Vyučování Fa na konferenci Fa
ve Washingtonu DC
(Li Hongzhi, 20. července 2003, Washington)
Zdravím vás! (srdečný potlesk)
Na této konferenci Fa je velký počet zúčastněných, takže se všichni nevejdou do jednoho
sálu. Vlastně jsem navštívil již čtyři sály v řadě. (potlesk)
Od 20. července 1999 do 20. července tohoto roku již uplynuly čtyři roky. Toto
pronásledování trvá již čtyři roky. V těchto čtyřech letech obstáli učedníci Dafa ve zkouškách,
které se ještě nikdy nevyskytly. My toto pronásledování neuznáváme, avšak přihodilo se. Jak
vy jako učedníci Dafa během tohoto pronásledování odstraňujete starými silami nám vnucené
pronásledování, jak odmítáte toto uspořádání starých sil, jak jdete cestou učedníků Dafa
spravedlivě a jak při tomto pronásledování zachraňujete všechny bytosti, to všechno je
závazek, který historie uložila učedníkům Dafa. Tyto věci musí dělat učedníci Dafa, krom
toho musí být dělány dobře. V praxi se však potvrdilo, že jste je také dělali velmi dobře. To
vesmírem otřáslo. To otřáslo všemi bytostmi ve vesmíru.
Rozsah zhoubnosti tohoto pronásledování je pro lidstvo nepředstavitelný a za tím existují
ještě faktory, které jsou velmi děsivé. Toto pronásledování širokých mas je jiné než
pronásledování dříve. Oni se pokoušejí ve společnosti všemi možnými prostředky zakrýt cíl
jejich pronásledování a rozsah ničemnosti a krutosti použitých prostředků. Zkažení duchové a
gauneři ve světě využili politickou moc, aby postavili na nohy nejpodlejší a nejhanebnější
pronásledování, které ukazuje nejúplněji povahu zla, která je nejhorším a nejcyničtějším
způsobem zatajována. Toto bezpříkladné pronásledování spočívá plně na lžích.
Pronásledování učedníků Dafa je kruté, pronásledování všech bytostí je také velmi závažné.
Lidstvo si myslí, že toto je porušování lidských práv, svobody vyznání a základní lidské
povahy. Ve skutečnosti je to vážné poškození a zasahování ze strany zlých činitelů ve vesmíru
proti nápravě Fa a proti vstoupení celého vesmíru do budoucnosti. Všichni zúčastnění na
tomto pronásledování se budou muset zodpovídat před historií. Všichni zúčastnění nebudou
moci ze svých budoucích pozic, které si pro sebe v tomto časovém období stanovili, uniknout.
Tolik lidí na světě bylo při tomto pronásledování otráveno a tak mnoha vnímajícím
bytostem se rozložila s nimi spojená gigantická nebeská tělesa, protože světští lidé jsou
otráveni. Proč je Fa napravován? Právě aby byly zachráněny bytosti ve vesmíru – zachránit
všechny bytosti ve vesmíru, ty špatné proměnit podle měřítka na dobré bytosti, aby hříchy
hříšných bytostí byly odstraněny a aby se ze zdegenerovaných bytostí opět staly dobré bytosti.
Dafa může lidstvu přinést nádherné věci, může tuto nádheru přinést všem bytostem ve
vesmíru. Ale při tomto pronásledování bylo skutečně mnoho bytostí dohnáno k tomu, že
propásly šanci k záchraně a k vykoupení. Pro učedníky Dafa je tento útlak, na který naráží,
bezpříkladný. Na druhé straně, protože jste učedníky Dafa, můžete proti němu vystoupit. Vy
můžete překonat i tyto obrovské problémy. Co se stalo dokazuje, že už jste tím prošli. Síla zla
začíná oslabovat. V lidské společnosti – ať už v Číně nebo jinde – všichni jste také již viděli,
že Zlo již nemá takovou nezřízenou sílu jako dřív. Ztráty pro všechny bytosti a pro učedníky
Dafa při pronásledování jsou menší, to je díky společnému úsilí všech učedníků Dafa.
Přirozeně se mocný proud nápravy Fa účastní, aby to ještě urychlil. Ale dříve než mocný
proud nápravy Fa dorazí, musí učedníci Dafa vydat velmi velmi mnoho, aby ztráty a škody
díky jedu u učedníků Dafa, u celého lidstva, dokonce u ještě větších mas bytostí, které jsou s
ním spojeny, byly menší nebo se jim šlo vyhnout. Každý učedník Dafa, který vstoupil do
potvrzování Fa, začíná plně uplatňovat své schopnosti. Využívají svých speciálních znalostí,
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které se naučili v lidské společnosti, aby potvrzovali Fa, aby zachraňovali bytosti a
objasňovali pravé skutečnosti a dělali to velmi dobře.
Ve skutečnosti jsou běžní lidé při tomto pronásledování ještě hůře pronásledováni. Tento
druh jedovaté a škodlivé lživé propagandy vedl k tomu, že se mnoho lidí stalo nespasitelnými
a již není možné si je ponechat. Co se týče člověka, který již nebude ponechán, bude jeho
místo původu a ještě četné masy bytostí rozdílně vysokých úrovní, které podepírají jeho život,
budou společně s ním rozpuštěny. Když to člověk vysloví, je to jen jedna věta. Skutečné
obrovské změny, které se budou dít ve vesmíru, jsou však strašlivé. Když se velmi vzdálené
nebeské těleso rozkládá, lidé to shledávají velmi grandiózním, považují to za něco ke
zkoumání. Kdyby se rozpad hvězd děl přímo před jejich očima, již by lidé tento grandiózní
pocit neměli. Ale jak strašlivé to je, když se ona gigantická nebeská tělesa a ty obrovské
bytosti rozkládají? Kolik bytostí je tím postiženo! Bezpočetné množství bytostí bude zničeno,
to všechno bylo učiněno starými činiteli ve vesmíru. Oni to při nápravě Fa ve vesmíru podle
svých zvrhlých názorů naaranžovali, vyplenění nebo ponechání toho co chtěli. Oni aranžovali
všechno, co chtěli mít. To všechno nepatří k mému vlastnímu přání, to vážně poškodilo
nápravu Fa a záchranu všech bytostí. Proto tito všichni činitelé, kteří se vměšovali a
poškozovali nápravu Fa, až k těm nejhorším bytostem zde mezi lidmi, se budou muset za to
před historií zodpovídat. Oni v žádném případě nesmí uniknout.
Viděno ze strany potvrzování Fa učedníky Dafa, my neuznáváme uspořádání starých sil.
Avšak já jsem věděl, že staré síly vystoupí, buď v této nebo jiné formě. Neboť náprava Fa
nebude působit jen na jednotlivé bytosti, nýbrž na všechny bytosti v celém vesmíru. Žádná
živá bytost nesmí té nynější gigantické změně vesmíru uniknout. Proto budou mít bytosti,
které jsou tím ovlivněny, svá vlastní pochopení nápravy Fa a budou pozorovat událost
nápravy Fa svými pohledy. Čím vyšší úroveň zúčastněných je, tím větší je rušení a vliv na
nápravu Fa. Jedna jediná jeho myšlenka a jeden jediný pohyb mohou vést k tomu, že tady
dole bude Nebe a Země převálcováno. Proto bylo pronásledování vlastně způsobeno
rozdílným chápáním na nejvyšší úrovni vesmíru. To, nač myslíte a co chcete mít, způsobilo ve
vesmíru poškozování nápravě Fa. Proto jsem věděl, že toto všechno se stane. Věděl jsem, že
bytosti nižších úrovní vstoupí, aby dělaly své věci, až se to na nich projeví, budou to dělat
možná tak nebo jinak. Proto slyší učedníci Dafa v lidském světě Fa, oni dostávají Fa, kultivují
se a mají tuto sílu, aby položili základ Fa, všechno toto slouží k tomu, v tomto čase zachránit
všechny bytosti a ustanovit mocnou ctnost učedníků Dafa, takže se stanou nejsvatějšími
bytostmi, které byly ukovány Dafa. Je také mnoho učedníků Dafa, kteří v historii složili velký
slib, že chtějí zachránit všechny bytosti, a budou dělat to, co by měli dělat v poslední fázi
vesmírného vzniku-bytí-degenerace-zničení.
Při současné nápravě Fa učedníci Dafa naplňují své sliby a naplno dělali to, co by měli
dělat. Zvláště ti, kteří to udělali dobře, svůj slib splnili. Je jedno jak, jedno jak zle jsou
učedníci Dafa při tomto pronásledování stíháni, co na učedníky Dafa čeká, je pořád to
nejkrásnější. Neboť zrození a umírání, co člověk vidí v lidském světě, není skutečné zrození a
umírání života. Proto, jedno v jaké míře je učedník Dafa při tomto pronásledování stíhán,
dostane se mu pocty ve stejné míře. Viděno z této perspektivy, při tomto pronásledování –
přesně vzato, nezáleží na tom jak mnoho utrpení musíte momentálně snášet, kultivující nedbá
na zisk a ztrátu v tomto světě, a kultivace samotná je tu k tomu, dosáhnout Dovršení a získat
poctu věčného života. Co se učedníků Dafa týká, dostali jste vskutku v takovémto prostředí
šanci, abyste se zocelili, potvrzovali Fa a vaši mocnou ctnost ukázali poctivým osvícencům
Dafa se vší okázalostí. (Potlesk) A ti, kteří jsou skutečně otráveni, jsou jiné bytosti. Ony svůj
život skutečně ztratí. Bytosti, které byly pronásledovány, sice na světě všechno ztratily, ale
pronásledovatelé samotni ztratí v životě všechno navždy. Principy Fa vesmíru jsou
spravedlivé. To je jisté.
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Proto pro učedníky, nezáleží na tom jak tvrdé je toto časové období historie, které
proděláváme, není žádný důvod k zármutku. V srdci myslíme na to, zachránit všechny bytosti.
Vy chcete váš život, který přišel pro Dafa, uskutečnit a účel, pro který jste sem přišli splnit.
Proto nemáme čeho litovat. Všechno co na učedníky Dafa čeká, jsou nádherné věci. Nejvíc
politováníhodní jsou ti světští lidé, kteří se podíleli na pronásledování a staré síly samotné.
Jejich konec bude opravdu politováníhodný.
My jsme prošli časovým obdobím od 20. července 1999 do dneška, to není žádný dlouhý
čas, ale vám to připadá, jakoby to byla věčnost. Neboť jste to strašlivé prostředí, které
způsobily zlé síly, zažili na vlastní kůži. Vy jste zažili duševní tlak, utrpení a démonické
zasahování, se kterým se setkaly rodiny kultivujících, rozsah trápení pro kultivující, proto si
myslíte, že to byl dlouhý čas. Vlastně je to jen okamžik v celé nápravě Fa ve vesmíru. Časy v
rozdílných dimenzích vedly k tomu, že existují rozdílné pojmy pro trvání času. V jedné
minutě nebo v jedné sekundě můžete nechat bytost proběhnout celým jejím životem, který
ona sama cítí jako velmi dlouhý. V době deseti tisíc let můžeme nechat bytost proběhnout
úsekem života, přičemž ona považuje celý svůj život za velmi krátký. Vlastně se mnoho
našich učedníků tenkrát během celé nápravy Fa za velmi těžkých okolností znepokojovalo.
Kdypak toto pronásledování skončí? Těch, co tak mluví, již nyní trochu ubylo. Vy jste již
všichni velmi rozumní, vůči zlu máte již v hlavě jasněji. Jasně jste rozpoznali cíle různých
zlých bytostí a také zodpovědnost našich učedníků Dafa.
Až se jednou ohlédneme zpět, až budeme mít za sebou tento úsek historie, pocítíme
vskutku něco jedinečného. Prošli jsme oním tvrdým prostředím, vyšli jsme z nejhoršího úseku
lidské historie, neboť to nebylo způsobeno lidmi, nýbrž koncentrací bytostí celého vesmíru na
tomto místě. Projevy tohoto pronásledování v lidském světě jsou projevy všech těch bytostí
rozdílných úrovní tady, a ony zde používají činy lidí. Proto je to, co učedníci Dafa snáší, nejen
utrpení a tlak, který nám připravili lidé. Bylo to způsobeno zasahováním nebeských těl velmi
vysokých úrovní, dokonce zasahováním ještě víc nebeských těl různých úrovní. Všechny
bytosti ve vesmíru pozorují lidstvo. Tři říše se staly ohniskem vesmíru.
Přirozeně připravovaly staré bytosti vysokých úrovní toto pronásledování v historii již
celou věčnost. Já jsem řekl, že Tři říše byly zřízeny pro nápravu Fa. Dříve ve vesmíru
neexistoval vůbec žádný pojem Tři říše. Někdy se mě učedníci ptali: „Mistře existují i v
jiných nebeských klenbách Tři říše? ” Já jsem řekl: Ne. Neboť náprava Fa vesmíru se děje
právě tady. Je to děláno zde. Proto tady byly zřízeny Tři říše. Každé stéblo trávy, každý strom,
každý kousek země, každý kámen, od lidí až k předmětům a všem bytostem ve Třech říších,
všichni sem přišli kvůli Fa. Viděno z pohledu celého vesmíru není prošlý čas velmi dlouhý.
Ale pro všechny bytosti různých úrovní ve vesmíru je to velmi dlouhá doba. Mnoho bytostí
již neznalo důvod pro vznik Tří říší. Ony zapomněly, co bylo základním cílem pro vznik Tří
říší. Já jsem již dříve řekl, že všechno přišlo kvůli Fa. Všechny bytosti ve Třech říších přišly
kvůli Fa, vznikly pro Fa a byly stvořeny pro Fa. Ale ne všechny ukazují ve svých činech
pozitivní vliv. Tenkrát si staré síly během svého aranžmá myslely, že i ti, kteří ve svých činech
neukáží žádný pozitivní vliv, vykonají také svůj úkol pro Fa. Tak si staré síly myslí, že i tyto
bytosti mají dosáhnout dovršení. Já říkám: To nejde! Toto pronásledování není uznáno při
nápravě Fa, proto se ti, kteří hrají negativní roli, podíleli se na pronásledování na straně
starých sil, oni budou všichni vyřazeni. To je jisté, nehledě na to kým jsi byl dříve.
Mnoho učedníků říká, že Mistr je skutečně milosrdný. Přesněji vzato nenalézám se vlastně
ani v Milosrdenství ani ve Zlu. Kdybych se nacházel v Milosrdenství, všechny negativní
bytosti ve vesmíru by beze zbytku byly vyřazeny, potom by vesmír ztratil rovnováhu a
všechny bytosti by shledávaly život nesmyslným. Kdybych se nalézal ve Zlu, jak by mohly
potom ještě existovat laskavé bytosti? Celý vesmír by se stal tělem démona. Já nic takového
nemám. Já se v ničem takovém nenalézám. Vím však o tom všechno, mohu to mít všechno
pod kontrolou, mohu to také všechno vyrovnávat. Principy Fa vesmíru jsou absolutně

3

spravedlivé. Já jsem přišel s milosrdným smýšlením a přáním, zachránit všechny bytosti
(nadšený potlesk). Praxe potvrdila, že tak jednám. Jsou to právě staré síly, které tuto nápravu
Fa porušily.
V současnosti jsou staré síly již bezezbytku vyřazeny. Od nejvyšší formy až k těm, starými
silami aranžovaným takzvaným božstvům a degenerovaným bytostem, které se přimíchaly na
rozdílných úrovních do nápravy Fa a nápravu Fa ovlivnily, ty jsou již všechny bezezbytku
vyřazeny. Již neexistují. Černé ruce, které vykonávají konkrétní práci, budou nadále
vyřazovány dokud nebudou všechny zničeny. Není to tak, že jsme nemilosrdní. Z důvodu
jejich sabotáže bylo zničeno bezpočetně mnoho obrovských bytostí. Kdyby tyto bytosti
nebyly zničeny, nemohla by náprava Fa postupovat kupředu, nemohla by stihnout poslední
možnost dohnat rozpuštění celé nebeské klenby. Proto je ten problém tak vážný.
Na druhé straně nic, co nás v lidském světě potká, není náhoda. Není to také něco, co se
děje jenom mezi lidmi. Zatímco učedníci Dafa potvrzují Fa a zachraňují bytosti, nemůžeme
lidem vyprávět o vyšších principech Fa, protože lidé to nepřijmou a nemohou tomu rozumět.
Proto, toto samotné již přivodilo velmi velké problémy při zachraňování všech bytostí. Každá
bytost má svou vědomou stránku, ale má také svou nevědomou stránku. Právě tato část
povrchu člověka ve světě, který existuje společně s učedníky Dafa, je nevědomá. A u této
nevědomé části byla hlava během boje o osobní výhody po narození v lidském světě naplněna
špatnými faktory. Zvláště v nové době, ve které morálka lidstva rapidně klesá, k tomu přijde
ještě vznik xx-Strany v Číně, která vedla k tomu, že srdce čínských lidových mas se
znetvořilo a zvrhlo, již nemohou ani rozlišovat Dobro od Zla. To všechno záchranu bytostí
vážně poškodilo. Tak mají učedníci Dafa při kultivaci a při záchraně všech bytostí ještě větší
potíže. Ale jako učedníci Dafa to nesmíte vzdát jen proto, že je to velmi těžké, neboť to je
závazek, který vám historie uložila. To je také tvůj velký slib a tvé velké přání a něco, nač jsi
již velmi dlouho čekal.
Někteří učedníci narazili při objasňování pravých okolností často na lidi, kteří je nechtějí
poslouchat ani akceptovat, někteří jsou dokonce proti. Vy se nesmíte cítit poraněni, abyste
neztratili odvahu k zachraňování bytostí, jen proto, že je jeden člověk proti. Učedník Dafa, co
je učedník Dafa? Je to bytost, která byla stvořena nejvelkolepějším Fa (nadšený potlesk). On
je skálopevný a nezničitelný jako diamant. Co platí slovo zlého člověka mezi obyčejnými
lidmi? Ať jsi zlý jak chceš, ty mě nemůžeš změnit. Já chci jen splnit svou historickou misi.
Chci dělat právě to, co má učedník Dafa dělat. Musíme si ujasnit, že v lidské společnosti a v
tomto vesmíru existují bytosti, které nelze zachránit, mnoho z nich není dokonce ani hodno,
aby slyšely pravé okolnosti. Při objasňování pravých okolností na takové lidi narazíte. Musíte
v tom mít jasno a zůstat rozumní, my zachraňujeme ty, které ještě zachránit lze. Ale učedníci
Dafa, vy kultivujete milosrdenství, vy máte být milosrdní. Jedno, jestli on to akceptuje nebo
ne, máte s ním jednat s laskavostí. Vy se nesmíte dostat do křížku s obyčejným člověkem a
zacházet s lidmi se srdcem obyčejného člověka. Ty děláš jednoduše milosrdně to, co chceš
dělat ty, ať to akceptuje nebo ne. Milosrdenství přichází s kultivací, není to něco, co se dá
zahrát. Přichází od srdce a není to něco, co se ukazuje lidem. Je to něco věčného a nemění se
časem ani okolím.
Až touto historií projdeme a ohlédneme se zpátky, a každý učedník Dafa, bude moct říci,
že on dělal to, co měl (potlesk), to je potom to nejvelkolepější! (dlouhý potlesk). Ale existuje i
mnoho žáků, kteří vůči sobě nebyli zodpovědní, protože neudělali to, co udělat měli a co jim
historie svěřila. Naštěstí není pronásledování ještě úplně u konce, ještě existují šance. Jak vy
to zase napravíte a jak to uděláte, to záleží jenom na vás samotných. Od toho dne, kdy jsem
začal šířit Fa, říkám, že jsem vůči lidem, společnosti a všem bytostem férový. (nadšený
potlesk). Všechno co jsem řekl, bude v historii dodrženo. Co jsem slíbil, bude také v historii v
budoucnu dodrženo (potlesk).
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Nezáleží na tom jak dlouhým historickým procesem prošla lidská rasa během existence
Země, zda to je několik tisíc let nebo desítky tisíc let, v očích božstev je to velmi rychlý
proces. Zdejší čas způsobil časový rozdíl pro všechny bytosti. Jako bytosti, které přišly do Tří
říší a učedníci Dafa ve Třech říších, vy všichni víte, že dříve v historii vesmíru tyto Tři říše
neexistovaly. V několika vyučováních Fa jsem také řekl, že cíl jejich stvoření spočíval v tom,
že toto místo v poslední fázi vzniku-trvání-degenerace-zániku vesmíru bude použito pro
nápravu Fa. Jestliže vy byste při této nápravě Fa nemohli opravdu dosáhnout účinku nápravy
Fa, to znamená, kdyby se nynější náprava Fa nepodařila, nebo kdyby lidé na tomto místě
lidstva během nápravy Fa nestáli pozitivně vůči Dafa, a kdyby učedníci Dafa se také
nechovali dobře, tedy kdyby to v jakékoliv oblasti dobře neběželo, neexistovaly by již v
budoucnosti ve vesmíru žádné Tři říše. To znamená také, v blízké budoucnosti by toto místo
zaniklo. Avšak učedníci Dafa to udělali velmi dobře, vy jste učinili to, co mají učeníci Dafa
činit, lidstvo ukázalo také spravedlivou stranu, a já jsem tady také zharmonizoval to, co jsem
chtěl mít. (potlesk)
Přestože se některé bytosti podílely na pronásledování, přestože mnoho bytostí bylo
lhostejných, přestože mnoho bytostí, které měly k tomu schopnosti, to nepodporovalo, existují
ještě větší davy lidí a ještě víc bytostí, které vůči nám projevily sympatie a podporovaly nás.
To znamená, ony ukázaly spravedlivou stranu. Vy se můžete kultivovat tady, můžete tady
potvrzovat Fa, Mistr může také tady dokončit to, co chci dělat, také bytosti si tady vytvořily
šance pro svou budoucnost, proto budou Tři říše v budoucnu navždy existovat. (nadšený
potlesk).
V poslední době jsme udělali mnoho konkrétních věcí, to jste také viděli. Zvláště jsem na
poslední konferenci řekl, že tento rok bude bohatý na události. V tomto roce se také skutečně
již hodně stalo. Co se politické bandy gaunerů v Číně týče, byli někteří vysocí úředníci
shledáni vinnými soudy v USA. Velký ničema a Hlava státu byl postaven před soud. Vy
všichni víte co je to nemoc SARS, která slouží lidem jako varování, o sporech způsobených
článkem 23 v Hongkongu a o povodni v Číně, a obzvlášť o televizní stanici, která vysílá do
celého světa odhalení o pronásledování, všechny tyto věci zasadily Zlu velmi velkou ránu.
Oni to považují za katastrofy, včetně dnešní situace Dafa. Všechno to se jeví, jako kdyby to
byly velmi přirozené jevy. Kdyby ale zlé bytosti nebyly odstraněny, nemohlo by být mnoho
věcí dotaženo k úspěchu. Neboť za lidmi existují pořád ještě jejich činitelé, kteří nahrazují
lidi. Oni nejen řídí lidi, nýbrž přejímají pozice lidí. Když budeš lidi informovat o pravých
okolnostech, řídí to lidi, takže oni tě nebudou chtít poslouchat. Celkem vzato jsou řízeni
démony.
Dnes se dá již říct, že velký proud zlých sil, starých sil, zlých lidí na světě a všech činitelů,
kteří pronásledují Fa, již skončil. Nadále to jde velmi rychle a dojde ještě k větším změnám
situace. To znamená, že tento úsek historie bude velmi brzy pryč, dojde také velmi rychle k
dalšímu kroku. Někteří učeníci Dafa se dříve pořád ptali: – Proč není tolik nových učedníků
při šíření Fa v této době? – pochopitelně existovali činitelé, které řídí zlo, a staré síly
způsobovaly překážky. Já jsem to přímo neprolomil a neodstranil, protože další posun k příští
záležitosti patří lidem. V této periodě se právě budou učedníci Dafa kultivovat ke zralosti,
zachrání všechny bytosti a potvrdí Fa. Viděno z dnešní situace, bude sem brzy proudit
mohutný proud nápravy Fa. Mnoho věcí bude potom také pozvolna prolomeno a odstraněno,
nevrchnější dimenze bude pomalu dotčená, proto přišli na mnohá území zase pomaloučku
noví učedníci. A až tomu tak bude, situace se urychleně změní.
To, co jsem říkal předtím, tak či tak, my jsme tímto úsekem historie prošli, zda je to pro
nás zvláštní výhra nebo zda je to něco co nám vnutily staré síly, učedníci Dafa dělali během
tohoto pronásledování to, co jako učedníci Dafa dělat mají. To znamená také, že vy jste si
zřídili během tohoto pronásledování vaši mocnou ctnost učedníků Dafa, kterou jste si
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zasloužili, vy jste vůči bytostem a vám samotným fér. Vy jste toho také hodni, stát se
osvícenými, jimiž se také stanete. (nadšený potlesk).
O konkrétních věcech bych již nechtěl moc mluvit. Neboť v poslední době byly pořádány
konference Fa také velmi často, já jsem již také relativně hodně vysvětlil. Vy začínáte mnoha
věcem rozumět. Neboť mnoho otázek, které jsem vysvětlil, nebylo již nic povrchního, vy je
ještě pročítáte. Protože konference Fa je tentokrát velmi velká, chtěl bych se s vámi setkat.
Zvláště učedníci z hodně dalekých vzdálených míst mě po té dlouhé době ještě neviděli, tak
bych chtěl využít příležitost, abych se s učedníky setkal a abych vás viděl. Tak je to. (dlouhý,
nadšený potlesk).
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