Vyučování Fa na konferenci Fa
ve Středo-západním USA
(Li Hongzhi, 22. června 2003, Chicago)
Zdravím vás! (Srdečný potlesk)
Mohli byste říci, že tu máme skutečně významnou událost. (Srdečný potlesk) A je tu
relativně více žáků. Všichni jste viděli, že když se ohlédnete zpět, od 20. července 1999 až po
dnešek, prošli jsme skrz období, které není příliš dlouhé, avšak zdálo se nám být mimořádně
dlouhé, a během tohoto období jste toho zažili tak mnoho. Všechny druhy věcí, které se nikdy
předtím nestaly, se soustředily sem do tohoto malého lidského světa, všechno co staré síly
sestavily ve vesmíru, aby rušivě zasahovaly do nápravy Fa tu účinkovalo, a všechno, co přišlo
kvůli Fa, bylo vyformováno pro Fa a bylo vytvořeno pro Fa se projevilo během tohoto
období. Nejpozoruhodnější je to, že žáci v Číně zažili nebývalé pronásledování, a v tomto
pronásledování zlo použilo všechny prostředky pronásledování jaké jen existují, ze všech
období a ze všech zemí. Zlo je na konci se svými triky.
Když se dívám na současnou situaci, zatímco učedníci Dafa a já zažíváme toto období
historie, které na nás bylo uvaleno starými silami, bylo to pro učedníky Dafa také příznivé –
pozoruhodných spravedlivých myšlenek a spravedlivých činů mnoha učedníků Dafa si je
nutno vážit – a je těžké setkat se s takovou příležitostí. Bylo to na nás uvaleno starými silami,
avšak mnoho učedníků Dafa se chovalo uprostřed pronásledování skutečně velmi dobře.
Zatímco potvrzovali Fa, ustanovili pro učedníky Dafa mocnou ctnost Osvícených bytostí
ukovaných Velkým Zákonem, a vytvořili nepřekonatelnou velkolepost učedníků Dafa
potvrzujících Fa během nápravy Fa. (Srdečný potlesk)
Během těch pár let jsme zažili tak mnoho. Všichni z vás jste měli v pronásledování těžkosti
a zkoušky. Ještě to neskončilo – stále potvrzujete Fa, stále kráčíte cestou, kterou by učedník
Dafa měl kráčet. Pokud nejsou zlí činitelé úplně vyčištěni, nemůžete snížit svou ostražitost a
měli byste se ještě intenzivněji snažit úplně odstranit zlé činitele, které pronásledují nápravu
Fa a učedníky Dafa. Ve skutečnosti jsou staré síly pouze obrovským trápením, které bylo
zřízeno ve vesmíru pro moji nápravu Fa. Tehdy v minulosti si žádná bytost nemyslela, že
bych to mohl překonat. Protože to tak chápali, mnoho vesmírných bytostí na vysokých
úrovních zaujalo takový postoj, že pozorovali věci na postranních čarách, zatímco bytosti,
které se zúčastnily, využily příležitost nápravy Fa, aby dělaly to co chtěly bez jakýchkoliv
zábran. Avšak v této situaci, mnozí vesmírní Králové a Páni vědí, že je to kritické pro přežití
nebeské klenby; jestliže tato náprava Fa neuspěje, bude po všem. Avšak oni i tak nechtějí
změny od základu. Takže přesně pod účinkem tohoto složitého stavu mysli bytosti na různých
úrovních projevili skutečné říše a chování z hloubky svého bytí.
Kvůli tomuto složitému stavu, který mají bytosti na vysokých úrovních, dopad na malé Tři
říše, zejména na lidský svět, a dopad na bytosti ve Třech říších byl jednoduše obrovský.
Jediná myšlenka tam nahoře způsobí obrovské rozdíly v chování bytostí na různých úrovních;
jediná myšlenka tam nahoře může způsobit zemí otřásající změny dole pod ní. Takže když je
ta konečná věc starých sil odstraněna, není to hranice kosmické nebeské klenby a náprava Fa
není ukončena, avšak od toho bodu výše staré síly přestanou existovat, a už nebude existovat
žádný faktor, který souvisí se starými silami; je to uspořádáno tak, že staré síly se v nebeské
klenbě budou vyskytovat výlučně od toho bodu dolů. Takže kdybych byl tehdy skutečně
následoval cestu sestavenou starými silami, kdybych dosáhl toho bodu, celá moje náprava Fa
by nyní skončila beze změny status quo, nic z toho, co bylo vykonáno by nebylo odlišné od
pokřivených charakteristik, které měl starý vesmír předtím, a jako výsledek by náprava Fa
byla zbytečná. Ti gigantičtí Králové v nebeské klenbě si mysleli, že žádná bytost nedokáže
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překonat tak obrovské trápení, a že je nemožné, aby náprava Fa uspěla. Mnoho vesmírných
Bohů mi řeklo, „Přeji ti úspěch.” Ta slova, víte, mají hluboký smysl. Mysleli si, že je
absolutně nemožné to překonat, ale já jsem to dokázal. (Dlouhý, nadšený potlesk)
V lidském světě učedníci Dafa prošli přes potvrzování Fa. (Srdečný potlesk) Během tohoto
procesu jste prošli mnohým. Avšak protože máte lidské myšlenky a mnoho a mnoho
připoutaností, kterých jste se ještě nebyli schopni vzdát, během procesu potvrzování Fa
učedníky Dafa, mnozí lidé odbočili na své cestě a udělali chyby, které by učedník Dafa neměl
udělat, a ve vaší vzájemné spolupráci byly často neshody, když lidé trvali na svých vlastních
názorech. Avšak ať je to jakkoliv, říkám vám, učedníci Dafa, ta skutečnost, že jste přes to
prošli za takovýchto náročných okolností, je největší, nepřekonatelná mocná ctnost. (Srdečný
potlesk) Ve skutečnosti nezáleží na ničem kromě potvrzování Fa učedníky Dafa, to je největší
věc, a vy jste to dokázali! (Srdečný potlesk)
Je to pozoruhodné, skutečně pozoruhodné! Někdy se ohlédnu zpět na cestu, kterou šli
učedníci Dafa a myslím si, že je to pozoruhodné. Proč to říkám? Nikdy v lidské historii
kultivující nepotvrzovali Fa, a v historii vesmíru se neuskutečnilo nic podobného nápravě Fa,
dokonce ani Bohové nikdy předtím neslyšeli o „nápravě Fa“, a co se týče toho jak potvrdit Fa
v lidském světě, tam už nemáme vůbec žádné příklady k následování. Všechno záviselo od
toho, jak učedníci Dafa půjdu po své cestě nápravy Fa a jak budou razit cestu potvrzování Fa,
a oni zanechali – pro budoucnost, pro bytosti budoucnosti, pro lidskou společnost
budoucnosti, a pro všechny bytosti v rozličných říších budoucnosti – zanechali cestu a stav
kultivace, potvrzování Fa a existence bytostí na různých budoucích úrovních. Proto to má
nejvyšší důležitost. Jestliže nekráčíte dobře po své cestě během této nápravy Fa, bude to mít
ve skutečnosti za následek ztráty pro budoucnost. Čím lépe kráčíte po své cestě, tím pevnější
a všechno-harmonizující-a-nikdy-neselhávající bude cesta života, kterou jste vydláždili pro
budoucnost. To není běžná věc. Zem vypadá jako velmi malá, avšak všechny bytosti v celém
vesmíru, všechna gigantická kosmická těla, všechna přišla sem dolů, a toto místo se stalo
ohniskovým bodem všech bytostí, toto místo se stalo ohniskovým bodem vesmíru. Takže nic
z toho, co se tu stalo od začátku nápravy Fa, není nepodstatné.
Stejně tak, bytosti, které spasíte, když objasňujete fakta a zachraňujete vnímající bytosti,
nejsou běžnými lidskými bytostmi. Za každou osobou jsou rozsáhlé a hluboké kosmické
vazby. Takže nezachraňujete pouze tu jednu osobu, ale je dost možné, že zachraňujete i
gigantickou skupinu bytostí, anebo dokonce gigantickou skupinu bytostí na velmi vysokých
úrovních. Řekl jsem, že nic z toho, co bylo svěřeno učedníkům Dafa není jednoduché –
všechno je to skutečně velkolepé. Avšak za normálních okolností, nic z toho, co děláme když
potvrzujeme Fa nevypadá jako zázraky anebo nebeské věci. Co se týká formy na povrchu,
jsou to všechno pouze lidské věci. Proto to u mnohých věcí vypadá tak, že děláme běžné
lidské věci. Zejména co se týče všech těch lidí, kteří o Dafa mnoho nevědí, myslí si že
všechno co děláme jsou běžné lidské záležitosti. Avšak ve skutečnosti je to odlišné, podstata
je odlišná. Náš výchozí bod, naše cíle a výsledek, který chceme dosáhnout, toto všechno je
odlišné od toho, co chtějí běžní lidé. My se nesnažíme dosáhnout nějaké běžné lidské věci
mezi světskými lidmi. Nezajímáme se o peníze běžných lidí, anebo o politiku a politickou
moc běžných lidí. Vy jste kultivující, a učedníci Dafa chtějí dosáhnout Dovršení své kultivace.
Během této nápravy Fa se úplně ukázalo, že to, co dělají učedníci Dafa nemohou vykonat ani
dosáhnout běžní lidé. Když učedníci Dafa potvrzují Fa, čím to je, že jeden člověk dokáže
udělat to, co udělá deset anebo sto lidí? Viděli jste, že zatímco potvrzujete Fa, ta mocná ctnost
kultivujícího projevená učedníky Dafa v Číně tváří v tvář smrti je něco, co by běžní lidé
nezvládli – není to něco, co by běžní lidé mohli dokázat. Ba co více, toto pronásledování
netrvalo pouze den anebo dva, trvá už několik let. Být schopen projít skrz takovéto
dlouhodobé, bolestivé soužení – nemůžete to porovnávat s vydržením chvilkové bolesti anebo
uděláním něčeho z náhlého podnětu. Proto říkám, že učedníci Dafa jsou skvělí. Dnes vám

2

mohu říci toto: Učedníci Dafa jsou velkolepí a ustanovili jste velkolepost Dafa uskutečněním
potvrzení Fa v lidském světě. (Srdečný potlesk)
Dívajíc se na současnou situaci, už ji nemůžete porovnávat se situací okolo 20. července
1999. Okolo 20. července 1999 jsme byli tím zlem nejtvrději pronásledováni a byli jsme v
dost velké defenzívě; zlo nás pronásledovalo, a my jsme se namáhali, abychom o tom řekli
lidem ve světě. Byli jsme v pasivní situaci. Nyní je situace odlišná. Můžeme říci, že zlé věci
na nízkých úrovních byly zničeny do bodu, že jich zůstalo jen několik, a kromě malého počtu
nedobrých lidí, které ovládají, jejich schopnost ovládat lidi ve světě jak se jim zachce byla
téměř úplně odstraněna. Jako výsledek, lidé ve světě se probouzí a zamýšlejí se nad tím,
protože byli osvobozeni od vnější nadvlády. To je ovoce vašeho potvrzování Fa. Stejně tak,
celé pronásledování je vytvořené ze lží, pomlouvání a ohavných prostředků, které by nesnesly
denní světlo. Neodváží se dovolit lidem, aby se o tom dozvěděli, protože lidé ve světě by byli
šokováni, kdyby se dozvěděli fakta. Proto je objasňování faktů učedníky Dafa nejmocnější.
Odhalování zla, odhalování tohoto pronásledování, to je nejmocnější způsob jak je odstranit a
omezit.
Činili jste se velmi dobře a dosáhli jste toho účinku. Takže co se týká celkového
pronásledování, dnes je už situace velmi odlišná od té předtím. Zejména mimo Čínu jsme už
přešli od defenzívy k ofenzívě; ty zlé bytosti jsou už v defenzívě, protože nyní je už skutečně
málo zlých faktorů. A ti lidé ve zlé bandě, kteří byli zneužiti, se také mění. Mohli byste říci, že
pokus zla pronásledovat Falun Gong mimo Čínu úplně selhal. (Srdečný potlesk)
I v Číně pronásledování zlem selhává. Jak jste viděli, protože zlých činitelů je už nyní
málo, zlé bytosti mohou použít pouze média, která stále ovládají, aby vymýšleli lži, avšak lidé
jim už nevěří. Společným objasňováním faktů v Číně i mimo Čínu učedníci Dafa už umožnili
obrovské skupině lidí dozvědět se fakta o pronásledování, a dokonce i ti lidé, kteří kdysi
zaostali, protože nestudovali usilovně Fa, anebo nebyli neochvějní, anebo právě začali
studovat Fa když pronásledování začalo, dokonce i ti opět vykročili vpřed. Předtím bylo
skutečně v Číně 100 miliónů lidí učících se Dafa a ti lidé mají mnoho rodinných příslušníků a
dobrých přátel. Každý objasňuje fakta, a tak si už obrovská skupina lidí uvědomuje
ďábelskost tohoto pronásledování. Takže to znamená, že zlo má menší a menší šance
kontrolovat lidi, je méně a méně lidí, které mohou kontrolovat, a lidé věří pomlouvačné
propagandě zla méně a méně, a to způsobilo, že lidé jsou z toho více a více zhnusení, a počet
zlých bytostí se zmenšuje. To je pro zlé bytosti více než děsivé!
*** Strana nikdy nepřiznala před lidmi žádnou ze svých chyb. Ať dělají jakkoliv příšerné
věci, ať je to jakkoliv příšerné, pokaždé se obrátí a řeknou, „Naše strana má vždy pravdu,“
(lidé se smějí) a ať se její režim nachází v jakékoliv krizi, oni řeknou, „Situace je úplně
výborná.“ (Lidé se smějí) Nechci tu kritizovat režim *** Strany. Zmínil jsem to proto, že
hlava zlých bytostí, která nás pronásledovala říkala, že „*** Strana musí porazit Falun Gong.“
Avšak já nechci porazit tebe, *** Strano, nestojí to za to. Ty, *** Strana, jsi si způsobila
vlastní kolaps, protože pronásleduješ lidi a masy a během tvého pronásledování si
podporovala podvody, zlo, spory a korupci a ztratila jsi srdce lidí. Mnozí lidé se dozvěděli
fakta a přemýšlejí o věcech: „Vláda dokonce dělá takovéto kruté věci, a vymyslí si jakékoliv
lži. Není tato vláda příšerná?“ A bylo to tak ještě více poté, co se lidé ve světě dozvěděli fakta
o [masakru na] Tiananmenu a lidé si to promítají a o všem opět přemýšlejí, jako například,
„Dělala toto *** Strana během každé své politické kampaně?“
Polovina čínských lidí byla pronásledována *** Stranou. Předtím než byla ustanovena
politická moc *** Strany, jak víte, mnohým bohatým lidem vyplenili domy, jejich majetek
rozdělili a dokonce byli i popraveni anebo posláni do vězení. „Kampaň na potlačení
kontrarevolucionářů“, „Tři opozice a pět opozicí“, „Kampaň na odstranění
kontrarevolucionářů“, „Kulturní revoluce“ – při těchto mnoha hnutích pronásledovala velký
počet čínských lidí. Takže když se to všechno spočítá, více než polovina čínských lidí byla
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vystavena rozličným formám pronásledování. Promyšlená, zvrácená, duši křivící propaganda
*** Strany skutečně způsobila určitou deviaci v myslích čínských lidí, když se Strana a
čínský národ spojili do jediného konceptu, a tak v mnohých případech, bez ohledu na to jaké
zlé věci *** Strana udělala, lidé si pokaždé mysleli, že vláda má pravdu. Avšak nyní je to
odlišné. Všichni lidé nad tím přemýšlejí.
Takže když se na to podíváme ze současné situace, mnozí lidé v Číně klidně a objektivně
zvažují tyto otázky. Pro zlo už jen toto samo představuje největší nebezpečenství. Zlí činitelé
v různých dimenzích chtějí zabezpečit, aby krutý hlavní lotr v Pekingu páchal zlo, takže
Peking utěsnili nejpevněji. Fakt, že SARS se dokázal objevit v Pekingu a dokonce pronikl na
Zhongnanhai a složil několik členů Stálé komise politbyra, řeknu vám, toto není jednoduchá
záležitost infekční nemoci, jak si to myslí lidé ve světě. Zlo tam utěsnilo věci nejpevněji. Zlo
bylo odstraněno do tohoto stupně, do bodu, že si už nedokáže uchránit ani své domovské
hnízdo, takže Bohové byli schopni proniknout do centra zla. (Nadšený potlesk) Hlavní lotr se
na to podíval a uviděl, že je po všem, a tak utekl do Šanghaje. Žádal lidi, aby bránili Šanghaj
svými životy, ale o čem to mluvil? Dokonce i běžní lidé si mysleli, že to je iracionální – jak
„bránit [Šanghaj] svým životem“? Ta nemoc jde právě po vašem životě. Nepomůže ani když
na ni střílíte z pušky, (Publikum se směje) a dokonce i atomové bomby jsou nepoužitelné.
(Publikum se směje) Ve skutečnosti ta slova byla řečena uvědoměle. Je to proto, že není
člověkem, a uvnitř jeho lidské kůže jsou zlí prohnilí duchové, a to hovořili ti duchové –
domovské hnízdo bylo ztraceno, a tak chce bránit Šanghaj na život a na smrt. Může být
úspěšně ubráněn? Bylo napadnuto dokonce i domovské hnízdo, které jste utěsnili nejpevněji,
lze tedy ubránit Šanghaj? Okamžitě se v celém Šanghaji objevil SARS. „Utajte to!“ Ale co
nyní utajuje nejsou počty, které byly nasbírány. On už nesbírá čísla. Podřízeným
funkcionářům řekl: „Kdekoliv se objeví SARS, zodpovědný funkcionář bude okamžitě
propuštěn.“ Takže žádný funkcionář se to neodváží hlásit. A tak SARS „zmizel“. Hlavnímu
lotrovi je úplně jedno kolik lidí zemře, záleží mu jen na tom, aby sám přežil. Takže nyní se zlo
neodváží zůstat ani v Šanghaji, a tak pobíhá z místa na místo. (Publikum se směje) Dívajíc se
tedy na to ze současné situace, ti zlí činitelé se už nemohou udržet a situace je beznadějná.
Nevadí, že jsou zlé bytosti tak divoké, všechny se třesou strachem a úzkostí, bojí se.
Samozřejmě, předtím než budou zlé bytosti úplně odklizeny, stále budou řídit špatné lidi, aby
dělali nedobré věci. Špatní lidé ztrácejí všechnu racionalitu, když jsou kontrolováni zlem,
avšak jen co se uklidní, mají strach. Každý telefonát našich žáků je vyleká do bodu, že
nemohou v noci spát – mají takový strach. Ten zlý hlavní lotr si už uvědomil svůj osud, „Nic
se nedá dělat s vadnoucími květy”1 – nemůže dělat nic. Neustálé stupňování pronásledování
Falun Gongu je zanechalo bez cesty zpět. Krok po kroku to stupňovali, dychtili po tom aby to
potlačili a srazili dolů jedním úderem, takže si nikdy nenechali cestu zpět. Ještě stále chrlí
lživou propagandu, a nemají žádný způsob jak se obhájit před čínskými lidmi, nemají žádný
způsob jak se obhájit před lidmi ve světě, a čínská vláda vždy šířila lži, aby oklamala
veřejnost, vymýšlela pomluvy, vytvářela falešné zprávy, a pronásledováním způsobila smrt
mnohým běžným lidem z hlavního proudu. Jak kruté – může mít tato politická moc ještě
dovoleno existovat? Tváří v tvář budoucí společnosti, která bude mít úplný systém zákona,
tito lidé nemohou utéci! (Nadšený potlesk) Mohli by se nebát? Bojí se.
Samozřejmě, všechno toto, ať mluvíme o pronásledování anebo o tom, že zlo směřuje ke
svému zániku, tato věc není ukončena. Takže jako učedníci Dafa nemůžete snížit svou
ostražitost při potvrzování Fa, a měli bychom to dělat ještě usilovněji. Ti z vás, kteří se
nečinili dobře, anebo kteří vykročili vpřed pozdě, zejména vy se musíte chopit poslední šance
činit se dobře, protože když tu už nebude žádné další zlo, tato záležitost skončí.
Jestliže by se tato věc nebyla stala, potom co se týká učedníků Dafa, úplně bych
pozitivními způsoby rozřešil všechny minulé laskavosti a mrzutosti, se kterými se učedníci
1
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Dafa setkali během své kultivace, jakož i různé problémy a hluboké minulé vztahy a trápení,
které mají vnímající bytosti z různých kruhů, se kterými jsem se setkal během nápravy Fa.
Pronásledování se však uskutečnilo a je pravdou, že někteří lidé se činili slabě a chovali se
nepřijatelně. Protože jste se nečinili dobře, měli byste se chopit příležitosti a nahradit ztráty
způsobené tím, že jste se nečinili dobře. Jste učedníci Dafa, takže jestli se chcete dobře činit v
pohybu vpřed, musíte dát větší důraz na kultivaci.
Každá jedna ze třech věcí, které mají učedníci Dafa dělat je velmi důležitá. Všechno z
vašeho Dovršení v individuální kultivaci je zahrnuto ve vašem potvrzování Fa, takže se
musíte činit dobře a musíte najít a překonat své nedostatky v nápravě Fa. Proč je to tak, že
studenti v některých oblastech spolupracují dobře, přičemž studenti v nějakých jiných
oblastech nespolupracují tak dobře? Nemůžete říci, že je to proto, že tam máme speciální
agenty, kteří způsobují zasahování, anebo to svalovat na tento anebo tamten důvod. Ve
skutečnosti jsem o tom mluvil už dávno: jestliže jsou vaše mysli velmi spravedlivé, speciální
agent se neodváži zůstat tam, kde jste. Má jen dvě možnosti. Jednou je splynout se
spravedlivým polem, protože to čisté a spravedlivé pole, které vydávají učedníci Dafa očistí
všechno, co je zlé v mysli člověka. Čisté, spravedlivé pole to rozloží, rozloží všechno co je
nespravedlivé ve vědomí člověka a toto je dalším projevem spásy a soucitu. Když všechno zlé
ve vědomí člověka bylo rozloženo a odstraněno, zůstane mu jen jednoduchá, čistá mysl,
potom ten člověk pozná a ocení, co je spravedlivé a dobré. Nebyl tedy přizpůsoben? Další
možností potom je utéct pryč tak rychle, jak jen může a to proto, že myšlenková karma zlého
člověka a zlé koncepty se obávají, že budou rozloženy.
Takže proč si někteří lidé jsou schopni vyslídit svou cestu k nám? Samozřejmě, ve
skutečnosti jich není mnoho. Proč je to tak, že v této době někteří lidé stále poskytují
informace zlu? Je to proto, že naše pole tam není čisté a spravedlivé, a není schopné mít
účinek zachraňování vnímajících bytostí a zachraňování životů. Nemůže zastrašit zlo. Není to
náš vlastní problém?! Někteří lidé stále o tom mluví, mluví o tom, kdo jsou speciální agenti a
o tomto člověku anebo tamtom člověku. Ale není to problém s námi samými? Je. Takže od
této chvíle byste se měli lépe činit ve studování Fa a tím způsobem budou vaše spravedlivé
myšlenky silnější a budete mít větší schopnost zachraňovat vnímající bytosti.
Máme tedy často některé studenty, kteří mluví nezodpovědně. Když mají různé názory,
namísto toho, aby se podívali na věci pozitivně a klidně, co udělají – vychrlí několik
chladných slov a jednoduše odstrčí bokem to, co jiní lidé nabízejí. Přivést na světlo dobré
myšlenky lidí a pozorně navzájem spolupracovat je správná věc. Zejména jestliže přijde na
dělání některých věcí jako celku, měli byste navzájem spolupracovat ještě lépe. Je to jako
postavení toho zla, hlavy lumpů před soud v současné době, vyžaduje to kooperaci všech a
máte hlasy, které se ozývají z celého světa. Takže jestliže se na to díváme takto, síla vaší
spolupráce byla dost mocná. Myslím, že v poslední době je dost dobrá, ale stále tu jsou
oblasti, ve kterých je nutno se zlepšit.
Co mám na mysli těmi „oblastmi, ve kterých se je nutno zlepšit?“ Včera se mě nějaký
student zeptal, „Mistře, proč se Komise OSN pro lidské práva změnila na to, čím je? Spojené
státy předložily několikrát problémy lidských práv v Číně, ale pokaždé byly jejich snahy
přehlasovány, a nakonec nikdo ani jen nepředložil toto téma. Později dokonce předsednickou
pozici zaujala vláda, která vážně porušuje lidské práva.“ Měli bychom o věcech klidně
popřemýšlet a někdy skutečně můžeme proniknout k věcem a vidět věci jasně. Není to tak, že
spravedlivé elementy přestaly fungovat. Je to tím, že někdy je pro staré síly lehké využít
mezeru v tom, co děláme. Například, když děláme věci, mnoho z nás používá lidské myšlení,
aby přišlo s myšlenkami – zkoušeli jste všechno, co jste mohli, abyste ukončili toto
pronásledování a chcete, aby běžní lidé ukončili tuto věc. Někteří lidé si myslí, „Proč
nepoužije USA sílu, aby se zbavili zlého, darebáckého politického režimu? Proč nevedou
válku?“ A někteří si myslí, „Je tak mnoho demokratických zemí ve světě. Proč nepozdvihnou
své hlasy? Na co jsou nyní Spojené Národy?“ Takto vypadají věci na povrchu. Ve skutečnosti,
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mohu vám říci, co to zrcadlí: jsme příliš závislí na lidských bytostech. Jestliže by lidské
bytosti měly ukončit toto pronásledování, jaká hanba by to byla pro učedníky Dafa! Nebyli
bychom potvrdili Fa a neustanovili bychom si mocnou ctnost v pronásledování a naši učedníci
Dafa by si nevyrazili svou vlastní cestu. Řekl jsem, že tato cesta má být zanechána pro
budoucnost. Není potom tato záležitost klíčovou? Proto byly staré síly schopny využít naše
mezery. Vložili jste své naděje do běžných lidí, takže staré síly nechaly vetovat rezoluci, která
byla vznesena. A protože jste nadále vkládali své naděje do běžných lidí, způsobily, že vaše
rezoluce nemohla být ani jen vznesena a to, že USA byly vykopnuty z Komise pro lidské
práva. Bylo to proto, že jste stále vkládali své naděje do běžných lidí, takže udělaly zemi,
která porušuje lidská práva, předsedající. Měli bychom se stát racionálnějšími tím, že se
poučíme z těchto lekcí. Prošli jsme skrz mnohé a těmito lekcemi bychom se měli postupně
stát jasně myslícími.
Takže co se týče souzení té hlavy lotrů tentokrát, všímal jsem si vás a pozoroval jsem vás.
Když jsem objevil jisté problémy, řekl jsem jednotlivým učedníkům Dafa, „Nemůžeme být
příliš připoutáni k běžným lidem.“ Jestliže to skutečně dovedeme k soudu, jestliže skutečně
zvládneme soudit ho, jestliže se nám skutečně podaří posunout tuto věc kupředu, potom to
bude uděláno našimi učedníky Dafa. Kdekoliv je problém, tam byste měli jít a vysvětlit fakta
– soudcové, právníci a různi lidé, kteří jsou zúčastnění žaloby jsou všechno lidé, kterým
bychom měli vysvětlit fakta. Jakmile jsou lidské mysli napraveny, soud bude stát na straně
spravedlnosti. Nedělají to potom učedníci Dafa? Nebude to výsledek potvrzování Fa učedníky
Dafa? Nebude to výsledek učedníků Dafa? Nemůžete to nazývat potvrzování Fa běžnými
lidmi, to učedníci Dafa kráčejí po své vlastní cestě. To je ta troška, která dělá věci odlišnými.
(Učitel se směje) Sledoval jsem to. Nenechejte staré síly využívat mezery.
Ve skutečnosti, hovoříc z jiného pohledu, to, že jsme schopni postavit zlo před soud a jsme
ho schopni žalovat, mohu vám říci, je to proto, že zlo se zmenšilo do takové míry. Už nemá
schopnost s tím něco udělat. Je příliš zaneprázdněné, aby se postaralo o cokoliv kromě
zabezpečení vlastního života. Viděli jste, jak byly případy, které jste podali, jeden po druhém
přijaty a úspěšně vysouzeny. To mluví samo za sebe. Ale někteří z vás si stále myslí, „Co se
děje?“ To neznamená, že se něco děje. Jde jen o to, že zlo je na své cestě dolů. 20. července
1999 zlo začínalo kulminovat a kulminovalo někdy okolo roku 2000 a 2001 a nyní klesá dolů,
klesá dolů ke dnu.
Vykořenění Falun Gongu ve světě je něco, o čem se zlo už neodvažuje ani jen snít. Už
vědí, že je nemožné vykořenit Falun Gong v Číně a navíc, lidé se probouzí. Ale oni se zahnali
do rohu a nemají jinou možnost jak pokračovat. Pokračují ve stupňovaní věcí a pokračují v
hromadění dalších a dalších obvinění. Umístili se tak vysoko a jejich taktika je tak hanebná,
že by nemohli sestoupit dolů, ani kdyby jim byl přistaven žebřík. Nemohou sestoupit dolů, ale
nemohou už ani zůstat stát, takže se chystají spadnout. Před tímto pronásledováním se Dafa
šířil formou, kdy jedna osoba ho odevzdává další osobě a nemělo to příliš velký vliv na
mezinárodní společenství. Ale protože probíhá toto pronásledování, neustále si zlepšuje svou
pověst a uznání jména Dafa, a neustále ho vtlačuje na mezinárodní jeviště a na vrchol
lidského světa. Toto byl také jeden z cílů starých sil při sestavování pronásledování. Neděje se
právě toto? Lidstvo tomu věnuje více a více pozornosti. Lidé stále mají stránku, která je
omezována, ale když byly omezující elementy odstraněny, potom postoj lidí ve světě, který
mají vůči Falun Gongu by nebyl takový jako dnes. Byl by podobný stavu mysli, který jste
měli, když jste poprvé získali Fa, když jakmile jste otevřeli tento Fa, věděli jste, co to je.
Momentálně vnitřní význam Fa není projeven mnoha lidem ve světě, takže lidé ho nemohou
vidět. Je to proto, že toto je něco, co je ponecháno pro další fázi. Jestliže by lidé budoucnosti
měli získat Fa a splynout a smíchat se s našimi učedníky Dafa dnes, mnoho věcí by se dalo
těžce zvládnout. Takže jsem se příliš nesnažil posunout to kupředu. Ale mnoho lidí studuje Fa,
kultivuje se a vstupuje do Dafa. Toto je ve skutečnosti ustanovování si základny pro
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budoucnost. Jsou budoucími kultivujícími a z toho důvodu, toto je také aspektem našich
učedníků Dafa nabízejících spásu vnímajícím bytostem.
Když se díváme na celkovou situaci, ve skutečnosti jsou věci nyní takové. Nepřehlížejte
žádnou z věcí, které dělají učedníci Dafa. Vaše každé slovo, každý leták, každý úder klávesy,
každý telefonní hovor a každé písmeno má obrovský dopad. Bytosti, které pochopí skutečnost
se stanou mobilními médii a ony také vysvětlují fakta. Mělo to velký vliv na společnost.
Viděli jste také výsledky a tu vaši stránku, která je mocná. Takže jak postupují vpřed, učedníci
Dafa stále mají dělat tři věci: kultivovat se dobře, vysvětlovat fakta a vysílat spravedlivé
myšlenky, aby odstranili zlo.
Je tu další věc. Jak jsem právě řekl, v současnosti byly zlé elementy odstraněny do bodu,
že jich zůstává jen velmi málo. Zlé elementy o kterých mluvím jsou ty zaneřáděné a cizí
bytosti v jiných dimenzích. Všechny jsou na skutečně nízké úrovni, pocházejí však z různých
kolosálních systémů nebeských kleneb a nahromadily se tu. Jsou tam, když otevřete jednu
dimenzi a jsou tam, když otevřete další, takže jejich odstranění se vykonává úroveň po úrovni.
Někdy se divíte, „Proč jich je více potom, když jsem je odstranil a proč jsou tam ještě, potom
co jsem odstranil i ty?“ Tak to je. Jsou tedy odstraňovány jako celek, takže jejich celkový
počet klesá, a klesají v různých dimenzionálních úrovních a rovinách.
Je tu další věc, kterou jsem vám předtím nikdy neřekl a je to proto, že jsem o ní nemohl
mluvit příliš brzy a Mistr dělá tyto věci postupně. Když vám říkám, abyste odstranili a
odporovali starým silám, myslím tím, že byste měli úplně odporovat pronásledování a zničit
ty elementy. Toto jsme udělali a ničili jsme je. Zrušili jsme také ve velkých množstvích ty zlé
bytosti, které byly používány starými silami a celkový proces nápravy Fa se dostal blíže a
blíže, ničíc zlo odshora dolů ve velkém rozsahu a vy jste také ničili zlo na různých úrovních a
rovinách vysíláním spravedlivých myšlenek. Potom je tu poslední druh elementů. Jaký druh
elementů? Víte, že vám dávám automatické mechanizmy na zvyšování gongu a jiné elementy,
jako například Falun. Moje Těla Zákona se osobně starají o učedníky Dafa a moje Těla
Zákona stanovila na pomoc některé Bohy, kteří mohou skutečně pomáhat s nápravou Fa. Ale
staré síly také systematicky sestavily své elementy a tímto způsobem specificky sestavily
všechno, co chtěly. Takže toto dostalo každého studenta pod vliv speciálních uspořádání
starých sil a pod vliv těch bytostí starých sil. Ty bytosti, kterým staré síly určily, že budou
dělat určité věci nejsou ti špinaví duchové nízké úrovně anebo prohnilí duchové, o kterých
jsem mluvil. Jsou mezi nimi Buddhové, Taové a Bohové, přestože všichni jsou na nízkých
úrovních a zde na této nejnižší úrovni, kde je lidský svět, dělají věci, které jim daly dělat staré
síly. Projevují se v drobných rozměrech a někdy je vidíte jako zářící malý záblesk světla,
který proletí napříč. Staré síly jich rozestavily ještě více okolo mě. Už je odstraňuji ve velkých
množstvích.
Takže jak se chovají? Nemají své vlastní názory. Je to jakoby jejich jediným cílem bylo
dokončit určité poslání. Cokoliv pro ně staré síly tehdy v minulosti sestavily, aby udělali,
budou dělat až do konce. Mohou slyšet všechen Fa, který je učím, ale odmítají se změnit.
Nezastaví se, dokud neskončí to, co chtějí udělat. Je to proto, že přemýšlejí stejně jako staré
síly, myslí si, že oni dělají nápravu Fa a že oni jsou Bohové a že musí dokončit rozkazy
starých sil a chtějí pokračovat v provádění toho. V současnosti, přestože staré síly byly
odstraňovány a zbylí prohnilí duchové na nejnižších úrovních už nemohou mít takový velký
vliv, mnoho forem zasahování, mnoho elementů pronásledování, pronásledování, které se
projevuje v různých regionech Číny a nepravdivá propaganda, všechno je to výsledkem toho,
že ovládají mysle zkažených lidí. Jako váš Mistr, neuznávám je ani trochu. Nemohou vidět
nic z toho, co skutečně chci udělat, takže se do toho pletou a pletou se uvnitř, dokud nepřijde
moje náprava Fa a přišli s množstvím věcí. Jakmile náprava Fa přijde, úplně je odstraním a i
všechno co udělali, a okamžitě znovu vytvořím věci, které jsou skutečně pro budoucnost.
Staré bytosti nemohou vidět tento proces, který bude po nápravě Fa a je to proto, že patří
minulosti, proto nemohou vidět budoucnost. Nemohou vidět věci budoucího vesmíru, takže
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jsou tvrdohlavě připoutané k tomu, co chtějí a dělaly tyto věci po celou dobu. Takže, abychom
neuznali nic z toho, co dělají staré síly, neuznali pronásledování a zasahování do nápravy Fa,
aby pronásledování skončilo dřív a abychom kráčeli po našich vlastních cestách, nemůžeme
to udělat bez toho, abychom předtím neodstranili tuto formu jejich zasahování, protože ony
chtějí dokončit úlohy, které jim daly staré síly.
Z pohledu celkové nápravy Fa, spáchali nejhorší hříchy a udělali nejhorší zlo. Přestože
staré síly byly od základu odstraněny, ty, kteří dělají specifické věci je nutno ještě odstranit.
Jsou to skuteční zákulisní pomocníci starých sil a jsou připoutáni ke všemu co dělají. Řekl
jsem mnohokrát, že zlé bytosti a zlé síly využily čas před příchodem nápravy Fa a využily
mezeru, vytvořenou vesmírnými těly vysoké úrovně, které přišly dolů a vtlačily na mě karmu
a prohnilou hmotu ve vesmíru a v lidském světě a nechali mě snášet to všechno a odstranit to.
Řekl jsem jim, „Budete bráni k zodpovědnosti za to, co děláte.“ Nebrali na to vůbec ohled a
řekli, „Skočil jsi do jámy s hnojem, takže jak může být tvoje tělo bez hnoje?“ Mysleli tím
toto: toto místo je špinavé, takže jak sem můžeš přijít bez toho, aby se ti ty věci staly? Toto je
rozsah nejvyššího pochopení moudrosti starých sil, a odráží to stav této vesmírné éry – takto
vidí věci oni všichni. Ale nemohli očekávat to, že cokoliv se přihodilo v nápravě Fa – a toto
zahrnuje všechno v nápravě Fa, co jsem nechtěl, ale bylo mi vnuceno – toto je skutečná
překážka pro nápravu Fa a konečným projevem vesmírného tvoření-trvání-zániku. Říkají, že
tato materiální dimenze je špinavá, ale špína této materiální dimenze je způsobená rozdíly ve
struktuře úrovní vesmíru. Nepočítá se to jako skutečná špína. Takže když sem přijde Bůh a
nemůže jít zpět, není to proto, že špína se nedá umýt, ale proto, že úroveň bytosti poklesla. Je
to kvůli vlivu vícero různých konceptů a různých bytostí ve vesmíru, že nemůže jít zpět.
Takže co mě skutečně znečisťuje a vytváří pro mě problémy, způsobuje problémy nápravě Fa
a pronásleduje učedníky Dafa nejsou ve skutečnosti ty špinavé elementy zde, ale ty pokřivené
názory vesmírných bytostí, které používají tyto elementy. Tyto elementy nízké úrovně jsou
odporem vytvořeným specifickými vlivy starých sil a to vytváří tyto případy pronásledování a
tyto různé formy problémů. Toto je skutečné znečištění. Takže když říkají, „Skočil si do jámy
hnoje, takže jak může být tvoje tělo bez hnoje?“ ten hnůj není těžkostí nebo překážkou, ve
skutečnosti skutečný hnůj jsou právě ty staré síly a všechny ty bytosti, které se snaží vnutit
něco nápravě Fa. Takže skutečnou překážkou pro nápravu Fa jsou přesně oni. Jsou to tyto
takzvané bytosti vysokých úrovní, které manipulovaly bytostmi nízké úrovně, aby dělaly
jejich příkazy, přičemž považovaly bytosti uvnitř Tří říší za úplně bezcenné a způsobily
mnoho elementů těžkostí pro bytosti, které v minulosti přišly dolů a nemohly se vrátit.
Takže jak jsem vám předtím řekl, řekl jsem, že jsem věděl, že se to určitě přihodí, že se
setkám s problémy v nápravě Fa a věděl jsem, do jakého rozsahu se to stane. Ve skutečnosti
jsem vám říkal, že všechno je pod kontrolou. Ve skutečnosti jsem říkal, že jsem věděl, že
budou tyto věci dělat a že se staré síly projeví. Vesmír už není dost dobrý, takže ony dělaly
tyto věci. Všechno k čemu jsou připoutány, všechno co uspořádaly a všechno, co chtěly –
všechny tyto věci byly neodvratné. Spravedliví Bohové se samozřejmě nechovají jako ty zlé
bytosti na nízké úrovni, které divoce konají zlé skutky. Všichni se samozřejmě chovají podle
dobrých mravů. Ale tato dobrota je pokřivená a za tou dobrotou jsou připoutanosti. Tedy
přesně kvůli jejich dobrému chování, překážky které vytvořili jsou nejefektivnější při
podvádění jich samotných i ostatních. Jestliže by nebylo nápravy Fa, skutečně by bylo těžké
proniknout skrz tyto věci.
Takže abychom úplně odstranili všechny staré elementy, od této chvíle, když učedníci Dafa
vysílají spravedlivé myšlenky, měli by úplně vyčistit tyto zákulisní pomocníky starých sil, to
jest, odstranit je. Specificky vykonávají všechno, co staré síly chtějí, aby bylo vykonáno.
Pouze potom když jsou odstraněni, může být více vnímajících bytostí zachráněno a moje Těla
Zákona a spravedliví Bohové, kteří skutečně obhajují Dafa se postarají o věci komplexně.
Začněte je úplně odstraňovat. Většina z nich jsou na nízkých úrovních a přímo ovládají
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prohnilé duchy. Je velmi lehké je odstranit, protože jejich úrovně jsou poměrně nízké, ale
všichni se skrývají uvnitř nejpovrchovější dimenze.
Co jsem vám právě řekl je velmi důležité. Od této chvíle, když vysíláme spravedlivé
myšlenky, zaměřujeme se zejména na ně a na zůstávající prohnilé duchy, kteří narušují Fa.
Samozřejmě, pokračujte ve vysílání spravedlivých myšlenek tak jak jste to dělali dříve. Nyní
když jsem o tom mluvil, už o tom víte a stačí to, že máte jasný cíl, když vysíláte spravedlivé
myšlenky. Není potřebné přemýšlet o věcech, které jsou příliš specifické. Mějte v mysli tento
cíl: úplně ukončit účast starých sil. (Nadšený potlesk)
Důvodem proč jsem vám to neřekl dříve je to, že předtím celý systém starých sil a bytostí
nízké úrovně vytvářel velmi komplikované elementy, a jestliže by byly odstraňovány spolu se
všemožnými špinavými bytostmi, tyto věci by se staly dost složitými. Nyní je správný čas.
Také jsem určil spravedlivým Bohům a mým Tělům Zákona, aby převzali kontrolu, úplně je
sledovali a bránili jim v narušování věcí a zabezpečili, že se nevynoří žádné problémy.
Další věcí je to, že mnoho lidí v publiku je z různých zemí a mnoho lidí je na pozici
zodpovědnosti. Když učedníci Dafa potvrzují Fa, bez ohledu na to, ve které zemi anebo
regionu se nacházíte, anebo ke které etnické skupině patříte, mezi učedníky Dafa nejsou
takovéto rozdíly. Všichni jste jedno tělo. Pro ty z vás v publiku, kteří jste žluté rasy, vaše duše
nemusí být tím druhem bytosti. Jestliže jste běloch, nemusíte být skutečným bělochem.
Jinými slovy, během kultivace byste neměli být připoutáni k těmto věcem a na těchto věcech
nezáleží. Takže byste měli navzájem dobře spolupracovat. Momentálně se učedníci Dafa
stávají čím dál více jasněji a jasněji uvažujícími, protože jste toho tolik zažili a stávají se
racionálnějšími a racionálnějšími, takže když vzájemně spolupracujete, jste v mnohem lepším
souladu než předtím. Čím lépe vzájemně spolupracujete jako celek, tím mocnější jste a čím
jste mocnější, tím je větší váš vliv. Popravdě řečeno, během pronásledování a jak potvrzujete
Fa, to co vidíte v lidském světě je dost poklidné. Ale v jiných dimenzích je účinek obrovský a
vliv je obrovský. Pokaždé, když máte akci, v nebesích je velká bitva mezi dobrem a zlem.
Samozřejmě, zlo se stalo čím dál menším a menším a je to jakoby byli zametáni pryč. Ale
samozřejmě, dokud zlo ještě existuje, bude způsobovat škodu. Nemůžeme snížit svou
ostražitost a stále musíme spolupracovat ještě lépe a často navzájem komunikovat.
Kráčejte poslední etapou cesty učedníků Dafa dobře! Více slov bude řečeno v budoucnosti.
Nechci mluvit příliš mnoho zdvořilostních věcí anebo slov chvály. Všichni jste učedníky
Dafa, takže Mistr říká všechno přímo. Neřeknu více na této Konferenci, protože jste ještě
neobědvali. (dlouhý, nadšený potlesk)
Budoucí Velké Osvícené Bytosti, (Mistr se usmívá) v této poslední fázi potvrzování Fa,
ustanovte si svou největší mocnou ctnost! (dlouhý, nadšený potlesk)
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