Ale to nefunguje, protože cesta, po které dnes jdou učedníci Dafa bude
kultivační cestou pro lidi v budoucnosti.
Viděli jste efekt, který mělo náboženství na společnost, když lidská morálka poklesla. Nemůže
zachránit lidi a namísto toho poškozuje spravedlivou víru lidí. Co se týká duchovních, lidí, kteří
zanechali světský svět a kultivujících – běžní lidé jim svěřili svou důvěru a víru v Bohy a své
naděje. Potom, když se tito lidé nečiní dobře, není to jen o nějakém jednotlivci, který se dobře
nečiní. Když kultivační skupina nebo náboženství nemůže kráčet náležitě, není to jen záležitost
toho, že samo nekráčí náležitě. Způsobí to, že celá společnost degeneruje a způsobí to problémy pro
velké skupiny lidí. A současně nevíra v Bohy pro vnímající bytosti, pro ty vnímající bytosti, které
věří v Bohy, toto je nejžalostnější a nejtragičtější věc. Takže v budoucnosti je dost pravděpodobné,
že nebude taková forma, jakou je náboženství. Možná učebnice, které lidstvo bude studovat v
budoucnosti, budou mít prvky Fa, které jimi budou prostupovat a ti, kteří se dokáží dobře činit,
nebo se činit ještě lépe ve svých aktivitách v společnosti, mohou být praktikujícími. Učedníci Dafa,
když si vzpomenete na všechno co dnes děláte, není to takto? Není nic hmatatelného v Dafa, co by
ho dělalo nějakou politikou v tomto světě.
Nechám všechno v budoucnosti jít nejspravedlivější cestou, takže lidé v budoucnosti budou
požehnaní. Tato lidská společnost zůstane pro budoucnost, takže je to požehnáním pro životy a
vnímající bytosti na rozličných úrovních v budoucnosti a je to proto, že je to příležitost a část Dafa
harmonizujícího a zdokonalujícího bytosti. Takže v lidské společnosti v budoucnosti budou oproti
dnešní lidské společnosti velké změny a rozdíly. Neřeklo mnoho lidí, že lidé v budoucnosti budou
požehnaní? Pro kultivující se v minulosti byla kultivace těžká. Takže mnoho lidí, kteří se chtěli
kultivovat uvažovalo o cestě: trpět a kultivovat se utrpením. Kultivování skrze utrpení může
skutečně odstranit karmu, protože konec konců kultivujete, takže můžete stoupat. Ale dokonce když
do toho dali všechno co měli, jejich úrovně byly stále omezené a většina z nich nemohla jít za Tři
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říše. Důvodem bylo, že nebyl Fa, který by vedl jejich kultivaci a oni neznali standardy Fa a
požadavky na různých úrovních. A bytosti na různých úrovních mohly těžko být za ně zodpovědné.
Není to tak, že Bohové k nim nebyli milosrdní, je to proto, že ve vesmíru působí zákon vzájemného
vzniku a vzájemného zabraňování. Kdykoliv měl někdo myšlenku, vytvořila různé elementy, které
byly opačnými protiklady pozitivního a negativního. Když jste měli myšlenku dobroty, objevilo se
zlo a když jste měli zlou myšlenku, mělo to také účinek. Takže mnoho praktikujících mluvilo o tom,
že „dobro a zlo pochází z jediné myšlenky,“ ale kdo skutečně znal pravdu za těmito slovy? Bohové
nemají dovoleno konat nerozvážně. Zachraňování lidí není maličkost. Proč když Ježíš zachraňoval
lidi a dělal takový obrovský dobrý skutek, bytosti na nebesích chtěly všechno z toho diktovat? A
proč ho nechali ukřižovat? Na povrchu to bylo kvůli utrpení za hříchy lidstva, ale proč Bůh trpěl za
hříchy lidstva? Proč vyšší Bohové nezasáhli? Proč nemohli Bohové přímo zmenšit hříchy lidstva? V
minulosti to bylo zákonem ve vesmíru a všechno bylo takové. Z mé perspektivy se to týká toho, že
Fa starého vesmíru chyběla moudrost v této oblasti, takže příště to takové nebude. V budoucnosti se
stane mnoho obrovských změn, takže pro vnímající bytosti to bude nádherné všude vůkol a
takováto podlost nebude existovat.
Ale i když relativně řečeno zákon vzájemného vzniku a vzájemného zabraňování nebude už v
budoucnosti absolutní, bude stále existovat a pozitivní a negativní bytosti budou stále existovat.
Takže když přijde na nehorší, nejnižší úroveň, i když nebude až tak zlá jako nejnižší úroveň
předtím, nejnižší úroveň stejně nebude dobrá. Lidé v budoucnosti budou požehnaní, ale jen v
porovnání s dnešními lidmi. Budou věci, které vytvářejí karmu jakož i utrpení na odstranění karmy
lidstva, takže stále budou války, hladomory a neštěstí. Určitě to bude takto, protože kdyby to takto
nebylo, kdyby se hříchy lidstva staly příliš velkými a nebyly by odstraněny a splaceny utrpením,
lidstvo by bylo zničeno. Kdyby lidstvo nemělo žádné utrpení, nevědělo by, co je štěstí; toto lidské
místo se nemůže stát Nebem. Takže přesně proto, že má utrpení, člověk se tady může kultivovat a
vytvářet karmu, když se věci dělají špatně. Takže lidská společnost navždy zůstane výjimečným
prostředím.
Dát lidstvu největší požehnání tedy znamená udělat to tak, že budoucí lidstvo nebude mít
standardy tak nízké jako dnešní lidstvo a toto je největší milost. (potlesk) Když všechno není tak
zkažené, prostředí se pozdvihne, relativně řečeno. Utrpení nebude takové nízké a všechno bude
udržováno na základně s vyšším standardem než má současné lidstvo a bude to určeno tou úrovní
Fa. Takže co se týče budoucích lidí, každý člověk, který bude schopen vstoupit do budoucnosti,
bude požehnaný. Proč je to tak? Protože se tu šířil Dafa, toto místo bylo vytvořeno pro Dafa a
bytosti zde přinesly oběti. A historie pokročila do tohoto dnešního bodu, což je jejich obrovský
úspěch, takže bytostem a budoucímu lidstvu bude třeba dát požehnání.
Samozřejmě, tohle není jednoduchá věc. Všechno ve vesmíru se vzájemně vytváří a vzájemně
zabraňuje, každá věc s jinou je propojena a harmonizována a fungují zde i jiné faktory a důvody. To
znamená, že když se takovéto změny stanou ve světě, ve skutečnosti různé dimenze a úrovně ve
velkém vesmíru také odpovídajícím způsobem zvýšily své úrovně. A to je pravda pro každou
úroveň. Nyní když se pozvedl standard na tomto místě Tří říší, přemýšlejme o tom – nemůžete se
pozvednout a být s Bohy, takže to místo, kde jsou Bohové se musí také pozvednout. A nestačilo by,
kdyby se tato úroveň Bohů pozvedla na místo jiné úrovně Bohů, takže tamta úroveň Bohů se musí
pozvednout také. Jinými slovy, standard na každé úrovni se pozvedl. A tak to znamená, že prostředí
na každé úrovni se zlepšilo. Samozřejmě, aby byly tyto věci dosaženy, mechanizmy nebeské klenby,
moudrost a schopnosti Fa musí dosáhnout toho bodu, a tak může učinit způsob existence bytostí a
každý aspekt věcí nádhernějším.
To, čím se nyní zabývají učedníci Dafa ustanovuje nejlepší bytosti budoucnosti. A to je proč pro
vás všechny, když přijde na požadavky na charakter nebo na standard, který jako praktikující
můžete dosáhnout, v tomto směru nemáte žádné manévrovací místo – musíte toho standardu
dosáhnout.
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Fa vyžaduje, abyste se co nejvíce přizpůsobili způsobu života v dnešní lidské společnosti, takže
proto, abyste tu byli schopni žít, nemůžete nechat lidi považovat vás za nějakého podivína nebo
výstředníka. I když máme mnoho kultivujících se lidí, kteří opustili světský svět, pravdou je, že
náboženství je stále formou současných podmínek lidské společnosti. Takže tímto způsobem cesty
po kterých kráčíte ve skutečnosti vytvářejí základ pro budoucí bytosti. To však neznamená, že vás
používáme na nějaký experiment. Fa existoval po dlouhý čas. Vy ho žijete a toto je jednoduše druh
procesu, a dílo nápravy Fa určitě uspěje. Pravděpodobně jste slyšeli z různých proroctví a od lidí se
schopnostmi, že lidstvo se setká s takovou a takovou katastrofou. Ale nikdo se neodvažoval říci, že
tato náprava Fa neuspěje a je to proto, že uspěje nad všechny pochybnosti. Důvodem je, že nezáleží
na tom, zda bytosti mohou nebo nemohou realizovat v praxi požadavky, které na ně klade Fa,
náprava Fa bez pochyb uspěje. Je to proto, že kdyby lidská rasa nemohla projít skrz potvrzování Fa,
Fa by vytvořil všechny bytosti znovu a cokoliv by chybělo, je to ve Fa, protože to tam už je. Takže
když mluvím o milosti, chci, aby se bytosti staré éry, potom co se přizpůsobí, staly částí bytostí
nové éry. To je to, co chci udělat.
V průběhu historie lidé slyšeli, jak bytosti na různých úrovních mluvily o takovém a takovém
druhu milosti, a dokonce Bohové na velmi vysokých úrovních mluvili o milosti. Ale všechny jejich
formy milosti mají normy, žádná z nich není bez jejich pochopení a úrovní. Ale tato obrovská milost
v nápravě Fa nebyla nikdy předtím viděna žádnou vnímající bytostí v celém vesmíru. Co znamená
„široko a daleko sahající Buddhova milost“? (srdečný potlesk) Samozřejmě, vnímající bytosti
budoucnosti uvidí, jak učedníci Dafa zachraňovali vnímající bytosti. Když dovršíte kultivaci,
vnímající bytosti v budoucnosti budou znát vaši široce a daleko sahající milost Buddhy, ale lidé v
budoucnosti nebudou vědět o mně. Pouze vy o mě můžete vědět a je to proto, že vnímající bytosti to
nepotřebují vědět – a ony si vlastně nezaslouží vědět – pro ně je dostatečné, když znají vás.
Původně o mně nikdo nevěděl, a ani v budoucnosti o mně nikdo vědět nebude. (Mistr se pousměje)
(srdečný potlesk)
Životy jsou složité. Pravdou je, že jsem už uskutečnil proces, ve kterém se člověk stává Bohem.
Moje vlastní fyzické tělo už řídí Falun ráj a v budoucnosti uvidíte mnoho mých Já z minulosti a
možná si je potom zmýlíte se mnou. Ve skutečnosti, esence mého hlavního těla, skutečné Hlavní Já,
je pro bytosti těžce poznatelné. Ale já vím všechno o vás. (Mistr se pousměje) (dlouhý potlesk)
Když jsem přišel, procházel jsem procesem klesání úroveň za úrovní. Když mluvíme z hlediska
Bohů na velmi vysokých úrovních, existuje zde trojitost. Na různých úrovních jsou různé koncepty
a pochopení trojitosti. Na velmi vysokých úrovních, které mají fyzickou formu, se trojitost vztahuje
na Skutečné tělo, Skutečného ducha a Myšlenku, to je trojitost. Taková je situace na velmi
vysokých úrovních. Na ještě vyšších úrovních to však tak není. Tam je myšlenka a tělo jedno a není
tam rozdíl. Nyní budu mluvit z této úrovně, kde je tělo a duše a mluvím o trojitosti Skutečného těla,
Skutečného ducha a Myšlenky.
Když jsem přišel dolů na úroveň, která měla fyzickou formu, začal jsem si vytvářet Skutečné tělo
a klesal jsem krok po kroku do kolosální nebeské klenby. Pokaždé jsem šel tak, že jsem si vzal jen
samotné Skutečné tělo. To znamená, že skutečné Já je Skutečné tělo. Říkal jsem vám to po celou
dobu – řekl jsem, že jsem na nejzevnější vrstvě a skutečná kůže jsem Já. Je to proto, že na libovolné
úrovni jsem si vždy na nejzevnější vrstvě vytvořil Skutečné tělo, to znamená, že když jsem přišel do
tohoto lidského místa, Skutečné tělo existovalo v nitru lidského těla. (potlesk) Takže jsem zanechal
dost mých Skutečných duchů na různých úrovních v průběhu historie. Oni byli všichni moji
Skuteční duchové v minulosti na různých úrovních. Někteří z nich si mysleli, že po tolika letech se
nebudu schopen vrátit nazpět, takže se rozhodli vytvořit si tělo, přičemž všichni z nich vypadali
stejně jako já v té době. Toto znamená, že ve vesmíru v budoucnosti uvidíte minulost mnohých
mých Já. Všichni mohou vstoupit do nového vesmíru budoucnosti poté co se přizpůsobí, protože to
je jejich mocná ctnost a požehnání – byli mnou. Pokaždé jsem klesl se Skutečným tělem, takže
pokaždé Skutečný duch, když tělo chtělo klesnout, všichni chtěli, abych neklesal, protože věděli, že
scházení dolů znamená mnoho útrap a je rovnocenné zničení. Bez ohledu na to, z jaké výšky Bůh
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pochází, v očích Bohů, když nakonec dosáhne toto lidské místo, znamená to, že ten Bůh v podstatě
zemřel. Takže když jsem klesal krok po kroku, od počátku až po konec, vždy jsem vytvořil
Skutečné tělo. Ale i když toto Skutečné tělo překročilo množství úrovní během dlouhé, klikaté
historie, odkud přesně tato kůže vlastně původně pocházela? Kdo je to? Žádná bytost to nemůže
vědět nebo tomu rozumět. Tentokrát jsem použil lidské tělo, abych se narodil v lidském světě,
přebírajíc nejzevnější povrchovou formu člověka. Rozdíl je v tom, že Skutečné tělo je v nitru
lidského těla, ale žádná bytost nemůže zjistit nebo pochopit, odkud pochází moje nejzákladnější
esence. Když jsem právě řekl, že pro bytosti v budoucnosti bude těžké vědět o mně, to je to, co jsem
měl na mysli.
Takže řekl bych, že to, o čem jsem dnes mluvil, je dost vysoké. (potlesk) Ale vy jste přece
učedníci Dafa, že ano, takže jste slyšeli to, co jste slyšeli a nevytvoříte si nějaký druh připoutanosti.
Postupně jak půjdete skrz kultivační proces, někteří z vás něco z toho budou znát a někteří to po
vašem konečném Dovršení mohou vědět všechno.
Nyní, když jsem zmínil Dovršení, řeknu vám, že vaše Dovršení neproběhne náhle, na jedenkrát,
jako u těch, co kultivovali elixír v minulosti, kde oni nechali věci vybuchnout jednou ranou – není
to ten kultivační stav. Takže jaký druh kultivačního stavu je Dovršení pro učedníka Dafa? Ta vaše
část, kterou jste úplně zkultivovali ví všechno a to jste vy. Když přijde čas pro vaši nejvrchnější
část, ten kousek zde, aby se přesunul tam, bude to jakoby jste se přirozeně probudili z dřímot, je to
ten druh kultivačního stavu a není to zemí otřásající. (potlesk)
Během kultivace jste si všichni uvědomili z knihy rozdílné pravdy Fa, ale to je jen ten malý,
malilinký kousíček pochopení, který jste získali zde, na lidské straně. Víte, skutečné Buddhovské
pravdy nejsou něčím, co se může úplně rozvinut přímo před kultivujícím, který má stále povrchové
lidské tělo, takže ten vy na této straně může mít jen všeobecné pochopení, přičemž ta stránka, která
je úplně zkultivovaná má už úplné pochopení té sféry. Takže když jste v procesu kultivování a
mluvíme o té stránce, která je úplně zkultivovaná, to je ta úroveň, na které byste měli být a v té
sféře ve vesmíru znáte všechno na každé z úrovní pod vámi, a navíc, je to úplně v rámci vašeho
rozsahu vidění. Každá část, kterou jste úplně zkultivovali je úplně taková, je to tak až po konečný
bod, když vaše kultivace skončí, a v tom čase pochopíte všechno, a bude to úplně přirozené.
Navenek je to jakoby jste se probudili ze sna – „Ach“ – uděláte jednoduše to, co byste měli udělat.
Takhle to je. (potlesk)
Vaše myšlení v tom čase nebude lidským způsobem uvažování ani nebude obsahovat lidské věci,
protože skladba myšlenek vaší úplně zkultivované části je celá založená na prvotřídním standardu
Bohů. Ten způsob uvažování nepůjde do nižší roviny myšlenek, ale, všechno na nižších rovinách
vám bude známé. Víte, vlastně nezáleží na tom, zda tu mluvíme o Buddhovi Šákjamunim, nebo o
nějakém jiném Bohovi nebo Buddhovi, oni dokonce znali uvažování tvorů jako dobytek a koně,
znali myšlení ještě nižších bytostí a znali ho celé a úplně, ale oni tam nešli; jednoduše znali
všechno, to je celé. Později, když vy učedníci Dafa ukončíte svou kultivaci, jasně uvidíte všechno
co je pod vámi a budete znát všechno, ale je tu jedna věc: váš způsob uvažování nebude ve
skutečnosti stejný jako jejich, nepůjdete tam a budete mít úplně uvažování vaší sféry. Takže později,
když přijde čas Dovršení, možná to bude jen jako probuzení se ze sna, a vy přirozeně budete
všechno vědět. Důvodem pro to je, že ta vaše část, která byla úplně zkultivována byla na druhé
straně po nějakou dobu a čas tam není stejný jako čas zde v této dimenzi, ten vy na té straně tam
strávil už dlouhou dobu a dobře zná věci, takže když se vaše poslední část na této straně přesune
tam, bude také všemu rozumět. (potlesk)
Dříve jsem vám řekl, že když se kultivující v minulosti stali Osvícenými, nechali explodovat
svůj elixír, a když nechali explodovat elixír, každá jednotlivá úroveň vybuchla, takže to mělo
jednoduše obrovský vliv na zemi, a měli bychom sesuvy půdy, byly by přílivové vlny a věci by se
pořádně třásly. Všechno toto by se stalo. Naši učedníci Dafa, to je hromada lidí, a jejich kultivační
úrovně jsou vysoké. Tedy! – bylo by to tentokrát hrozné, nebyla by ve světě vyloženě obrovská
neštěstí? Ale to se nestane. Všechno to bude skutečně přirozené. Takže proto jsem tuto část Fa úplně
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vzal do úvahy tehdy když jsem začal dělat tuto akci, takže každý aspekt této části Fa je nejvíc
zahrnující a nejdokonalejší.
Je také něco, co se týká mnoha našich studentů, to jest, mají množství věcí, které zvažují ve
svém myšlení – něco z toho, něco z tamtoho, sami to znáte – a ve skutečnosti, jakmile přemýšlíte o
těchto věcech, vaše úroveň klesla. Neměli byste přemýšlet o ničem, není důvod, abyste se trápili
nějakými věcmi. Mistr je soucitný a určitě vám dá nejlepší uspořádání. (potlesk) Nemusíte
přemýšlet o tom, zda to je Mistrův soucit vůči vám, protože to je to, co jste kultivovali, je to
výsledkem vaší vlastní mocné ctnosti. Proto to Mistr pro vás může udělat.
To je všechno co řeknu. (srdečný potlesk)
Vy, co jste se nečinili dobře: spěchejte a staňte se usilovnými. Stále musíme pokračovat v
organizovaní konferencí Fa. Musíte udělat každý krok dobře. Čím lepší se stane situace, víte, řeknu
vám, tím méně je předurčených příležitostí, takže se absolutně nejlépe pokuste dělat věci, které by
učedníci Dafa měli dělat. I když jsem to řekl, nechoďte do extrémů. Nemůžete jít do žádných
extrémů. V momentě kdy jdete do extrému, poškodili jste cestu, kterou jsem pro vás uspořádal a
požadavky, které má na vás Fa. Měli byste dělat věci, které byste měli dělat, normálním způsobem.
Když zítra je Dovršení, dnes o tom stále nebudete vědět. A předpokládejme, že si chcete založit
firmu, potom byste to měli udělat. Ať je to cokoliv, já to pro vás zharmonizuji. Nepřemýšlejte o
ničem! Dělejte všechny věci, které máte dělat. (srdečný potlesk)
Na závěr přeji mnoho úspěchů naší Vancouverské konferenci Fa. Děkuji vám všem. (dlouhý
potlesk)
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