Vyučování Fa na konferenci
Dafa v Atlantě 2003
(Li Hongzhi, 29. 11. 2003)
Zdravím vás! (Žáci: Vítejte, Mistře!) Některých konferencí Dafa se zúčastňuji, zatímco
některých jiných nemusím. Všichni víte, že učedníci Dafa se nyní stali zralejšími. Při
potvrzování Fa a na této cestě Bohů všichni víte, co je nutno dělat. V takové době, čím méně
mluvím, tím víc vám to všem prospívá. Proč to říkám? Protože toto časové období je právě dané
vám, jako příležitost zocelit se, protože toto časové období je právě dané vám, jako příležitost
ustanovit si vaši mocnou ctnost. Proto vám nemohu stále nechat dělat věci bez toho, abyste si je
vy sami promysleli a nemohu dovolit, abyste si sami nerazili svou vlastní cestu, zatímco
potvrzujete své vlastní Ovoce. Jestliže jste stále vedeni Mistrem, jestliže vám stále budu říkat co
dělat ohledně konkrétních věcí při potvrzování Fa, nebude to fungovat. Když učedníci Dafa
dosáhnou Dovršení, vaše Ovoce a vaše úrovně nebudou nízké. Jinými slovy, zodpovědnosti,
které budete mít vůči budoucím vnímajícím bytostem jsou nesmírné. Jestliže je to tak, jestliže
nebudete mít ten druh mocné ctnosti a neprorazili jste si svou vlastní cestu a nevíte co dělat,
když potřebujete něco udělat samostatně, nebude to fungovat. Takže jsem vám záměrně dal toto
časové období, abyste mohli mít příležitosti zocelit se a dozrát.
Ve skutečnosti jsem v tichosti sledoval a pozoroval. Protože jste všichni uprostřed kultivace,
stále ještě máte lidské připoutanosti. Máte lidské připoutanosti, a tak jste schopni se kultivovat;
máte lidské připoutanosti, a ty se tedy ukáží. Potom, když děláte cokoliv, co se týče potvrzování
Fa, včetně dělání věcí ve skupině a dělání věcí samostatně, myslíte sami za sebe a pokoušíte se
přijít se způsoby, jak vyřešit těžké problémy. Když nad věcmi přemýšlíte, to, zda používáte
lidské názory nebo spravedlivé myšlenky praktikujícího, rozhodne o výsledcích, kterých
dosáhnete. Stejně je to pravda i když spolupracujete při provádění věcí. Když o věcech
diskutujete, platí to také, a můžete se dokonce dostat do hádky kvůli určitým otázkám. To je
samozřejmě způsobeno lidskými připoutanostmi, které máte. Avšak je na tom i něco dobrého.
Když se hádáte, můžete vidět své vlastní připoutanosti a nedostatky. Jestliže dokážete položit Fa
na první místo, přestat se držet vlastního já a řešit své problémy se spravedlivými myšlenkami,
budete se schopni rychle rozhodnout a dělat věci potvrzování Fa dobře. Ve skutečnosti, v
porovnání s minulými lety jsou věci nyní dost dobré. Všichni jste doopravdy dozráli. Nechci o
tom dnes říci víc. Chci hlavně mluvit o objasňování pravdy.
Jen co se objeví otázka objasňování pravdy, mnozí praktikující si myslí: „Když objasňujeme
pravdu, naším cílem je odhalit zlo, potlačit ho a přinutit ho snášet denní světlo, aby lidé všude ve
světě mohli vidět, co je zač, a zlo se potom nebude mít kde schovat.“ Toto je to, co musíte dělat,
avšak to není nejdůležitější cíl. Nejdůležitější cíl při objasňování pravdy je zachraňovat vnímající
bytosti.
Každý učedník Dafa bude v budoucnosti nést na svých ramenou nesmírnou zodpovědnost. Je
tak mnoho vnímajících bytostí, které potřebují, abyste je spasili – je tak mnoho vnímajících
bytostí, které vás potřebují, abyste je spasili. Během tohoto časového období musíte vy sami
zharmonizovat a dovršit všechno, co je potřebné pro vaše Ovoce a pro bezpočet vnímajících
bytostí. Je v tom zahrnuta vaše mocná ctnost a všechno božské. Proto často říkám, že jestliže jste
schopni dělat dobře tři věci, které učedníci Dafa mají dělat pro potvrzování Fa, potom je v nich
všechno zahrnuto. Takže říkám, že vašim nejdůležitějším cílem při objasňování pravdy je spasit
v tomto procesu ještě víc vnímajících bytostí. To je to, co je nejpřednější, a to je skutečným
cílem objasňování pravdy.
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Během tohoto pronásledování, bez ohledu na to, jak staré síly uspořádaly věci, bez ohledu na
to, jak krutě jednali zlí lidé ve světě, bez ohledu na to, jak horečnatě zlé bytosti v každé dimenzi
pronásledovaly učedníky Dafa a jak mnoho lidí ve světě otrávily, přemýšleli jste o tomto: mohou
poškodit Dafa? Vůbec ne. Viděli jste, že potom co zažíváte nejhorší pronásledování v historii,
které trvá čtyři roky, kromě učedníků Dafa, kteří se zocelují a stávají se zralejšími, jasněji
uvažujícími a vyrovnanějšími uprostřed pronásledování – stali jste se racionálnějšími, vaše
spravedlivé myšlenky jsou silnější a silnější a ta chvíle, kdy se vrátíte na své pozice se přibližuje
– kromě toho, co jiného existuje? Je tam ještě něco dalšího? Nedosáhli ti učedníci Dafa, kteří
byli zabiti v pronásledování Dovršení? Je pravda, že část našich žáků opustila během
pronásledování kultivaci. Jestliže nejsou dost dobří, budou proseti, a to co zůstane bude zlato.
Samozřejmě, jen co bytost studuje můj Dafa, já se o ni budu starat a zacházet s ní jako s
učedníkem Dafa, s praktikujícím. Jestliže on sám nemůže doopravdy vstoupit [do této praxe],
potom je to jeho vlastní problém. Takže každý by měl mít v tomto bodě jasno. Ať je to celé
pronásledování nebo všechna ta uspořádání, která sestavily staré síly, já jsem ve skutečnosti vzal
všechny ty věci v úvahu, když jsem před dlouhou dobou plánoval moji nápravu Fa. Ony
nemohou poškodit Fa. Já neuznávám pronásledování. To je jisté. Mají dovoleno ovládat a
dokonce k smrti zbít bytost, která poslouchala Fa a kultivovala se v mém Dafa? Rozhodně za to
v budoucnosti musí zaplatit. Samozřejmě, ve hře jsou i další faktory. Avšak oni se skutečně
neodváží dotknout těch, kteří se opravdu dokázali činit dobře. Nemohou se dotknout těch, kteří
odporují uspořádáním, které pro ně připravily staré síly a kteří mají velmi silné spravedlivé
myšlenky. Jinými slovy, během tohoto časového období, ať je pronásledování jakkoliv zlé,
jestliže mají učedníci Dafa spravedlivou mysl, jestliže mají silné spravedlivé myšlenky a rozumí
všemu jasně a klidně, vyhnou se mnohým ztrátám.
Musíte mít jasno v tom, že kultivace učedníka Dafa je o vykročení z lidskosti; je to vykročení
ze staré kolosální nebeské klenby, která je omezována všemožnými faktory, které pocházejí z
nekonečných, nesčíslných a nespočetných vnímajících bytostí v tomto starém vesmíru; je na
získání nového života, vystupujíc z prostředí, které je v poslední z posledních etap procesu
vzniku-trvání-degenerace-zániku kolosální nebeské klenby. Kdo může z tohoto všeho vykročit
ven? Uniknout všemu a skutečně vstoupit do budoucnosti je skutečně těžké. Ve skutečnosti,
těžkosti, do kterých jste se dostali při kultivaci uprostřed pronásledování jsou projevy zde, mezi
lidmi. Ve skutečnosti, v jiných dimenzích, které lidé ve světě nemohou vidět a které jsou za tímto
prostředím běžných lidí jsou věci ještě intenzivnější. Je to šokující a duši strhující proces
nesmírného rozpadu a opětovného spojování. Vnímající bytosti v celém vesmíru pozorují tuto
záležitost. Bezpočet bezmezných Bohů také pozoruje. A ve všech těchto změnách jsou faktory
učedníků Dafa potvrzujících Fa. Co se projevuje v tomto světě jsou tři věci, které v této době
děláte. Co se týče chování zla, to se chová iracionálním, bláznivým způsobem před svým
rozpadem a poskytuje učedníkům Dafa podmínky k dosažení dovršení.
Objasňování pravdy během těchto gigantických změn se už stalo hlavním způsobem
zachraňování vnímajících bytostí a lidí ve světě, takže se při tom odráží moudrost, kterou vám
dal Dafa a obrovské schopnosti, které vám poskytl Fa. Vaše objasňování pravdy nevyhnutně
způsobuje jistý druh řetězové reakce. Jen co člověk pozná pravdu, uvědomí si: „Aha, takže takto
to je – Dafa je tak výborný.“ Někteří lidé, kteří se dozvěděli pravdu, mohou myslet na nastoupení
kultivace, někteří mohou být solidární a jiní mohou nabídnout podporu ve formě konkrétních
činů. Tyto odezvy, které pocházejí z objasňování pravdy, se šíří od člověka k člověku, od srdce k
srdci. Zlé elementy ztrácejí půdu pod nohama. Dafa a spravedlivé elementy pokrývají a zesilují
všechno, a současně, co se týče pronásledování, vyvolá to změny ve společnosti a na každé
frontě, a podlí lidé už nebudou mít žádné obecenstvo a zlé bytosti už nebudou mít nic, co by
mohly zneužít. To je nevyhnutný důsledek. Věci vypadají být při objasňování pravdy běžné a
jednotvárné, avšak účinek je obrovský.
Ve skutečnosti jste všichni viděli, že během objasňování pravdy učedníky Dafa se lidé ve
světě změnili. Nyní je to úplně odlišné od toho, když pronásledování 20. července 1999 začalo.
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A není to jen v tom, že lidé ve světě se stávají střízlivějšími, jiné vnímající bytosti a materiální
faktory také procházejí těmito změnami. Jinými slovy, situace je úplně odlišná. Samozřejmě,
není to tak, že by zlo přestalo pronásledovat, ale že ty faktory, které sestavily staré síly, když jsou
ničeny, je jich méně a méně, a zlo už nemá mnoho síly. Avšak i bez takového množství síly,
pokud ještě stále existuje, je stále velmi zlé, velmi nedobré. Avšak zlo už nemá tolik síly a nemá
v prostředí ty faktory, které potřebuje, takže už nemůže ovládat tak mnoho lidí ve světě a jiné
vnímající bytosti. A potom, když lidé ve světě a všechny další životy nejsou ovládány zlem, v
tom bodě je pro vás o mnoho lehčí objasňovat pravdu. Jestliže to děláte velmi dobře, potom se
lidé ve světě a vnímající bytosti probudí. Jen co se vnímající bytosti probudí, zlo nebude mít
vůbec žádné obecenstvo a skutečně nebude moci dělat věci divokým způsobem. Lidé mu budou
odporovat a izolují ho, a zlo nebude moci dělat cokoliv co se mu zachce, protože ho nikdo
nebude poslouchat. Takovýto je současný trend, taková je změna, která se stala během
zachraňování vnímajících bytostí.
Ve skutečnosti, předtím jsem vám říkal, jak praktikujícímu v minulosti vůbec nezáleželo na
tom, co o něm řekli lidé ve světě. Jestliže někdo řekl, že je dobrý nebo že je zlý, bylo to pro něj
pouze něco, co řekli lidé, ne Bohové. Ve skutečnosti byl v historii velký počet lidí, o kterých lidé
ve světě řekli, že jsou špatní, a dokonce to tak bylo vloženo i do učebnic a historických spisů,
avšak je možné, že se stali Bohy. A jsou takoví, které lidé ve světě povýšili na vzory, avšak po
smrti šli do pekla. Je to proto, že když lidé mluví o dobrém a zlém, je to vždy založeno na
lidských zájmech. Lidská logika je převrácená: když si lidé myslí, že je něco dobré, není to
nevyhnutně skutečně dobré a když si lidé myslí, že něco je zlé, není to nevyhnutně zlé. Jinými
slovy, praktikující neberou ohled na to, co říkají lidé. Avšak dnešní náprava Fa je odlišná, a ať
lidé řeknou, že Dafa a učedníci Dafa jsou dobří nebo ne, ustanoví jejich budoucnost. V
současném pronásledování, obzvlášť v pronásledování učedníků Dafa, tento útlak vyvolaný zlem
rušivě zasahuje do mě a do samotné nápravy Fa, takže je to odlišné od kultivace v minulosti. Je
rozhodně hříchem pronásledovat učedníky Dafa a každý, kdo je v tom zapojen, za to bude platit
– žádné z bytostí, které se toho zúčastnily tomu nemohou uniknout.
Vesmír prochází skrz nápravu Fa, takže přemýšlejte o tom, všichni, během napravování Fa
celého vesmíru se neustále dělají průlomy od mikroskopické úrovně k povrchu. Bez ohledu na
to, jak velké je obrovské kosmické tělo, bez ohledu na to, kolik životů má, bez ohledu na to ať je
to život nebo ne, bez ohledu na to, zda má záměr nebo ne, bez ohledu na to zda má existenci
nebo nemá – nikdo z nich nemůže uniknout, protože všechno v budoucnosti bude úplně
obnoveno. Ještě víc to platí pro lidskou rasu tady v tomto světě a pro všechny životy na povrchu
– oni nemají žádný způsob jak uniknout. Náprava Fa zahrnuje všechny vyšší bytosti, a nyní se už
žádný Bůh neodváží říci, že náprava Fa s ním nemá nic společného. Samozřejmě, nyní se to už
nikdo neodváži říci, nikdo tomu nemůže uniknout. Takže během nápravy Fa musí být úplné
zúčtování všeho, co daná bytost učinila. Není to tak, že jestliže nějaký život udělal něco zlého,
bude zničen, a tím to pro něj končí. Tak by to nešlo. Stále bude muset procesem úplného zničení
zaplatit za všechny zlé věci, které udělal. Já zacházím s vnímajícími bytostmi s největším
milosrdenstvím. Bez ohledu na to, jak velký hřích nebo jak velkou chybu nějaká bytost v historii
provedla, já mohu přehlédnout její chyby a hříchy, a mohu odstranit její hříchy. Nevyhnutným
předpokladem je samozřejmě to, že během nápravy Fa do ní nezasahujete; já vás spasím, i když
neuděláte ani jedinou věc. Avšak jakmile něco rušivě zasahuje do nápravy Fa, to čemu čelí je
odstranění. A ti, co spáchali nejvíc do nebe volající hříchy, budou muset zaplatit za všechno co
udělali procesem svého zničení. Kolik toho udělali, tolik budou muset zaplatit; jakékoliv velké
věci udělali, tolik budou muset za ně zaplatit. Takže tentokrát, co se týče zlých bytostí, které
zasahují do nápravy Fa, bez ohledu na to, jak jsou podlé, to čemu čelí je hrůzostrašný konec,
který nikdy předtím nebyl ve vesmíru viděn. A toto zahrnuje samotné staré síly. Přestože si
myslely, že se do toho zapojily kvůli Dafa, ve skutečnosti se na věci dívaly na základě svých
vlastních konceptů. Nikdy se nepodívaly na sebe ani nepoužily samotnou nápravu Fa, aby
zhodnotily sebe sama, ani nepoužily Fa na sebehodnocení. Avšak protože budoucností je tento Fa
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a vnímající bytosti budoucnosti jsou stvořeny tímto Fa, co jiného než tento Fa by se mohlo
použít k posuzování věcí?
Takže co se týče záležitosti objasňování pravdy, protože je to tak důležité, měli byste to dělat
ještě rozvážněji a rozumněji, a měli byste mít ještě lepší porozumění různých druhů příležitostí,
způsobů, jak řešit věci a formality, se kterými se setkáváme během objasňování pravdy. Je to
něco, čemu všichni musíte věnovat pozornost. Víte, že když šířím Fa, nevěnuji pozornost tomu,
do které skupiny ve společnosti daný člověk patří, ani jeho společenskému postavení a
nerozlišuji mezi bohatými a chudobnými, mezi různými profesemi, nebo postavením člověka v
práci. Já se nedívám na nic kromě lidského srdce. Vy byste měli dělat totéž, když objasňujete
pravdu. Nemyslete si o něm, že je to nějaká elitní postava a nevytvořte si pro sebe další mentální
překážku, jakoby jste tam byli kvůli tomu, že ho žádáte o pomoc. Realita situace je taková, že vy
zachraňujete jeho a dáváte mu šanci, aby si zvolil svou budoucnost. To je jisté. Takže byste měli
považovat objasňování pravdy za hlavní pro zachraňování lidí ve světě.
Všechno, co dnes dělají učedníci Dafa a všechno ve společnosti, s čím se setkáte, mohu vám
říci, že vy zachraňujete vnímající bytosti. Takže bez ohledu na to, jakého člověka potkáte, z jaké
je společenské vrstvy, nebo jakou má profesi, nemyslete si, že mu jednoduše objasňujete pravdu
jen kvůli tomu, že zlo pronásleduje učedníky Dafa. Řeknu vám, zachraňování vnímajících
bytostí je prvořadé a nejdůležitější a objasňování pravdy je způsob jak spasit lidi. Když lidé
porozumějí faktům a zjistí, jak je to pronásledování kruté, lidé budou přirozeně vědět, co dělat.
Jestliže ho potom požádáte o podporu a o to, aby s tím něco udělal, potom si on volí budoucnost.
Takže co se týče těch lidí, kteří byli podvedeni během pronásledování, je to ještě víc tak, jak
byste jim mohli nedát šanci? Jestliže jim neřeknete fakta, navždy ztratí svou budoucnost.
Také lidem se kterými se setkáte náhodou, se kterými se setkáte v denním životě, a lidem se
kterými se setkáte v práci, těm všem byste měli objasnit pravdu. Dokonce když ve svém denním
životě projdete okolo někoho tak rychle, že nemáte příležitost s ním mluvit, i tak byste mu měli
zanechat váš soucit a laskavost. Neztraťte ty, kteří by měli být spaseni, zejména ty s
předurčenými vztahy. Ve skutečnosti, mnozí učedníci Dafa říkají, když objasňují pravdu: „Jdu
nyní objasňovat pravdu,“ jako kdyby v té chvíli šli objasňovat pravdu; avšak neobjasňujete
pravdu v jiné době. Zahrňte zachraňování vnímajících bytostí do každé jedné věci ve vašem
současném denním životě. Jestliže vy všichni dokážete pochopit a skutečně vidět, jakou to má
důležitost, myslím si, že pravděpodobně spasíte víc vnímajících bytostí. Nyní se lidé ve světě
postupně stávají jasněji uvažujícími a dopad objasňování pravdy je právě nyní ještě větší.
Publikum, které mají zlé bytosti, se zmenšuje a zmenšuje, takže musíte střízlivě rozumět této
záležitosti.
Jsou někteří žáci, kteří se v soukromí stali něčím jako kamarády a kolegy – „děláme věci
spolu, jsme malá skupina“ – a často mluví o hromadě neužitečných věcí, mrhajíc velkým
množstvím času. Právě nyní je kritická každá minuta a každá sekunda. Jestliže promeškáte toto
časové období, promeškáte všechno. Historie nepřijde znovu. Historie vesmíru a Tří říší prošla
skrz tak mnoho dlouhých, předlouhých let – na co čekaly vnímající bytosti? Kvůli čemu jsou
tady? Přesně kvůli těmto několika rokům! Jsou však nějací žáci Dafa, kteří plýtvají svými životy
během těchto několika let a neumí využít čas. Přesto nesete na svých ramenou tak obrovské
zodpovědnosti k vnímajícím bytostem a k historii!
Ano, někteří žáci nejsou dost rozvážní a myslí si, že získání Fa byla shoda okolností.
[Přemýšlí:] „Já mám takovouto obrovskou historickou zodpovědnost? Jsem schopen ji unést?“
Ve skutečnosti ani není potřebné se na něco takového ptát, už jsem to objasnil ve Fa. Ne každý se
může kultivovat v Dafa, který dnes odevzdávám. Proč tak mnoho lidí nemůže vstoupit?
Samozřejmě, je mnoho nových žáků, kteří postupně přicházejí a je to díky tomu, že objasňujete
pravdu. Je to jako univerzální klíč, který odemyká ty faktory starých sil, které zapečetily lidi ve
světě a brání jim v učení se Fa. Pouze vaše objasňování pravdy to může udělat. Říci to jiným
způsobem, ne každý ho může získat. V lidské říši jsou projevy jednoduše plné pravých a
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falešných věcí, skutečný stav vesmíru nemá dovoleno se projevit, a speciální stavy učedníků
Dafa a lidí ve světě nemohou být úplně odhaleny. Konec konců, je to kultivace v bludišti – je to
kultivování se v takovémto stavu a vysvobození se z něj. Nepodceňujte se. Každý učedník Dafa,
pokud se kultivujete podle tohoto Fa, měli byste dělat věci, které se od učedníků Dafa očekávají.
Ve skutečnosti, řekl jsem, že co se týče běžného člověka, který udělal něco dobrého pro Dafa
během tohoto období, v této kritické době, dokonce i ten člověk může dosáhnout dovršení jako
Bůh, natož vy, kteří se kultivujete v Dafa a děláte to, co by učedníci Dafa měli dělat, a děláte to
všechno v tvrdých podmínkách. Na povrchu nejsou zřejmé žádné velké změny, avšak projevují
se v jiných dimenzích a tam je ten rozdíl mezi lidmi a Bohy. Ty změny jsou gigantické. Toto
lidské místo je zahaleno v iluzi, a skutečný stav věcí a to, co je tady na tomto lidském místě je
úplně odlišné. Jen ti učedníci Dafa, kteří zůstali pozadu ve studiu Fa budou projevovat
nedostatek usilovnosti a budou se cítit deprimovaní, dokonce až do takové míry, že nebudou
vědět, jak je tento čas cenný a nevyužijí ho k tomu, aby dělali to, co by učedníci Dafa měli dělat.
Ve skutečnosti jsou dokonce i nyní nějací žáci, kteří se činí bídně ve studiu Fa. Být schopen
dobře studovat Fa je základní zárukou toho, že směřujete k dovršení, je základní zárukou toho,
že dokážete odtud vystoupit. Všechny bytosti byly vytvořeny tímto Fa, stejně jako vaše
budoucnost. Co se týče budoucích vnímajících bytostí ve vesmíru, protože mnohé, mnohé životy
byly vypleněny během nápravy Fa, ve vesmíru jsou mnohá místa, která jsou prázdná. Avšak
nezůstanou prázdná navždy. Dafa vytvoří z Fa všechny životy, spolu s různými faktory a
hmotou, která je nutná pro tu úroveň kosmických těl. A Dafa vytváří všechny nové životy, které
jsou potřebné. Staré životy se mohou obnovit jen poté, co se přizpůsobí tomuto Fa a tímto
způsobem vstoupí do budoucnosti. Všechny životy jsou v tomto zahrnuty.
Ve skutečnosti právě nyní celková náprava Fa už přichází k povrchu víc a víc. Poslední
faktory, které zůstávají už nemohou být více nazývány životy, nemohou být nazývány ničím,
není žádný jazyk, který by vyjádřil, čím jsou a není žádná koncepce, jak je popsat, avšak
všechno je v tomto konečném procesu nápravy Fa. Ve skutečnosti, jestliže bychom měli použít
představu „vesmíru“ a „za vesmírem“ k jejímu popisu, pro nápravu Fa je už vhodná představa
„za vesmírem“. Znamená to, že náprava Fa nyní vytváří faktory, které umožňují nebeské klenbě
existovat, a dokonce vytváří faktory za těmito faktory.
Přestože jsem to řekl, nyní to ještě stále nemůžete cítit, avšak ze současné situace potvrzování
Fa učedníky Dafa je zřejmé, že situace se změnila. Zlo už nemůže být dále udržováno, a to proto,
že zlé životy a faktory byly zničeny až do bodu, že jich zůstalo jen málo, a už se to nedá
porovnat s tím, jaké to bylo 20. července 1999. Popisoval jsem vám, jaké to bylo tehdy: zlé
bytosti z jiných dimenzí se připoutaly ke každému stéblu trávy a ke každému stromu. Jak jste
kráčeli dolů ulicí, větve stromů vás šlehaly do tváře, tráva vám podrážela nohy a vzduch byl
naplněný zlem. Není to tak, že všechno z toho se skutečně obrátilo na zlé, byl to účinek zlých
životů a faktorů, které byly zatlačeny dolů do Tří říší během nápravy Fa. Zlé faktory byly
jednoduše všude. Připoutaly se ke všemu, dělaly nejhorší věci ve Třech říších a mezi lidmi.
Jestliže by tato náprava Fa nebyla prováděna ve dvou částech a namísto toho bych to udělal na
jeden krok, potom by ta vlna pronásledování byla globální, tak jak řekl ten evropský prorok: v
roce 1999 sestoupí z nebes Král Hrůzy a lidé ve světě budou cítit zuřivost pronásledování.
Tentokrát když přišlo zlo, jiné země ve světě a jiné národy nezažily zlobu pronásledování Falun
Gongu, které začalo v roce 1999, a to proto, že se to děje ve dvou etapách; to, že bude víc národů
nebo více lidí ve světě kultivovat Dafa, je něco co je ponecháno pro další krok. Viděli jste, že
dnes je to kultivace učedníků Dafa období nápravy Fa a věci nejsou namířeny na víc lidí ve
světě. Proto se také pronásledování proti učedníkům Dafa, které máme v Číně, neudálo v jiných
zemích, a jako výsledek jiné národy nezažily zlo takovéhoto rozsahu. Avšak protože zlých
faktorů bylo tehdy tak mnoho, učedníci Dafa cítili duševní nátlak ať byli v kterékoliv zemi.
Právě nyní už situace není taková. Celková náprava Fa ničí zlé faktory v obrovských
množstvích a učedníci Dafa objasňují pravdu, zatímco potvrzují Fa a spolu s tím vysílají
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spravedlivé myšlenky, aby postupně očistili sebe a odklidili zlo v jiných dimenzích, jakož i
všechny další věci, které děláte při potvrzování Fa. Všechno to ničí ty zlé bytosti a faktory, které
uspořádaly staré síly a mělo to dost velký účinek. Když jsou spravedlivé myšlenky učedníka
Dafa silné, jeho existence ve světě má pozitivní účinek. Podívejte se tedy všichni – není pravda,
že počet zlých faktorů, které nyní zůstaly, je malý? Není jich zdaleka tolik, jako okolo 20.
července 1999.
Avšak, přestože těch zlých elementů není tak mnoho, ty co zůstaly jsou stále velmi zákeřné. V
minulosti jsem vám říkával: čím je to blíže k povrchu, tím to má menší sílu, avšak čím je to blíže
k povrchu, tím je to horší. Takže si vynahrazuje to, že má menší sílu tím, že je na povrchu horší a
zlo stále vypadá dost zákeřně. Avšak viděli jste, že prostředí se už změnilo. Zlo může být
udržováno pouze na těch místech, která jsou přímo ovládána tím zlým vůdcem – ta místa, kde
nenapravitelní, zlí lidé stále ještě konají zlo. Nyní už nemůže být udržováno ani na povrchu
čínské společnosti; útlak zla se děje v tajnosti a obávají se, že to lidé ve světě uvidí. Ve
skutečnosti, všechny spravedlivé síly ho ničí a zlo je vystrašené. Neodváží se dělat věci otevřeně
a útlak uskutečňují utajeně. Obávají se toho, že se více lidí ve světě dozví o zlých věcech, které
udělali a ty věci nesnesou denní světlo. Nedovolí dokonce ani kádrům – dokonce vysokým
kádrům v centrální vládě – aby o tom věděli. Dokonce klamou a zakrývají pronásledování mezi
sebou. Avšak je to pouze těch pár podlých, nejhorších lidí patřících ke spodině společnosti, kteří
nutí podlé lidi pod nimi vykonávat zlé pronásledování. Dělají co mohou, aby zakryli ohavné
prostředky, které použili při pronásledování a vyrábějí dokonce falešné zprávy pro kádry
centrální vlády, používají lži, aby udržovali zlé pronásledování. Zlo bylo už nyní zničeno v
obrovských množstvích a vypadá to tak, že ti zlí už dále nemohou nespoutaně běsnit. Předtím,
když bylo zlo divoké, bylo bezpočet prohnilých duchů, kteří ho vyživovali, takže mohlo
nespoutaně běsnit a dokonce i když ostatní znali pravdu, neodvážili se promluvit. Okolo 20.
července 1999, když ten vůdce dupal a dělal kravál, aby to šlo jeho cestou, nikdo se neodvážil
ani pípnout. V této době byly zlé faktory, které ho podporovaly jednoduše velmi početné a chtěly
potlačit [Falun Gong]. Situace je nyní odlišná od té předtím a všechny faktory sestavené starými
silami jsou odklízeny a jsou méně a méně početné, a prostředí je nyní v lidské říši odlišné. Bez
ohledu na to, jak zuřivými se stanou zlí lidé, už to pro ně skončilo.
Avšak během tohoto období jste všichni něco viděli, a to, jak mnoho životů zhřešilo proti
Dafa (a to nezahrnuje ty, co se dopustili nejhorších, nejpodlejších hříchů). Je to uzavřeno, jen co
pochopí fakta? Není to tak jednoduché. Avšak, jestliže někomu umožníte pochopit věci tím, že
mu objasníte pravdu, to mu dává šanci. Jestliže má skutečně spravedlivou myšlenku, dá mu to
šanci odčinit své hříchy. Cokoliv člověk udělal, to musí být splaceno – to je zákon vesmíru a
všechny bytosti mu podléhají. Když pronásledování začalo, kolik lidí se zapojilo do toho, aby
tady tehdy vyvolali špatnou situaci? Jestliže by lidé nehráli tu úlohu a nikdo by nic neudělal ani
neřekl, mohlo by být tehdy vytvořeno to zlé prostředí? Ať byli v Číně nebo v zahraničí, pokud
hráli takovouto úlohu v tom procesu a poháněli pronásledování kupředu, následovali ho svými
slovy nebo činy, mají za to zaplatit. Žádný život tomu nemůže uniknout, pokud nenahradí ztráty,
které způsobil Dafa a učedníkům Dafa.
Bohové celého vesmíru vyvalují oči. Bezmezní, bezpočetní Bohové sledují tuto malou Zemi,
upřeně pozorují každou myšlenku každé bytosti. Obávají se dokonce mrknout, protože nechtějí
promeškat žádný okamžik nebo nechat proklouznout něčí jedinou myšlenku. Nyní vám o těchto
věcech povídám, abych vám řekl, abyste klidně, rozvážně a lépe rozuměli tomu, co nyní děláte.
Bez ohledu na to co děláte, učedníci Dafa musí brát potvrzování Fa jako prioritu číslo jedna.
Avšak musíte objasňovat pravdu racionálně a v souladu s lidskou logikou a způsoby
uvažování. Jestliže o ní mluvíte zvláštním nebo nepřirozeným způsobem a není to vůbec
založeno na logice a způsobu uvažování lidí a nezohledňujete, zda to lidé dokáží přijmout nebo
ne, potom máte škodlivý účinek a výsledek je opačný než to, co jste zamýšleli. Dělejte to
racionálně a střízlivě. Když objasňujete pravdu lidem, musíte vzít v úvahu jejich úroveň
přijímání věcí. Budete to schopni vidět a vypozorovat, takže se máte při objasňování pravdy činit
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dobře. Nechoďte rozmlouvat pouze formálně. Když s někým mluvíte, musíte dosáhnout, aby to
pochopil. Samozřejmě, jsou tací, kteří vůbec nemohou být spaseni, protože přešli úplně na
opačnou stranu. Takový člověk už nemá v sobě nic spravedlivého a když s ním mluvíte, nemůže
to přijmout, protože vždy když nějaký kousek přijme, kousek z něj je zničen. Malý přijatý
kousek znamená, že malý kousek z něho je zničen. Jestliže by to úplně přijal, potom by byl úplně
zničen, protože on je zlý. Takže jsou tací, kteří nemohou být spaseni, avšak je to mimořádně
malá menšina.
Jsou i nějací lidé, které i když chcete spasit, jak jsem řekl dříve, dokonce i když dáte tomu
člověku šanci a on pochopí, i tak musí splatit své dluhy. Tak to funguje. Říkám to z principů Fa.
Avšak těmi věcmi se neznepokojujte, protože jako učedníci Dafa kultivujete Soucit a máte být
soucitní k vnímajícím bytostem. Co se týče toho, jak by měly ty životy splatit ty dluhy, je tam
přirozeně Fa, aby to určil. Zdali by měli nebo neměli zůstat je určeno standardy Fa. Takže jako
učedníci Dafa jednoduše udělejte co můžete, abyste je spasili, to je všechno.
Proč byste je měli spasit? Řekl jsem předtím, že vnímající bytosti v dnešním světě jsou
odlišné od životů v historii, a jsou odlišné od lidí v minulosti. Když jakýkoliv život přijde do
tohoto světa a vstoupí do tohoto světa iluze, je to skutečně děsivé. Je Bohem, jak víte, právě před
chvílí jste ho viděli jako velkolepého boha, avšak jen co vstoupí do tohoto světa, vstoupí do
lidského těla a ten mozek je zcela umytý, je to skutečně hrozné a nyní je těžké ho identifikovat;
takže na základě jeho činů nedokážete určit původ jeho života a nemůžete vidět rozdíl mezi ním
a podstatou jeho života v minulosti.
Toto je to, o čem jsem vlastně chtěl mluvit – mluvit s vámi o tématu objasňování pravdy.
Chcete se mnou ještě hovořit o nějakých věcech, takže myslím, že využiji následující čas, abych
odpověděl na některé vaše otázky. Jestliže máte otázku, můžete ji napsat na kousek papírku.
(Potlesk) Ať to netrvá příliš dlouho, protože na konferenci sdílení zkušeností jsou stále ještě lidé,
kteří mají vystoupit se svým projevem.

Vysvětlování Fa
Otázka: Studenti z Pekingu pozdravují Mistra (Učitel: Tuto část přeskočím a nebudu ji číst).
Když skončí náprava Fa, nebo jinými slovy, předtím než dosáhneme Dovršení, budu vás moci
vidět? Jestliže se to nestane, budu toho navždy litovat. Nevím, jestli bych měl takto přemýšlet.
Splní se moje přání?
Učitel: Nevidíte mě právě nyní tady? (všichni se smějí) Chcete vidět moji Pravou podobu.
(Učitel se směje) Kultivujte se dobře. Každý učedník Dafa ji bude moci vidět, pokud může
dosáhnout Dovršení. (Potlesk) Učedníci Dafa mají nejen takovýto předurčený vztah, který máte
dnes, ten, co bezpočet vnímajících bytostí nemá, ale ve skutečnosti jsem pro vás připravil
nekonečnou a věčnou slávu bytosti v budoucnosti. (Potlesk)
Otázka: Učedníci Dafa z města Wuhan, provincie Hubei vás postrádají a posílají Učiteli
pozdravy.
Učitel: Děkuji vám! (Potlesk)
Otázka: Někteří lidé říkají, že Falun Gong je dobrý. Ale nechtějí pomoci praktikujícím,
například když se pokoušíme umístit tam naše noviny, nebo neoznámí jméno Dafa během aktivit.
Jestliže se tito lidé nejsou schopni změnit, co se s nimi stane?
Učitel: Ve skutečnosti, nyní některým lidem Dafa není jasný. Toto platí zejména pro ty, kteří
byli příliš hluboce podvedeni během tohoto zlého pronásledování. Jestliže učedníci Dafa nejsou
schopni rozvázat uzly v myslích těchto lidí když jim vysvětlují pravdu, je možné, že jsou stále v
procesu přicházení k pochopení Dafa a v současném období ještě nemůže být vynesen konečný
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soud. Nyní se nedá říci, že jsou dobří a nedá se říci, že jsou špatní. Je možné, že jsme všichni
ještě neudělali dost při objasňování pravdy.
Otázka: Jak bychom měli rozumět větě: „Velké odhalení pravdy zanechá svět v úžasu“?
Učitel: Popravdě řečeno, použil jsem božské slovo „úžas“. Přemýšlejte všichni o obrovských
změnách v celém vesmíru. Jen tady, mezi lidmi, v další fázi bude odstraněno mnoho zlých lidí a
počet těch, kteří budou odstraněni je velký a děsivý. Na začátku budou lidé šokováni, ale ke
konci budou otupení. V jakém stavu je člověk, když vidí mrtvé lidi roztroušené všude na ulici?
Věci, kterým lidé nevěřili a historicky byly považovány za pověry se všechny odhalí. Lidé
rozumí tomuto materiálnímu světu pomocí moderních vědeckých konceptů. Když objeví, že to
tak není, co si budou lidé myslet? Jakmile se objeví všechny věci, kterým lidé nevěří, když
budou stát tváří v tvář obrovským změnám v této takzvané materiální dimenzi, v jakém stavu
budou? Lidé si uvědomí, že se ukázalo, že Bohové skutečně existují. „Ejha! Ukáže se, že všichni
učedníci Dafa jsou Bohové! Ukáže se, že všechno, co říkali učedníci Dafa je pravda!“ Na
začátku budou stále mít takovéto myšlenky, a potom, během toho, jak budou snášet utrpení, aby
splatili své hříchy, lidé se postupně stanou takovými, jakoby neměli žádné myšlenky. Skutečně to
„zanechá svět v úžasu“.
Otázka: Chci napsat historickou kroniku o Falun Dafa a zaznamenat všechny události, které
se staly od té doby, co Mistr začal šířit Fa.
Učitel: Myslím, že by bylo pozoruhodné, kdyby učedníci Dafa dokázali uskutečnit něco
takového. Můžete to udělat. Ale úsilí zabere mnoho času a energie. Tři věci učedníků Dafa jsou
všechny nejdůležitější. Dobře si vyvažte svůj čas.
Otázka: Prosím poraďte mi, ať mohu psát na trošku vyšší úrovni o spravedlivých myšlenkách
a spravedlivých činech? Přesáhlo by to Dafa?
Učitel: Bez ohledu na to, na jak vysoké úrovni píšete, nemůžete přesáhnout Dafa, (všichni se
smějí) protože ten je jednoduše obrovský. Věci, které nyní znáte jsou jen to, co může být
ukázáno v běžné lidské společnosti a ty věci, které učedníci Dafa udělali použitím lidských činů
na potvrzení Fa. Neměly by tady být žádné problémy při jejich použití. Potom co jste to
dokončili, můžete požádat o zpětnou vazbu od druhých lidí a takto budou určité věci udělány
ještě lépe.
Otázka: Často jsem psal beletrii o bojových uměních, která souvisela s kultivací. Je to v
pořádku, jestliže použiji formu beletrie o bojových uměních, abych vysvětlil vyšší principy? Jak
mohu udělat důkladnější a detailnější práci použitím uměleckých výrazů, aby lidé ve světě byli
schopni přijmout správné kultivační pojmy bez toho, aby si to uvědomili?
Učitel: Myslím, že jestliže chcete napsat historickou kroniku, lépe je zvolit si vážnější přístup.
Psaní beletrie je v pořádku. Ale jestliže tuto celou věc Dafa přeměníte na beletrii, zdá se, jakoby
tady ten románový aspekt nebyl zcela namístě. Myslím si, že u historické kroniky by nezaškodilo
zachytit specifičtější detaily a věnovat se více tomu, aby byly postavy jako živé. Co se týče
románu, jestliže se zaměřuje na určitého učedníka, určitou oblast, nebo určitou událost, je to jen
výběr tématu, takže tady není problém.
Otázka: Rád bych pozdravil Mistra ve jménu učedníků Dafa v Číně.
Učitel: Děkuji vám! (Potlesk)
Otázka: Tajní agenti využívají mezery, které máme my učedníci Dafa v internetové
bezpečnosti, aby nás pronásledovali. Ale část zahraničních učedníků Dafa a těch, kteří jsou na
pozicích zodpovědnosti tomu nevěnuje mnoho pozornosti, což způsobilo zasahování a
poškozování úloh potvrzování Fa a učedníků Dafa. Mistře, prosím dejte nám nějaké rady.
Učitel: Myslím, že by všichni měli na tento bod dávat pozor. Dokonce i když nemáme co
skrývat, nemůžeme nechat tajné agenty, aby zasahovali.
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Když mluvíme o tajných agentech, toto povolání, které je v očích Bohů nejšpinavějším
lidským povoláním, zapříčiňuje, že lidé se stávají duševně pokřivenými když žijí život, který
nesnese světlo světa a skládá se z dělání věcí temným, tajným způsobem po dlouhé časové
období. Ve skutečnosti je to velmi těžký život. Nemyslete si, že jsou až tak schopní. Není to
příliš dávno, Tchajwanský praktikující šel do Šanghaje a zatkli ho. Ti tajní agenti v Státním
bezpečnostním úřadu viděli, že má připoutanost ke strachu a pokusili se ho přinutit k tomu, aby
se stal tajným agentem. Všichni víme, že ty taktiky jsou špinavé a hanebné a jen zlá místa jsou
schopna dělat takovéto věci. Ve skutečnosti znám jejich sbírku triků už dlouho. Předtím než
udělají takovou věc vás nejprve dobře poznají. Dokonce zjistí co máte rádi a co nemáte rádi
ohledně jídla, oblečení, obytné čtvrti a dopravy. Toto zahrnuje i dobré poznání příbuzných a
přátel toho člověka. Potom připraví pro vás past a zatknou vás. Na prvním setkání vás vystraší a
vyhrožují vám, takže se cítíte, jakoby jste měl být zastřelen. Potom využijí váš duševní stav toho,
že se bojíte a hovoří s vámi. Jestliže nechcete mluvit, podělí se s vámi o věci, které
nashromáždili před dávnou dobou. Během konverzace se vám zdá, jakoby už všechno věděli a
zdá se, jakoby znali ty věci, které zná jen málo lidí. Pod vlivem připoutanosti ke strachu si vážně
myslíte, jakoby nikdo ve vašem okolí nebyl důvěryhodný a vyvinete si tuto nesprávnou
myšlenku, že každý je tajným agentem, že nikdo není důvěryhodný a že vás mohou kdykoliv
zabít, jestliže nebudete konat podle požadavků zla. Ve skutečnosti využívají vaši připoutanost ke
strachu. Je to hra a je to souprava metod používaných výlučně špióny. Nyní se samozřejmě nikdo
v demokratických zemích neodváži dělat věci takto. Pouze režim zla by se odvážil použít
takovouto metodu zla, aby porušil lidská práva lidí. V demokratické zemi by ten člověk byl
dávno přiveden do soudní síně.
Neobávejte se, že budou dělat nějaké věci. Neměli byste si dělat příliš starostí s každou
maličkostí. Ale všichni byste měli mít na pozoru. Musíte uvažovat o tom, zda zlo může udělat
škodu tomu, co se chystáte udělat. Musíte o tom uvažovat. Nemáme nic, co bychom se styděli
sdílet s ostatními, nemáme nic, co bychom se obávali dát vědět světu. Neudělali jsme nic
protizákonného. Ale co se týče zla, neměli bychom jim dát příležitost, aby dělali špatné věci. Co
se týče zla, věci, které se učedníci Dafa chystají udělat v daném čase, nesmí být oznámeny zlu.
Takže mnohokrát všichni skutečně musíte věnovat pozornost této záležitosti. Nemůžeme nechat
zlé lidi, aby táhli jako první a dělali zlé věci předtím, než máme šanci něco udělat. Toto
způsobuje problémy a ztěžuje vám to vysvětlování pravdy a zachraňování vnímajících bytostí.
Takže tyto věci musíte brat vážně.
Otázka: Pět set tisíc obyvatel Hong Kongu vyšlo do ulic, aby protestovali proti Článku 23. Ale
někteří z těchto lidí stále neznají skutečnou situaci ohledně Falun Gongu. Je pravda, že
odporování Článku 23 je nespasí a že jim musíme objasnit pravdu do větší hloubky?
Učitel: Ta zlá legislativa Článku 23, kterou odmítli všichni lidé v Hong Kongu, byla v
podstatě namířena proti učedníkům Dafa v Hong Kongu a byla zamýšlena k jejich
pronásledování. Byla namířena i proti lidem v Hong Kongu, aby je pronásledovala. Takže mnoho
lidí v Hong Kongu se postavilo proti ní. Bez ohledu na to, jaký pohled nebo jaké motivy měli v
této době, byli schopni hrát v této záležitosti pozitivní úlohu. Myslím si, že o občanech Hong
Kongu můžeme říci, že si pro sebe vybrali velmi dobrou budoucnost a co se týče jejich postoje
vůči Dafa, už mají dobrý začátek. Mnoho lidí dobře poznalo Falun Gong a přesně kvůli tomuto
důvodu byli proti této legislativě. Položili si velmi dobrý základ pro to, aby byli v budoucnosti
spaseni. Co se týče těch, kteří nemají jasno ohledně Falun Gongu a skutečnosti toho, že ho
pronásledují, měli byste jim hlouběji vysvětlit pravdu, to je všechno.
Otázka: Když zveme některé velké firmy, aby se zúčastnily na Gala, jestliže jim neobjasníme
pravdu a pozveme je jen, aby s čínskými lidmi oslavovali Nový rok, nestačí to, že ne?
Učitel: Samozřejmě, že to nestačí. Všechno, co dnes učedníci Dafa dělají je kvůli
zachraňování lidí. Jinak, proč to děláte? Vysvětlování pravdy spravedlivým a otevřeným
způsobem jsou právě věcmi, které by učedníci Dafa měli dělat. Také vám říkám, že všechny
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bytosti v dnešním světě přišly kvůli Fa. Jestliže chcete, aby bytost jasně pochopila tento bod,
měli byste jí jít objasnit pravdu. To je hlavním klíčem, klíčem, který může odemknout tu věc,
kterou měly všechny vnímající bytosti po dlouhou dobu zablokovanou a na kterou čekaly více
než věčnost. (Potlesk)
Ve skutečnosti, myslím si, že všechno co vy, učedníci Dafa, děláte dnes, neděláte pro Dafa a
neděláte je ani pro mě, vašeho Mistra. Děláte to pro sebe. Harmonizujete své vlastní světy a
vytváříte si svou mocnou ctnost. Shromažďujete a zachraňujete bytosti, které potřebujete.
Všichni děláte věci pro vás samotné. Z mého pohledu jako vašeho mistra, vám samozřejmě
musím říci, abyste tyto věci dělali, protože chci zharmonizovat všechno vaše a chci vás přivést k
úspěchu. Pouze když potřebujete věci v jistých ohledech, řeknu vám, abyste šli a udělali je.
Z perspektivy kultivování dobroty a soucitu, bychom také všichni měli dělat tyto věci. Tady
vám dávám jen příklad. Nekončí to u Gala. Týká se to všemožných věcí, se kterými se setkáte a
které musíte dělat. Týká se to všech těch věcí. Zachraňování živých bytostí je to, co je
nejdůležitější. Neměli byste si myslet, že věci děláte kvůli tomu, abyste přidali víc programů ke
Gala, a neděláte je, abyste přinesli lidem nějakou chvilkovou radost. Žádám vás, abyste spasili
vnímající bytosti. (Potlesk) Jestliže jste schopni zinscenovat vysoce kvalitní gala, které je
naplněno pozitivní energií Dafa, to samo o sobě může hrát úlohu záchrany vnímajících bytostí.
Proč to neudělat? Není to příležitost? (Potlesk)
Otázka: Někteří praktikující si váží Dafa z hloubky svého srdce. Jsou také velmi upřímní, když
vysvětlují pravdu. Ale jednoduše nemohou vyhovět standardu, když přijde na osobní kultivaci a
dělají celou dobu chyby. Takže je to zároveň trápí.
Učitel: Je pravděpodobné, že se to stane. Důvodem je, že všichni chápete širší principy Fa, ale
když přijde na osobní záležitosti, ty prvky běžných lidí, které zůstávají u lidí individuálně,
mohou způsobovat připoutanosti a mohou se projevit. Může se to zdát rozporuplné, ale ve
skutečnosti to není rozporuplné. Zároveň, když se připoutanosti příliš zvětší, vynoří se zlé
kultivační stavy. Když se vynoří velké problémy, musíte dávat pozor. To je nejnebezpečnější.
Když jsem řekl tolik, napadla mě další věc, a to, že byste se neměli dívat na věci absolutním
pohledem. Toto je pravda zejména co se týče těch pokřivených principů, které rozhlašuje zlo v
Číně. Například, šíří: „jestliže chcete, aby se druzí chovali dobře, musíte se nejprve vy sami
chovat dobře.“ Přemýšlejte o tom všichni, je tato fráze správná? Mnoho lidí se této fráze drží a
používá ji, aby zakryli své vlastní chyby, které nechtějí opravit. Platí to zejména v případě těch,
kteří mají problémy, berou to jako pravdu a nepustí se toho. Mohu vám však říci, že toto je úplně
nesprávné. Nemůže vám člověk, který není dokonalý, říci, abyste se dobře choval? Nemůže
člověk, který udělal chyby říkat jiným, aby se dobře chovali? Co je to za logiku? Kolik lidí o
tomto důkladně uvažovalo?
Jak víte, Ježíš řekl, že všechny lidské bytosti mají hříchy. Takže jen proto, že máte hříchy
byste svým vlastním dětem neměl říci, aby se dobře chovaly? Protože máte hříchy, neměl byste
jiným říkat, aby nepáchali zločiny? Je to směšný náhled, ne? Ve skutečnosti, kdo z lidí neudělal
chybu? Jakmile se člověk narodí, vytvoří karmu. Každý člověk udělal chyby. Jen proto, že jste
udělal chyby, neznamená to, že nemůžete jiným říkat, aby se dobře chovali. Musíte se dívat na
to, zda to, co říkají je správné nebo nesprávné. Takto se Bohové dívají na věci. Ve skutečnosti se
lidé mají také takto dívat na věci. Toto je správný princip.
Propaganda zlého režimu překroutila tento princip na toto: jestliže chcete, aby se jiní chovali
dobře, musíte se dobře chovat vy sami. Toto je velmi špatná fráze. Zdá se, jakoby „Ach, to je
pravda. Tato fráze dává smysl.“ Ale nedává smysl ani trošku a může hrát jen negativní úlohu.
Kdo se může chovat tak dobře? Kde byste mohli najít dokonalou lidskou bytost? Dokonce
praktikující, který dosáhl poslední krok ve své kultivaci a jen se ještě zcela nezbavil svého
lidského těla, stále má hříchy a karmu a stále má připoutanosti. Ale když dosáhne tento krok v
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kultivaci, daleko převýšil běžné lidské bytosti. Jestliže bychom postupovali podle té fráze, nikdo
by nikomu jinému nemohl říci, aby se dobře choval. Nebyl by to konec společnosti?
Učedníci Dafa mají připoutanosti, běžné lidské připoutanosti, které musí ještě odstranit
kultivací a mají oblasti, ve kterých zaostávají. Ale to neznamená, že učedníci Dafa nejsou vůbec
dobří, neznamená to, že tato bytost není přiměřená a neznamená to, že tento učedník Dafa se
nekultivoval dobře. V mnoha, mnoha oblastech se kultivoval velmi dobře. Dělá chyby, protože
má stále připoutanosti, které musí být odhaleny, aby si mohl uvědomit své vlastní nedostatky, a
proto se projevují. Odkultivovat je je možné jen poté, co se projeví. Jestliže věci zůstávají
schované a neukáží se, je poměrně těžké odstranit je kultivací a jestliže si ani on sám
neuvědomuje, že existují, potom je skutečně těžké se kultivovat.
Otázka: Mistře, prosím řekněte nám o tom, jak by měly mediální výstupy provozované
učedníky Dafa objasňovat pravdu, zejména budoucí výhled na spolupráci v objasňování pravdy
uvnitř Číny.
Učitel: Současná situace je v podstatě takováto: S ohledem na bezpečnost, podmínky ještě
nejsou zralé, aby učedníci Dafa v Číně založili mediální výstupy, ale rozdávají letáčky a VCD a
je mnoho věcí, které jste udělali dobře. Co se týče vnějšku Číny, mediální výstupy provozované
učedníky Dafa musí pomáhat čínským lidem vidět realitu pronásledování, jak se jen dá, musí
pomáhat všem čínským lidem vidět pravdu – musí pomáhat všem čínským lidem vidět pravdu!
(Potlesk) Musíte je zachránit. Musíte pomoci čínským lidem uvidět, jaké věci čínští lidé udělali
během pronásledování a jaké následky očekávají čínské lidi, když to bude pokračovat.
Otázka: Nikdy nemohu úplně odstranit své vlastní připoutanosti. Obávám se toho, ale nikdy
nejsem schopen činit se dobře.
Učitel: Studujte víc Fa! Studujte víc Fa! (Učitel se směje) Neexistuje žádná čarovná pilulka.
Dejme si pilulku a snězme připoutanosti. (Všichni se smějí) Ve skutečnosti, mocná síla Dafa je
dokonce efektivnější než nějaká čarovná pilulka. Samozřejmě, nyní jste všichni zaneprázdnění a
musíte dělat všemožné věci, nutno dělat mnoho věcí a jsou tady domácí práce, zaměstnání a
veřejné funkce, kterých je nutno se zúčastňovat. Ale stále se musíte kultivovat, takže stále musíte
studovat Fa.
Otázka: Přijměte prosím v tento svátek úctu a vděčnost všech učedníků Dafa. Budeme se
určitě činit dobře a uděláme Mistra šťastnějším a méně utrápeným.
Učitel: Děkuji vám! (Potlesk) Učedníci Dafa jsou stále pronásledováni. Chcete, abych byl
šťastný, ale nemohu být. Kolik učedníků Dafa je pronásledováno v těch zlých pracovních
táborech v Číně právě v tomto momentě! Ale oceňuji vaši dobrou vůli.
Otázka: Přemýšlel jsem o následujícím: Je to v pořádku pro ty učedníky Dafa, kteří jsou ve
společnosti známí, například kontaktní lidé určitých regionů nebo učedníci Dafa, kteří napsali
mnoho článků na objasňování pravdy o Dafa, aby jako členové společnosti přitom jak se
zúčastňují na místních aktivitách, aktivitách čínské komunity a aktivitách „Koalice na postavení
Jianga před soud“ mluvili o svých vlastních myšlenkách, pochopeních a analýzách určitých věcí
v lidském světě, například o věci čínského území? Jak to udělat nejlépe, abychom předešli
nedorozuměním od běžných lidí?
Učitel: Pro učedníky Dafa je dnešní kultivace a potvrzování Fa prvním a nejpřednějším.
Učedníci Dafa musí potvrzovat Fa. Pro vás je objasňování pravdy a zachraňování vnímajících
bytostí prvním a nejpřednějším.
Určití demokratičtí aktivisté ve společnosti a toto zahrnuje nějaké lidi, kteří byli zapleteni do
masakru 4. července neustále napadali zlý, brutální režim. Oni také propagují věci jako lidská
práva a svobodu vyznání a jejich kritika v tomto směru rozhodně měla pozitivní vliv s ohledem
na odhalování pronásledování Falun Gongu. Takže z tohoto pohledu s námi v tomto bodě sdílejí
společnou půdu. Ale potom někteří z našich praktikujících chtějí mluvit také z těchto pohledů. Ve
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skutečnosti, musíte zůstat chladný a musíte klidně analyzovat, zda věci, které děláte, mají něco
do činění s Dafa a s potvrzováním Fa. Jestliže je odpovědí ano, měl byste se do toho pustit a
udělat to. Jestliže je odpovědí ne, neměl byste. Nikdy byste neměl ztratit svou cestu.
Znáte svého mistra? Tento vesmír je tak obrovský. Je bezpočet a nezměrné množství
vnímajících bytostí a bezpočet a nespočitatelné množství vesmírných těl. Tak mnoho bytostí je
schopných dramaticky ovlivnit lidský svět jen jedinou myšlenkou! Je tak mnoho bytostí, tak
mnoho faktorů starých sil a starých bytostí, ze kterých všichni chtějí ovládat tuto záležitost
nápravy Fa a zasahovat do této nápravy Fa. Nikdo z nich mě nemůže změnit. Cesta, kterou
kráčím, je přímá. (Potlesk) Nejsou schopni do mě nijak zasahovat. Vyčerpali své způsoby a nic
nefunguje. Tady mezi lidmi jsou všemožné věci, které zasahují, ale žádná z nich neměla žádný
vliv.
Neříká se mezi běžnými lidmi, že „Ty máš svých tisíc skvělých myšlenek, ale já mám svou
vlastní cestu“? Jinými slovy, učedníci Dafa si musí uvědomit, co dělají. Musí vám být stále
jasné, zda se něco týká potvrzování Fa nebo ne. Odhalujeme zlo kvůli spáse vnímajících bytostí.
Pokud se to týká věcí, které dělají učedníci Dafa dnes, měl byste jít a udělat je. Jestliže se jich to
netýká, neměl byste. Jestliže člověk jde nesprávným směrem při dělání věcí a vyvine si jako
výsledek připoutanosti, tyto věci praktikujícímu ublíží. Jestliže se úloha týká Dafa a týká se této
záležitosti vašeho potvrzování Fa a zachraňování živých bytostí, měli byste se do toho pustit. V
tom případě, čím víc to děláte, tím širší se stane cesta. Je jisté, že to bude tak. V žádném případě
se nesmíte nechat vtáhnout do politických bojů běžných lidí.
Otázka: Učedníci Dafa v Singapuru a Malajsii pozdravují Mistra.
Učitel: Děkuji vám! (Potlesk)
Otázka: Když mám mnoho myšlenkové karmy, mohu vysílat spravedlivé myšlenky v libovolný
čas na libovolném místě?
Učitel: Udělejte to podle vaší vlastní situace. Některé myšlenky, které si vyvinete jsou ve
skutečnosti zasahování, které může být odstraněno tím, že vysíláte spravedlivé myšlenky.
Některé jsou výsledkem vašich vlastních připoutaností a některé jsou názory, které jste si
vytvořili v lidském světě. Tyto věci není možné odstranit vysíláním spravedlivých myšlenek jen
jednou. Takže se z času na čas vynoří a zdá se, že poté, co jste vysílali spravedlivé myšlenky se
znova objevují. Taková věc se stává. Ale není to tak, že jste nic neudělali a není to tak, že to, co
jste udělali nebylo účinné. Jde jen o to, že pokaždé může být odstraněna jen část toho. Tyto věci,
které byly uspořádány starými silami, byly rozděleny do bezpočtu, bezpočtu částí faktory životů,
které pocházejí z vyšších úrovní. Takže pokaždé, když vysíláte spravedlivé myšlenky, můžete
odstranit jednu až dvě části, ale víc jich stále zůstává.
Není to omezeno jen na tuto věc. V rámci Tří říší udělaly mnoho zlých věcí a udělaly
uspořádání pro mnoho věcí, které chtěly. Navíc mnohé z těchto věcí se staly zdeformovanými.
Během plynutí takového dlouhého časového období, dokonce takzvaní Bohové starých sil, kteří
původně tyto věci dělali, ztratili schopnost je rozřešit, dokonce i když se o to pokoušejí. Jestliže
by nebylo nápravy Fa, nemohly by se rozřešit. Ve vesmíru je mnoho takových věcí a je těžké
rozřešit je bez příchodu celé obrovské síly nápravy Fa. Ale co se týče myšlenkové karmy, ta
může být úplně odstraněna vysíláním spravedlivých myšlenek.
Otázka: Co bychom měli udělat s letáky objasňujícími pravdu, které obsahují fotky a příběhy
bývalých praktikujících, kteří šli dolů zlou cestou?
Učitel: Šli dolů zlou cestou kvůli použití síly během pronásledování. Když jsou propuštěni,
po nějakém čase přijdou ke svým smyslům. Ale je to jiná věc pro ty, kteří způsobili
nenahraditelnou škodu Dafa a učedníkům Dafa.
Otázka: Nedávno přišli noví studenti, aby s námi cvičili. Jak bychom je měli vést ke studování
Fa a povzbuzovat nové praktikujících, aby se zúčastňovali našeho skupinového studování Fa?
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Učitel: Je v pořádku nabádat je k tomu, aby se připojili ke skupinovým cvičením a ke
skupinovému studování Fa. Ale neusilujte příliš říci novým studentům, aby dělali věci učedníka
Dafa, protože mnoho nových studentů patří k další skupině. Ale nyní jsou také někteří, kteří
postupně vstoupili a patří k této skupině. Následkem vlivu vašeho objasňování věcí byl tento
zámek už odemknut a budoucí praktikující se začali vynořovat. Existují obě situace.
Otázka: Při naší mediální práci jsme publikovali mnoho zpráv, které odhalují pokusy strany X
předstírat domácí pořádek a prosperitu, a které odhalují její zlou povahu. Vážený Mistře, dejte
nám možnost uvidět vztah mezi těmito zprávami a přímým zachraňováním vnímajících bytostí a
potvrzováním Dafa.
Učitel: Pravdou je, že její cíl předstírání klidu a prosperity dnes slouží k zakrytí věci jejího
pronásledování Falun Gongu tím, že dává nesprávný dojem, že tady není žádné pronásledování.
V zákulisí pokračují v největším, nejhorším a nejšpinavějším pronásledování v historii. Můžete
to přímo odhalit. Co se týče jiných aspektů, musíte se dívat, jestli se týkají potvrzování Fa.
Jestliže ano, pusťte se do toho. Jestliže učedníci Dafa mimo Čínu používají média, aby odhalili
povahu zla, dělají to, aby pomohli lidem vidět jasněji jeho zlou povahu během historie. Někteří
praktikující odhalovali triky, které používá zlo, aby předstíralo klid a prosperitu, odhalovali zlé a
špinavé věci, které dělají za scénou.
Otázka: Při objasňování pravdy čínským lidem v široké míře, abychom mohli s běžnými lidmi
lépe komunikovat, používáme věci, které jsou v souladu se zájmy běžných lidí a které mají
nevyhnutně odchýlené prvky, protože všechno ve světě se odchýlilo. Ale všechno, co dělají
učedníci Dafa bude zanecháno pro budoucnost. Jak máme srovnat tyto dvě věci?
Učitel: Když moudře objasňujete pravdu kvůli zachraňování vnímajících bytostí, není tady
takovýto problém – co bude zanecháno budoucím lidem je duch učedníků Dafa napravující Fa a
jejich cesta k návratu k tomu, co je správné. Bez ohledu na to, jaký přístup si zvolíte při
objasňování pravdy, cílem je, aby lidé ve světě skutečně rozuměli tomuto pronásledování.
Nedodržování svobody vyznání a lidských práv jsou věci, kterým lidé mohou rozumět. Co se
týče uvádění nějakých příkladů, to se dělá také kvůli spáse lidí. Když používáte moderní
odchýlenou kulturu lidstva na objasňování pravdy, musíte být opatrní, když přijde na toto. Je to
proto, že nevíte, k čemu je tento člověk připoután a to, co použijete, je i tak přesně to, k čemu je
připoután, takže nemůžete promrhat mnoho úsilí důkladným mluvením o tom, k čemu je
připoután a může to mít špatný účinek. Pokuste se co nejvíc nezaplést se do jiných záležitostí
běžných lidí.
Když to řeknu z jiného pohledu, takto je to u všeho, co se týká lidských bytostí, všechno je
odchýlené. Nejenže se věci odchýlily, ale je tady i mnoho démonické povahy. Všechno v lidské
společnosti degenerovalo. Jestliže by nebylo nápravy Fa, lidská historie by se takto daleko
nedostala. Tak mnoho katastrof ve vesmíru bylo kvůli ní zrušeno. Na co lidé vynalezli atomové
bomby? Cokoliv a všechno na zemi je výsledkem toho, že Bohové nechají lidské bytosti dělat
věci a všechno má účel. Dokonce i když jsou ty věci za námi, nic v lidstvu neexistuje náhodou.
Co se týče těch věcí, které se netýkají nápravy Fa, pokuste se o nich nemluvit, když objasňujete
pravdu. Nemluvte také o pravdě na příliš vysoké úrovni – účinek není dobrý. Nic v lidstvu už
není dobré, to je realita.
Otázka: Mají noví učedníci, kteří právě začali kultivaci, sílu zastrašit zlo, když objasňují
pravdu?
Učitel: Ano. Je to proto, že dokud očisťuji špatné prvky jako celek, všechny lidské dimenze,
dimenze nebeské klenby a všechny dimenze ve Třech říších jsou nasycené prvky Dafa. A
nemluvím jen o novém vesmíru. Pokud bytost hraje pozitivní úlohu, prvky Dafa mu dají sílu a ta
bytost bude mít od té doby na oplátku štěstí. Nevíme už o mnoha takovýchto případech? Jinými
slovy, když nový student objasňuje pravdu, prvky Dafa, Těla Zákona Učitele a ti spravedliví
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Bohové, kteří úplně spolupracují, všichni vstoupí a hrají pozitivní úlohy. To je jisté. Ale
podmínkou je, že nový student to musí chtít udělat sám.
Otázka: Během tohoto naléhavého času nápravy Fa, jak mám udržovat v rovnováze věci
nápravy Fa a vedení dětí ke kultivaci?
Učitel: Je na vás, abyste tyto specifické věci vyvážil dobře.
Otázka: Jak rozumíme přizpůsobení se stavu běžných lidí?
Učitel: Ve vašem denním životě se jednoduše co nejvíc pokuste přizpůsobit se obyčejům
běžných lidí a kultivovat se. Kultivace v Dafa nemá předpisy. Co se týče každodenního života, v
podstatě jak se jen dá dodržujte stejné obyčeje jako běžní lidé. Podoba je v podstatě shodná s
obyčeji v běžné lidské společnosti. Takto to je a současně jste praktikujícím. Mluvil jsem o tom
mnoho, mnohokrát. V mnoha přednáškách jsem mluvil o tom, jak to udělat.
Otázka: Mnoho lidí neslyšelo o Dafa nebo fakta o pronásledování, ani se nezúčastnili
pronásledování. Mistře, prosím osviťte nám význam objasňování pravdy jim.
Učitel: Někteří lidé neslyšeli o Dafa a neslyšeli ani o pronásledování. Objasnit jim pravdu má
přesto obrovskou důležitost. Lidé ve světě byli zablokováni po dlouhé časové období a to
zapříčinilo, že tyto bytosti dočasně nerozumějí této události, na kterou čekaly po věky
reinkarnací. Jestliže jim objasňujete pravdu, neříkáte jim jen o nějaké události, která se děje ve
světě, říkáte jim o Dafa a o tom, co je Dafa a jestliže to děláte, odemkne to předurčenou situaci,
kterou měli zablokovanou, ale na kterou čekali a umožní jim to porozumět tomu, že toto je to, na
co čekali.
Otázka: Nečinil jsem se dobře už nějaký čas. Jestliže se nyní začnu činit dobře, bude stále
dost času?
Učitel: Pokud náprava Fa nevstoupila do lidského světa, jsou tady stále příležitosti. Zda to
můžete dokázat, záleží na vás samotných. Někteří lidé využívají čas dobře, někteří ne. Někteří
lidé spáchali obrovské hříchy, a přece je nechtějí splatit a jsou stále takoví, jací byli předtím,
nechají se unášet proudem, takže v tom případě je to těžko říci. Takže dokud tato věc neskončila,
jsou tady stále příležitosti.
Otázka: Nedávno bylo mnoho studentů, kteří nesli na ramenou mnoho práce, velmi
unavených. Jejich energie a stav nejsou tak dobré, jako předtím. Jak by se přes to měli dostat?
Učitel: Toto nutno vysvětlit ze dvou úhlů. Za prvé, studenti pracovali namáhavě, skutečně
namáhavě, a aktivně toho mnoho nesli. V tomto případě mohou najít víc lidí, kteří jim mohou
pomoci, nebo vymyslet způsob, jak vyřešit ten problém. To je jeden bod. Další je ten, že mnoho
našich učedníků Dafa je skutečně dost unavených. Ale na druhé straně, nevěnují pozornost
studování Fa a kultivaci. Udělali mnoho-přemnoho věcí, ale nekultivují se, takže se budou cítit
unavení, vyčerpaní a budou cítit, že je to těžké. Ve skutečnosti jsem celý čas říkal, že dělání
kultivace neohrozí práci pro Dafa. To je jisté. Je to proto, že provádění cvičení je
nejefektivnějším způsobem jak se zbavit únavy, je to nejlepší způsob, jak rychle obnovit své tělo.
Otázka: Má Dafa způsoby, jak oživit všechny živé bytosti, které byly odstraněny starými
silami a nechat je vrátit se živé do nového vesmíru?
Učitel: Živé bytosti, které byly odstraněny starými silami… Tato otázka se stane příliš
obšírnou, jestliže o ní budu mluvit. Jestliže by staré síly nezasahovaly, mohl jsem odstranit
karmu všech živých bytostí v historii, bez ohledu na velikost jejich hříchů. Mezi nekonečnými
živými bytostmi, historická, složitá vděčnost a nenávist, kterou vůči sobě přechovávají, bez
ohledu na to, ze které úrovně byli, dokonce hlubokou nenávist a spletité vztahy, které jsou
protkané a popřekřížené odshora až dolů – všechny tyto – mohl jsem je uvést do rovnováhy.
Mohu udělat cokoli. Jinými slovy, mohl bych zachránit všechny vnímající bytosti ve vesmíru.
Ale staré síly jsou neoblomné a chtějí nějakou skupinu odstranit.
14

Samozřejmě, stále mám způsoby, o kterých staré síly nevědí. Když byly bytosti úplně zničeny
a zmizí bez stopy, dokonce jestliže se přemění na jiné tvory nebo rostliny a později přejdou skrz
různé změny během dlouhého běhu času, stále je mohu vyhledat a přivést je zpět, protože já
překračuji nejkrajnější mikrokosmos všech bytostí, proto je mohu najít. (Potlesk) Mohu dokonce
přinést nazpět původní hmotu a faktory bytostí, které by nikdy znovu neexistovaly, přinést zpět
faktory, které původně vytvářely jejich bytosti a přinést všechny ty faktory zpět jaké byly, přinést
faktory, které je vytvářely. Mohu odstranit tu část bytostí, která zhřešila proti Dafa, jakož i ten
proces a určitou část historie a mohu nechat bytost narodit se znova, jakoby nikdy skrz tuto část
historie neprošla. Mohu udělat cokoliv. Ale já nedělám věci nedbale. Musím se dívat na příčinu.
Mistr musí vzít v úvahu budoucí vesmír, velkolepost budoucnosti a živých bytostí budoucnosti.
(Potlesk)
Otázka: Měly staré síly dohody s Mistrem, které specificky omezují Mistrovu nápravu Fa?
Jestliže měly, všechny dohody by měly být anulovány a všechno by mělo následovat uspořádání
Pána Buddhů.
Učitel: Mohu vám říci, je faktem, že mnoho věcí, které se v historii starým silám podařilo
udělat, bylo provedeno využitím mých rozdělených těl, které se reinkarnovaly mezi běžnými
lidmi. Když jsem se život po životě reinkarnoval na Zemi, využily příležitosti, aby ovládaly věci
a využily tuto mezeru. Protože to časové období nebylo na šíření Fa a bylo to úplně ve stavu, kdy
lidské bytosti zdokonalují lidstvo, násilím přidaly nějaké věci, které chtěly. Tyto věci nejsou tím,
co jsem chtěl udělat, ale ty události se na Zemi staly. V každém období bylo mnoho takovýchto
věcí. Jak se moje rozdělená těla reinkarnovala ve světě, oni přišli a ovládali věci. Takto oni
přesouvají celou vinu na mě za mnoho věcí, které se staly v historii. Řekli by: „Všechno jsi to
udělal ty.“ Rozhodně to nemohu uznat. Historie byla tak dlouhá a během tohoto dlouhého
průběhu času neustále takto dělaly věci. Ty věci se staly příliš složitými a nedaly se rozřešit,
takže musely počkat, aby byly rozřešeny v nápravě Fa. Takže jakmile jsem začal s nápravou Fa,
uvědomily si, že to vůbec není to, co chtěly a staré síly potom začaly klást odpor. Jeho projev se
stává čím dál více zřetelnější.
Během těch víc než deseti let šíření Fa, to co jste viděli je jen zasahování na povrchu, přičemž
v jiných dimenzích je to duši-pobuřující a zlé až do extrému. Samozřejmě, pro vás, učedníky
Dafa, tyto věci nemají nic do činění s vaší osobní kultivací. Kultivace, zlepšování se a zbavování
se vašich připoutaností jsou vaší vlastní záležitostí. Zasahovaly do mě kvůli historickému
procesu a kvůli budoucnosti. Takže abych zachránil staré bytosti, neustále jsem jim vysvětloval
pravdy Fa. Některé poslouchaly a některé věděly, že ty věci byly špatné. Ale nebyly je schopny
rozřešit, protože historie se už stala. Specifické věci, které naplánovaly se odchýlily, takže to je o
důvod víc, proč je nemohly rozřešit.
Jak jsem mluvil nyní o této otázce (Mistr se usmívá), mnoho lidí přemýšlelo. To co jsem řekl
se týkalo jen velkých událostí v historii samotné a nezahrnuje to učedníky Dafa.
Otázka: Musíme studovat Fa, jestliže děláme práci Dafa, ale někdy je tady práce, která
jednoduše musí být udělána. Během studování Fa často přicházejí telefonní hovory a cítím se
vytrhnutý. Jestliže bych se postaral jen o sebe a studoval Fa, je to sobeckost?
Učitel: Myslím, že studium Fa je studium Fa. Nikdo by neměl zasahovat. Je to proto, že
jestliže se nekultivujete, ať děláte cokoliv, bude tomu chybět mocná ctnost. Jestliže byste požádal
běžného člověka, aby přišel, dal byste mu něco nebo byste mu dal nějaké peníze a požádal ho,
aby dělal práci Dafa, dělal by to? Dělal. Potom by to byl běžný člověk, který dělá práci Dafa, ne?
Takže jaký je význam dělání práce Dafa? Co je nejvyšším cílem? Proto se musí učedníci Dafa
sami dobře kultivovat a potvrzovat Dafa, dokud si ustanovují svou mocnou ctnost. To je to, co
dělají učedníci Dafa a vy víte, jak to dělat a vy víte, jak to můžete dělat dobře.
Ale předpokladem je, že to musí být tehdy, když není nutno dělat závažné věci a nezpůsobí to
velké problémy ostatním – potom je v pořádku odložit všechno bokem a studovat Fa. Například,
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abyste se vyhnuli věcem, které do vás zasahují, můžete na svém telefonu zapnout záznamník.
(lidé se smějí)
Otázka: Při objasňování pravdy je mnoho toho, co bychom měli dělat a vždy zůstane něco, co
nutno udělat, ať se snažíme jakkoliv. Nemohu dokončit věci, které mám udělat. Co bych měl
dělat?
Učitel: Myslím, že si nyní uvědomujete, že čas tlačí. Je mnoho věcí, které musí být udělány.
Jednoduše se co nejvíc snažte dobře určit jejich prioritu. Jiní lidé je dělají také. Pracujte společně
jeden s druhým a možná budou věci udělány rychleji.
Otázka: Všichni učedníci ze Světového rádia Falun Dafa zdraví Mistra.
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk)
Otázka: Často dostáváme žádosti od učedníků, abychom nahráli Mistrovy nové články. 1
Chtějí je používat pro studium Fa. Protože neobsahují Mistrův hlas, řekněte nám prosím,
dosáhne to stále efekt poslouchání Fa?
Učitel: V minulosti když se překládaly moje kazetové nahrávky Fa jsem o této věci mluvil a
je to v pořádku, jestliže je tam Mistrův hlas. Ale to množství článků, které jsem napsal nemají
můj hlas, který by s nimi šel. Myslím, že během tohoto speciálního období učedníků Dafa
potvrzujících Fa je v pořádku dělat to takto. S lidmi budoucnosti by to však nefungovalo.
Mnohé věci jsem učedníkům Dafa ulehčil, když potvrzují Fa. Ve skutečnosti je mnoho věcí,
které člověk nemůže v kultivaci dělat, ale já vás to nechám dělat za speciálních okolností. Toto
zahrnuje některé přístupy, které používáte na objasňování pravdy. Tyto jsou dělány na
zachraňování vnímajících bytostí, takže se tak jednoduše dělají. Není to nesprávné. Co se však
týče záležitostí osobní kultivace, mnoho věcí není dovoleno a není možné je dělat.
Otázka: Získal jsem Fa po 20. červenci. Nedávno jsem se setkal s velkou zkouškou. Nemohu
rozeznat, zda to byla zkouška daná Váženým Mistrem, nebo to bylo způsobeno mými vlastními
připoutanostmi. Cítím se nehodný milosrdné a namáhavé spásy Váženého Mistra.
Učitel: Je jisté, že některé problémy v kultivaci se nedají vyřešit za krátký čas. Mnoho
připoutaností nebo příčin není možné rozeznat v takové krátké chvíli. Proto můžete někdy cítit,
že je to těžké. Z jiného pohledu, jestliže by však praktikující vyřešil hned všechno a prošel
každým testem okamžitě, nebylo by to příliš lehké? (Smích) Bylo by to trochu příliš lehké –
mluvím o osobní kultivaci.
Samozřejmě, v některých případech jsou to staré síly, které zasahují. Vnutily učedníkům
určité věci, které by vůbec neměli zdolávat, nebo dokonce problémy, které je velmi těžké rozřešit
a navíc, udělaly to v době potvrzování Fa a zachraňování vnímajících bytostí. To všechno je
zasahování. Skutečně byly takovéto věci. Takže co byste potom vy, učedník Dafa, měl dělat?
Můj návrh je, snažte se co nejvíc, studujte víc Fa a dělejte víc toho, co by učedníci Dafa měli
dělat. Mnoho věcí bude urovnáno bez námahy jestliže kráčíte správnou cestou a děláte správnou
věc. Nemůžete rozřešit problém pouze kvůli tomu abyste rozřešili ten problém, to by mohlo
lehce vytvořit nové připoutanosti.
Otázka: Jak máme vycházet při objasňování pravdy z hlediska staré čínské vědy, kultury a
historie?
Učitel: V historii je mnoho věcí, na kterých můžete stavět a můžete citovat fakta z různých
oblastí studia. To je v pořádku. Ale musíte to také udělat přiměřeným způsobem. Jestliže použité
případy nejsou přiměřené, nebudou přesvědčivé. Měli byste to udělat jednoduše správně.
Otázka: Můj bratr a já jsme anglickými spisovateli. Rádi bychom věděli, zda můžeme vybrat
jisté lidi z historie jako příklady tradiční práce? Shakespeare měl dost velký vliv, jakož i
1

Poznámka překladatele: Radiostanice zpřístupnila v minulosti na svých webstránkách audio soubory s novými písmy, aby pomohla
praktikujícím Dafa v Číně, kteří v důsledku pronásledování mají problém získat vytištěné materiály.
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starodávní řečtí spisovatelé. Můžeme psát stylem podobným jako oni? Nebo si dáváme standard
příliš vysoko?
Učitel: Dáváte si ho příliš nízko. (Lidé se smějí) Jste učedníky Dafa a nikdy nebyl nikdo jako
vy. Jste tím, čím jiné živé bytosti chtějí být, ale nemohou. Musíte vytvořit nové styly pro bytosti
budoucnosti a to je vysoký standard, ne? Můžete stavět na pozitivních stránkách některých
historických postav. Ale já si myslím, že učedníci Dafa stále musí kráčet po své vlastní cestě, ne?
Pouze potom je to průkopnictví v něčem. (Potlesk)
Otázka: Mohu požádat, aby Mistr znova pohovořil o stanovisku neangažovaní se učedníků
Dafa v politice, například v souvislosti postavení toho hlavního darebáka před soud?
Učitel: Ta zlá bytost je hlavním viníkem v pronásledování učedníků Dafa. To, že ho soudíme
není zaplétání se do politiky. Pronásledoval tak mnoho učedníků Dafa na smrt, neměl by za to
zaplatit? Neměli bychom to odhalit? Nemělo by být pronásledování ukončeno?
Všechny vnímající bytosti ve Třech říších přišly kvůli Fa a byly vytvořeny kvůli Fa. Jinými
slovy, všechny formy ve Třech říších, a toto zahrnuje formy, které nabývají lidské společnosti,
mezi nimi jsou určitě zahrnuty dnešní zákony, jakož i jiné formy lidstva. Protože všechny tyto
byly vytvořeny Fa, proč je Dafa nemůže použít na potvrzování Fa? Mohou se použít. Ale
vybíráme ty spravedlivé, dobré, které mají pozitivní vliv. Používáme je výběrově. Takto se na to
díváme ze širší perspektivy.
Jestliže se na to díváme úžeji, stále se ve skutečnosti nezaplétáme do politiky. Dobré a zlé u
lidských bytostí a to jaký systém si čínští lidé vyberou, všechno jsou to lidské záležitosti. Moji
učedníci Dafa a já jsme nikdy neřekli, jaký systém nebo jaký život by měl být přijatý, a toto
zahrnuje demokratickou společnost za kterou se zasazují demokratičtí aktivisté – nikdy jsem
neřekl učedníkům Dafa, aby se toho zúčastňovali. Učedníci Dafa jsou zaměření na odhalování
pronásledování, my se pouze pokoušíme zastavit pronásledování. Nemělo by se to udělat? Když
byli členové vaší rodiny zabiti pronásledováním, nechcete si věci s těmito pachateli objasnit? Ale
když vůči nim namítáte, půjdou a řeknou, že jste zapletený do politiky – je to rozumné? Ne,
není!
Ode dne, co jsem já, Li Hongzhi začal vyučovat tento Dafa, ani moji studenti ani já jsme se
nezapletli do politiky. Vůbec nám na tom nezáleží. Ale když o tom mluvím, náš Dafa je
prospěšný společnosti a prospěšný všem národům a lidem žijícím v různých sociálních
systémech, bez ohledu na to, jaký druh systému to je. Pouze ten nejnerozumnější, nejhorší,
nejhloupější darebák na celém světě a v celé historii by mohl udělat něco tak zabedněného:
pronásledovat nejlaskavější lidi, lidi, kteří jsou nejprospěšnější společnosti. Je to proto, že v
jejich očích není nic, jen moc. Vůbec se nestarají o to, zda to je prospěšné pro lidi. Kdykoliv
někdo udělá něco ve společnosti, okamžitě přemýšlejí o tom, zda to ohrožuje jejich moc. Jak
únavný způsob života, jak únavný způsob udržování si moci! Udělali zlo z tohoto důvodu a jak
to vidím já, jejich moc by měla skončit. (Potlesk)
Když objasňujete pravdu, někteří lidé, kteří byli oklamáni lžemi propagandy řeknou, že jste se
zapletli do politiky. Říkají to jen proto, že byli otráveni zlem. Můžeme jim vysvětlit věci a nechat
je pochopit to lépe a uvědomit si to. Jinak si tito lidé odstřihnou svou budoucnost. Samozřejmě,
je na těchto lidech, aby si vybrali.
Otázka: Nedávno byly izolované případy, při kterých byly životy učedníků Dafa vzaty starými
silami formou démona nemoci. Řekněte nám prosím, dosáhli Dovršení?
Učitel: Mluvil jsem o této věci mnohokrát a množství našich studentů ve skutečnosti
pochopilo, co to je. Když hovoříme z hlediska kultivace, lidé musí opustit všechny lidské
připoutanosti, aby vykročili z běžné lidskosti, takže z tohoto důvodu staré síly využily mezery a
udělaly své vlastní uspořádání. Například uspořádaly, aby určití studenti projevovali v určitém
čase nemoc a pro určité studenty, aby nejprve odešli v určitém čase. Staré síly naaranžovaly lidi,
které vybraly, aby vstoupili do Dafa. Zdá se, že ti lidé kultivují Dafa a někteří se zdají být velmi
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usilovní, ale ve skutečnosti přišli na základě uspořádání starých sil, jen aby vytáhli ten trik když
přijde čas. Po celou dobu bylo záměrem starých sil ty životy odstranit. Takže je nechaly spáchat
hříchy tím, že dělali věci, které zasahovaly do Dafa. Chtěly, aby hráli takovouto úlohu.
Samozřejmě, dělají to jen s bytostmi, které vybraly ke zničení. Mezi mými učedníky Dafa jsou
nějací, kteří jimi v minulosti byli použiti a podvedeni, například jako „musíš udělat toto v určitou
dobu a jen tak můžeš dosáhnout Dovršení.“ Jsou takové případy. Proto jsou skuteční i falešní. Je
složité hned rozlišit, kteří přišli, aby vyvolávali problémy a kteří jsou učedníci Dafa.
Ale já se na nic z toho nedívám. Nezáleží na tom, zda jste byl uspořádáním nebo jste byl
učedník Dafa podvedený starými silami, jakmile studujete můj Fa a stanete se mým učedníkem,
jste učedník Dafa. Pokud nepřijmete žádné z těch uspořádání, které udělaly staré síly, budu za
vás zodpovědný. Výskyt těchto věcí však skutečně zasahoval do některých učedníků Dafa. Tito
studenti všichni vědí, že nemají přijímat uspořádání starých sil, ale nemají žádný způsob, jak jim
uniknout. Zachráním takovéto životy. (Potlesk) Samozřejmě, co se týče podvedených učedníků
Dafa, o tom není pochyb, Dovršení je jisté. Ale ti, kteří skutečně hráli zlou úlohu a byli
iracionální, to je odlišný příběh.
Ve skutečnosti se během tohoto časového období většina, včetně lidí uspořádaných starými
silami a podvedených učedníků Dafa, mnoho z nich se činilo dost dobře a nezpůsobili další
ztráty pro Dafa. Jejich členové rodin se v určitých ohledech činili velmi dobře.
Ve skutečnosti z těch zabitých v pronásledování v Číně bylo mnoho učedníků Dafa
podvedeno starými silami, přestože něco z toho byla uspořádání. Oni všichni dali v určitém bodě
historie svůj souhlas a proto je těžké se o ně starat. Také, když jsou podrobováni pronásledování,
během těchto momentů, neměli jasnou hlavu, nebo nebyli racionální a nepamatovali si, že jsou
učedníky Dafa, ani si nepamatovali Mistra, jakoby to všechno byly lidské bytosti pronásledující
jiné lidi. Navíc byli takto uspořádáni starými silami a oni nebyli schopni je odmítnout. Řekněte
mi, co by se mělo udělat? Takže mnoho věcí není tak lehkých, jak si představujete. Kultivace je
vážná věc. Náprava Fa není nějakou drobností.
Otázka: Čínský konzulát využívá čínské zahraniční skupiny, vyhrožuje jim a láká je slibem
zisku a výnosů. Využívají patriotické city zahraničních čínských lidí a podněcují nenávist vůči
Falun Gongu. Co bychom měli dělat?
Učitel: Objasňování pravdy je hlavním klíčem. Oni vyhrávají lidi penězi a motivací, ale to
jsou všechno jen věci běžných lidí a trvají jen moment nebo jeden život. Ale to, co jim dáváte vy,
jsou věci věčného života a všechny životy na Zemi existují kvůli této události. Nepodceňujte tuto
úlohu, kterou děláte. Když skutečně do hloubky objasníte pravdu lidem ve světě, bude to odlišné.
Jestliže to stále nefunguje, potom si to lidé vybírají svou budoucnost.
V době mezi tím, kdy jsem vás požádal objasňovat pravdu a dneškem, přestože toto trvání
historie nebylo dlouhé, změny jsou už velmi významné. Když jsem vás požádal objasňovat
pravdu na začátku, bylo tam stále mnoho faktorů, které překážely věcem. Stále jsou tam dnes, ale
je jich nyní velmi málo. Jinými slovy, faktorů, které zasahují během našeho objasňování pravdy
je méně a méně, přičemž prvky, které dovolují lidem ve světě chápat se staly početnějšími a
početnějšími. Předtím objasňování pravdy někdy nemělo dobrý účinek. To byly cizí, zlé faktory,
co zasahovaly. Nyní je to odlišné. Protože jste soucitní – měli byste přemýšlet o cestách, abyste
zachránili lidi ve světě a více lidí se dozvědělo pravdu.
Všechny věci, které dělají učedníci Dafa jsou velkolepé a důležité. Když objasňujete pravdu,
slova, která vyřknete a energie, kterou vyzařujete bude mít účinek zastrašení a odstranění zla.
Jste rozhodujícími při určovaní, čí životy v tomto světě zůstanou, nebo budou odstraněny.
Jestliže jsou vaše slova čistá a spravedlivá, skutečně půjdou přímo do nejvnitřnější části lidských
myšlenek a okamžitě dovolí lidem ve světě rozumět.
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Otázka: Když jsme dělali náčrty pro objasňování pravdy, zjistili jsme, že za určitým 3D
softwarem jsou zlé elementy. Někteří studenti se cítili nedobře poté, co ho chvíli používali. Měli
bychom přestat používat ten software?
Učitel: Je pravda, že některé věci jsou špatné. Ale ve skutečnosti, když je používáte, vybíráte
ty bytosti a zachraňujete je. Něco z toho, co je tam obsaženo, bude dobrotivě přetvořeno a něco
bude odstraněno, přeměněno a nahrazeno. Z jiného pohledu, to že ho používáte je jakoby jste
byli soucitní k tomu předmětu. Některé odchýlené věci musí být napraveny nebo odstraněny a je
to totéž, jako zachraňování života. Ale některé věci jsou mimořádně zlé, takže si musíte vybírat,
co použijete.
Otázka: Pouze potom, co jsem se takto dlouho kultivoval jsem si uvědomil, že mojí základní
připoutaností je připoutanost ke mně samotnému.
Učitel: Ano. Říci to bez obalu, je to základní faktor bytostí minulosti. V minulosti, co se týče
tohoto, všichni jste to měli a mnoho lidí si to ve skutečnosti nemohlo uvědomit. Přitom jak se
jako celek zlepšujete, to už není tak výrazné.
Otázka: Když jsme předtím potvrzovali Dafa, přestože některé věci byly udělány na potvrzení
Dafa, když se na ně dnes dívám, byly udělány na sobeckém, sebe-potvrzujícím základě. Naše
otázka je: proč jsme si to uvědomili tak pozdě?
Učitel: Potvrzování Fa je také kultivace. Kultivační proces je procesem neustálého
uvědomování si vašich vlastních nedostatků a zbavování se jich. Jenže čím dříve mnoho
základních připoutaností rozpoznáte, tím lépe. Samotné jejich rozeznání je zlepšením. Když jste
schopni je odstranit, překonat, zeslabit a nakonec je úplně odstranit, tento proces je procesem
neustálého zlepšování se a je to základní přeměnou bytosti.
Otázka: Jsem pomocníkem v jedné oblasti v Austrálii. Nebyl jsem dostatečně usilovný ve
studiu Fa a mám připoutanosti ke své pověsti a zisku. Měl jsem zasahování. Uvnitř se cítím
lítostivě a obávám se, že to mohlo mít negativní dopad na Dafa. Jako učedník období nápravy
Fa se musím zlepšit. Vážený Mistře, měla by si naše oblast vybrat za asistenta učedníka, který
studuje Fa lépe?
Učitel: To, že jste to schopen rozeznat je samotné velkým zlepšením. Taková je kultivace –
když neustále rozpoznáváte své nedostatky, zlepšujete se. Ale jestliže máte dobře kráčet po cestě,
která je před vámi, nejvíce rozhodujícím je to, jak posílíte své odhodlání.
Mezi jiným bych něco řekl. V Číně, předtím než se stalo pronásledování, bylo skutečně
mnoho studentů, kteří dělali cvičení s různými smýšleními. „Budu cvičit, když uvidím cvičit
jiné.“ „Dokáže to vyléčit lidi, takže to budu cvičit i já.“ V podstatě nestudovali Fa usilovně, takže
tady byla ještě menší šance, aby si mohli uvědomit jeho vážnou povahu a nemohli vidět, co jsou
spravedlivé myšlenky pro lidskou bytost. Takto to bylo po dlouhé časové období, nebo se to
vleklo dokonce léta. Mnozí studenti rádi jiné pozorovali, „Ach, on se vyléčil cvičením. Budu
tedy také cvičit.“ „On se nevyléčil. Nebudu se cvičení učit.“ Ještě hroznější je, že mnoho lidí
pozorovalo pomocníky a dělali cokoliv, co pomocník. Jestliže se pomocník činil dobře, činili se
dobře také. Když se pomocník nečinil dobře, napodobovali ho a následovali jeho příklad. Žádám
každého učedníka Dafa, aby se dobře činil při kráčení po své vlastní cestě v kultivaci nezávisle,
aby si ustanovil svou vlastní mocnou ctnost a aby sám skutečně dosáhl Dovršení a stal se
Králem, který vládne nad svou vlastní sférou. Jak byste mohli nekráčet po své vlastní cestě,
nestudovat dobře Fa nebo si neustanovit vaše vlastní spravedlivé myšlenky?
Ve skutečnosti, když vybírám lidi, aby byli pomocníky, nepostupuji podle toho, čí úroveň je
nejvyšší. V mých očích jsou všechny vnímající bytosti stejné. Ohledně vnímajících bytostí
nemám žádné myšlenky o tom, že vy jste lepší než on nebo on je lepší než ona. Dívám se jen na
to, zda ten člověk má zkušenosti a oduševnění pro práci se skupinou. To je jediná myšlenka,
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kterou mám. Nemám myšlenky jako „Tento člověk je schopný kultivovat se dobře a je lepší než
jiní, takže ho požádám, aby byl pomocníkem.“ Od začátku kultivace běžného člověka, pokud
není dovršený, to jak se v tom procesu kultivuje a zda může dosáhnout Dovršení, to závisí na
tom, zda praktikující může dosáhnout toho standardu.
Ve skutečnosti mnoho řadových učedníků Dafa se potichu kultivovalo velmi dobře. Někteří si
vybudovali úžasný základ, někteří mají výborné vrozené vlastnosti a někteří jsou ohromní v
každém ohledu. Ale jestliže je požádáte, aby dělali administrativní práci, nemusí ji být schopni
dělat. Takže vybírám ty studenty, kteří jsou schopni věci organizovat, dělat věci a ty, kteří se
chtějí věnovat ostatním a nechám je být pomocníky. Mluvil jsem o těchto věcech mnohokrát. Ale
někteří pomocníci Dafa se činili skutečně dobře, přičemž někteří se nečinili tak dobře. Na
začátku pronásledování byli pomocníci, kteří spolupracovali se zlem, protože ještě dlouho
nestudovali Fa. To mělo strašný dopad. Potom někteří z těch studentů, kteří celou dobu
pozorovali a následovali to, jak jiní dělají věci a zejména potom, co viděli, že pomocník skončil
takto, mysleli si: „Ale ne, proč to nemůže dokázat? Jestliže se on přestane kultivovat, já přestanu
také.“ Je to přesně ta připoutanost, kterou chci u našich studentů odstranit. Nechám studenty
vykultivovat si jejich vlastní spravedlivé myšlenky. Nechci, aby se cílem vaší kultivace stalo
pomáhat vedoucímu cvičebního místa, pomocníkovi, nebo vedoucímu asociace při kultivaci.
Každý se musí kultivovat sám.
Během tohoto pronásledování mnoho našich studentů dospělo, stalo se jasně myslícími a stali
se racionálními. Uvědomili si to po tolika bolestivých lekcích! Ve skutečnosti jsem o tom v
minulosti mnohokrát mluvil, oni jen nevěnovali pozornost sebekultivaci. V kultivaci nejsou
vzorové modely. Nemůžete se dívat a vidět, jak se druzí kultivují a nemůžete se jen dívat a
následovat ostatní – „Jestliže se ty činíš dobře, já se budu činit dobře. Jestliže se ty nečiníš dobře,
je to tak i u mě“ – nemít žádný svůj vlastní názor. Řekněte mi, co se týče těch studentů, jak mám
vést vaši kultivaci? Jste skutečně ten, co se kultivuje? Máte neustále nejasnou hlavu a nemluvíte
upřímně. V kultivaci nemůžete sledovat ostatní. Můžete se pevně kultivovat jen vy sám. Jak se
kultivujete? Jednoduše studujte Fa více a nedívejte se na ostatní. Samozřejmě, můžete si všímat
Bohů, ale Bohové se tady nekultivují. Takže ti, co se kultivují tady, jsou všechno lidské bytosti.
Pouze s tímto lidským tělem se odtud můžete vykultivovat. Pokud jste se nezbavili všech
lidských věcí, jste stále praktikujícím. Pouze jestliže bylo všechno na povrchu definitivně
přeměněno, budete úplně oddělen od lidských bytostí. Ale pokud se kultivujete, měli byste mít
jasné vědomí, odkultivovat vaše nedostatky, potlačit vaše chyby a odstranit vaše chyby. Musíte
mít vědomí neustálého postupování nahoru. To je kultivace.
Otázka: Potom co Mistr vyučoval Fa o tvorbě výtvarného umění, někteří učedníci se začali
učit základní zručnosti kreslení a malování. Ovlivní to jejich práci objasňování pravdy?
Učitel: Ano, ovlivní. Řeknu vám, základní zručnosti malování a kreslení nejsou něčím, co se
dá natrénovat a naučit za jeden nebo dva roky. Mnoho lidí začalo se svou výukou v mladém věku
a zabere to dlouhou dobu. Všichni ti vysoce kvalifikovaní malíři se učili víc než deset let, nebo
dokonce desítky let. Jestliže řeknete: „Já nyní chci namalovat obraz, chci namalovat umělecké
dílo,“ nemůžeme vás nechat ho vystavit! (Lidé se smějí) Co jsem říkal bylo zejména pro ty
učedníky Dafa, kteří získali základní zručnosti malování a kreslení nebo kteří se na to
specializují, nebo jinými slovy, pro ty, kteří jsou specializovaní a kvalifikovaní v té oblasti. Moje
slova byla nasměrována k nim, aby si změnili ty své názory, které byly ovlivněny moderními,
překroucenými myšlenkami a aby poskytli lidstvu spravedlivé věci. Jestliže se pokoušíte naučit
tyto zručnosti nyní, nebude to fungovat, protože to není něco nabytého v krátké době. Kromě
toho, chci předvést vysokou úroveň uměleckého mistrovství. Ať jsou to sochy nebo obrazy,
ovládání základních zručností je jedna z nejzákladnějších věcí. Vytvoření uměleckého díla je
největší výzvou pro umělce a je to skutečně těžké. Živé zobrazení toho, co se děje v myslích
osob a jejich výrazy není něco, co se dosáhne zvládnutím základních zručností. Spravedlivé,
skutečné umění je velkou zručností, odevzdanou Bohy lidským bytostem!
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Otázka: Jak můžeme pomoci většímu množství studentů vykročit vpřed a dělat práci nápravy
Fa dobře společně?
Učitel: Jednoduše to dělejte velmi pozorně a přemýšlejte při tom, jako když objasňujete
pravdu.
Otázka: Co jsou tři duše a sedm duchů a jaký mají vztah ke kultivaci?
Učitel: Toto jsou lidské věci a je lépe, jestliže o nich nyní nebudu mluvit. Samozřejmě, mluvil
jsem o některých lidských záležitostech s malými skupinami v ojedinělých situacích a to nemělo
vliv na lidstvo. V další fázi, co se týče lidských záležitostí, budu mluvit o věcech v rámci Tří říší
a toto bude zahrnovat skutečnou historii lidstva, účel existence Tří říší, kořeny etnických skupin,
původ lidské rasy a života, skutečné faktory, které vytvářejí lidské tělo a proč existuje všechno
ve světě.
Hlavní duše (zhu yuanshen) a pomocná duše (fu yuanshen), o kterých jsem vám předtím řekl
byly diskutovány, když jsem odevzdával Dafa. Co se týče opravdového diskutování o Fa lidstva
v rámci Tří říší, ještě jsem to neudělal. Takže o všech těchto věcech budu mluvit v budoucnosti.
Protože je to rozděleno na dvě fáze – náprava Fa a náprava Fa lidského světa – další fáze je
vybavit toto lidské místo tady a já obšírně vysvětlím Tři říše, lidstvo, vztah mezi planetami a
Zemí a mezi životem a lidským tělem, důvod pro každou fázi vývoje v lidské společnosti – co je
skutečná historie lidstva – Bohové vytvářející lidské bytosti a tak dále. Budu mluvit o všech
lidských záležitostech a všechno, čemu lidské bytosti nevěří se projeví.
Otázka: Je tam nějaké překrývání mezi starými principy Fa a novými principy Fa?
Učitel: Jsou velmi odlišné a není tam překrytí v základních věcech. Základem předtím bylo
sloužení sobě, přičemž všechno, co vytvořil Dafa není připoutané k vlastnímu já. Když přijde na
některé specifické věci, pochopení je stejné. Konkrétní projevy dobra a zla jsou v podstatě stejné.
Ale mnoho věcí se změnilo a život bude v budoucnosti nádhernější.
Otázka: Můžeme si nechat platit za noviny, které vedou naši studenti?
Učitel: Samozřejmě, že můžete. Jestliže mnoho lidí čte noviny, které vydáváte, můžete
nejprve vyzkoušet to, aby platili jen část z nich. Ve skutečnosti se noviny, které jste vytvořili, už
skutečně staly základem pro největší čínské noviny ve světě. (Potlesk) Jsou dostupné dokonce i v
malých městech v USA – viděl jsem je dokonce i v malých městečkách. To je něco, co čínské
noviny nemohou pokrýt nebo dosáhnout. Určitě je neustále zlepšujte a když budou podmínky
zralé, mohou postupně vstoupit do pozitivního cyklu.
Otázka: Jako forma médií pro objasňování pravdy, jak se může radiostanice činit lépe při
pomáhání s nápravou Fa a hrát lepší úlohu při informování lidí o skutečnostech?
Učitel: Je to stejné jako jiné mediální formy vytvořené učedníky Dafa. Učte se jeden od
druhého, vycházejte ze silných bodů jeden druhého a doplňte slabé stránky, a můžete to udělat
všechno dobře. Přinejmenším můžete sdílet zprávy a mnoho jiných zdrojů, a to je něco, co jiná
média nemají. Můžete se o to pokusit. Takže dejte lidem vědět pravdu, odhalujte pronásledování
zla a zachraňte víc vnímajících bytostí, pokuste se, aby radiostanici znalo víc lidí – dokonce i
čínští lidé v Číně. To by bylo výborné.
Otázka: Můj muž se nekultivuje. Zúčastnil se mnoha konferencí Fa a udělal nějaké věci pro
Dafa, ale udělal špatné věci. Chtěl to napravit, ale je tady síla, která ho duševně trápí a on
nemohl zůstat doma. Rozvedli jsme se. Má někdo takový stále naději, že bude zachráněn?
Učitel: Během tohoto pronásledování, mohu vám říci, přísně vzato, mnoho čínských lidí
zhřešilo vůči Dafa. Takže jestliže je nezachráníte při tom, když jim objasňujete pravdu, skutečně
nemají naději na spásu. Když jim objasňujete pravdu, nedáváte jim šanci? Nezachraňujete je?
Samozřejmě, mnoho těchto lidí bylo předtím vaší rodinou. Pokuste se o to. Jestliže se skutečně
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ukáže, že jsou beznadějní, potom je to odlišné a v tom případě se mě nemusíte ptát – budete
vědět, zda je spasitelný.
Otázka: Když píšeme scénář pro filmy, měli bychom přímo napsat scénář o skutečné situaci,
nebo použít přístup běžného člověka a vmíchat nějaký obsah, který objasňuje pravdu? Co je
lépe?
Učitel: Mluvíte jen z různých uhlů. Oba způsoby jsou dobré. Bez ohledu na to, jakou formu
použijete na to, abyste to napsali, jste učedníky Dafa, takže víte, jak potvrzovat Dafa a budete si
s tím schopni dobře poradit. Takže bych řekl, že ať to napíšete jakkoliv, je to dobře.
Otázka: Je na místě vyučovat moderní vědu na naší TV stanici?
Učitel: Řeknu vám, že když Mistr mluví o vědě, ve skutečnosti ji neneguji. Je dílem vesmíru.
Ve skutečnosti si vážím všeho, co bylo vytvořeno v životě během vleklých časových období,
pokud to není od podstaty poškozující vesmír a pomáhá to vesmíru víc vzkvétat. Průběh života
není jednoduchý. Říkal jsem jen, že věda je nevhodná pro lidstvo. Nebyly nyní odhaleny její
nedostatky?
Viděli jste, jak pod vlivem vědy lidské bytosti věří v Bohy méně a méně. Ale lidské bytosti
byly přece vytvořeny Bohy. Nejenže byly vytvořeny Bohy, cílem vytvoření lidských bytostí bylo
dovolit životům, které pocházejí z vysokých úrovní, aby byly spaseny, když se uskuteční náprava
Fa. Navíc, lidstvo se stane úrovní, která je skutečně nepostradatelná pro budoucí vesmír, a tak je
napojena na celkový vesmír. Má takový velký vliv a je tady také výjimečné pozadí a přece tato
věda poškozuje základní správné myšlenky lidských bytostí.
Když bytosti používají vědu v široké míře, skutečně to mělo špatný vliv ve vesmíru. Vesmír je
cirkulující bytost a všechny činitele hmoty cirkulují. V procesu odstraňování se bytosti, které
zhřešily, zbavují těchto hříchů. Jsou odstraňovány, odstraňovány a odstraňovány, pokud nejsou v
tom procesu odstraňování rozloženy na samotnou mrtvou hmotu bez jakéhokoliv života, a potom
budou postupně stoupat jednu úroveň za druhou a budou použity. Vesmír je cirkulující bytost a
jestliže je látka zdeformována, bude to špatná situace, protože zdeformovaná látka bude
absorbována bytostmi na nižší úrovni, bytosti na vysoké úrovni nemohou jít na nízké úrovně,
aby to rozřešily a když se látka, která nemůže být rozřešena bytostmi na nižší úrovni použije
znovu, vystoupí během cirkulace a potom když vystoupí původní deformovanost, ani vyšší
bytosti ji nemohou úplně rozřešit a jak se povznáší, nemůže být úplně rozřešena na žádné z
úrovní a když se toto stane početným látkám, způsobí to, že velká část vesmíru se stane
deformovanou.
Víte, že ocel a železo, které máme dnes, většina jsou slitiny mnoha různých kovů. Když jsou
opětovně roztaveny, nemůžete znova vytvořit čistý kov, žádná technologie je už nedokáže úplně
oddělit. Víte, jakmile použijete na půdu chemické hnojivo, na půdě nevypěstujete nic, jestliže ji
přestanete hnojit. Už tam nic neporoste. Semena, která byla chemicky zúrodněna vyžadují
hnojení pokaždé znovu. Deformovaná semena se nemohou udržet bez chemického hnojení.
Chemické hnojiva, jak víte, jsou sloučeniny chemických látek.
Je mnoho způsobů, kterými cirkulují látky. Pohovořím jen o nejjednodušším způsobu, kterým
cirkulují látky: látky rostlin, zvířat a lidské tělo jsou všechny složeny z částic a mezi částicemi
jsou mezery. Jestliže se podíváte na mezery zvětšeným pohledem, uvidíte, že jsou obrovské. Z
těchto mezer jsou vydávány určité pachy a tyto pachy samotné, když se na ně díváme z
mikrokosmu, jsou ve skutečnosti pole, která jsou také složeny z částic. Takže všechna zvířata a
rostliny vydávají mikrokosmické látky a tyto věci jsou neustále používány úrovní nad nimi. A
přece, když se všemožné prvky, které vytvářejí vodu, vzduch a látky – které jsou potřebné k
vytvoření lidských bytostí, rostlin a zvířat – zdeformovaly kvůli počátečnímu znečistění, potom
to, co se používá dimenzí o úroveň vyšší se nyní od základu zdeformovalo.
Řekl jsem vám předtím, že kvůli mimozemské vědě a technologii je jedna vrstva lidského
těla, jedna z vrstev částic lidského těla, úplně pod ovládáním mimozemšťanů. Skládá se výlučně
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z prvků planet mimozemšťanů, včetně čísel, mechanických struktur, elektronických součástek, a
tak dále. Skládá se z těch látek. A ty věci neustále vytvářejí efekt deformovanosti. Rozsáhlý
moderní průmysl přinesený vědou měl vliv na mnoho dimenzí na nízké úrovni ve vesmíru. V mé
nápravě Fa jsem zjistil, že dost velký rozsah vesmíru byl znečištěn těmito věcmi. A tyto
zdeformované věci měly velký odporující účinek v nápravě Fa.
Přemýšlejte o tom, ty věci jsou zdeformované, ale přece se povýšily do takových
mikrokosmických úrovní, takže Bohové je potom pohltí, nestanou se Bohové také deformovaní?
Nestanou se světy Bohů deformovanými? Toto je to, co se ve skutečnosti stalo. Přemýšlejte o
tom, jak je to hrozné! Proto jsem řekl, že tyto věci nejsou vhodné pro lidstvo a mohou být
systematicky použity jen bytostmi v přiměřeně malém rozsahu.
Řeknu vám, vzduch se stal tak znečištěným, že ho nikdo nemůže navrátit do stupně čistoty,
kterou měl předtím. Nemusíme jít příliš daleko nazpět: nedá se dokonce porovnat ani se
vzduchem před tisíci lety. Lidské bytosti se také zdeformovaly a už si na to zvykly. Voda se
natolik znečistila, že neexistuje způsob, jak ji očistit do nejčistějšího stupně, protože voda také
cirkuluje.
Předtím jsem vám řekl, že voda je voda a voda oceánů je jiná látka a není to stejná látka jako
sladká voda. Sladkou vodu lze extrahovat z vody oceánů a je to stejné, jak může být kov
extrahován ze skal. Je extrahován. Sladká voda obvykle teče k nižšímu bodu a když se dostane
níže, je to oceán a oceán je určitě níže než pevnina. Takže teče do oceánu. Ale poté co vteče do
oceánu, sladká voda se nerozptýlí. Částice vody jsou menší než částice látek ve vodě oceánů,
takže voda proteče skrz tyto částice a odteče, funguje to jako síť energetických kanálů v lidském
těle a takto voda potom cirkuluje nazpět. Proto potom některé řeky neustále tečou desítky nebo
tisíce let nebo stovky tisíc let. Někteří lidé říkají, že řeky tečou kvůli toku podpovrchové vody a
kvůli rozpouštění ledu. Ale jak vidíte, jak by ty řeky mohly být tak obrovské? A mohutně tekly
po desítky tisíc let. Například, řeka Yangtze a hlavní řeky v USA, ty řeky jsou tak velké, kolik
vody je potřeba, aby byly nekonečně udržovány? Někteří říkají, že voda pochází z hor pokrytých
ledem, ale některé řeky vůbec nepramení v ledem pokrytých horách. Realitou je, že voda
cirkuluje. Potom jak odteče pryč – její cirkulační proces je také procesem čistícím – vyčistí se a
vrátí se. Ale znečištění vody se stalo příliš vážným a to, co ji znečišťuje, nejsou normální prvky
lidských látek, ale spíše, co ji znečišťuje je moderní vědecký průmysl, který přinesli
mimozemšťané. Takže nemůže být už očištěna do vysokého stupně a proto říkáme, že potom co
se zdeformovala ji nic nemůže očistit.
Co se týče velkých řek, někteří lidé je odklánějí nebo je zastavují přehradou, aby vyrobili
elektřinu a změnili a uspokojili elektrickou spotřebu lidí a vyřešili energetické problémy. Ve
skutečnosti je to jakoby rozštěpili tělo řeky přímo uprostřed, přesně stejně, jakoby to udělali
lidské bytosti, nebo jinému životu, protože řeky jsou také životy – není každý předmět život?
Jestliže byste přeřezali člověka v pase, co by mu to udělalo? Protože řeka je tak velká a protože
její čas se liší od času lidských bytostí, nemůžete vidět její změny hned, ale ona umírá, pomalu
umírá. Její proces umírání je delší než u lidí, zabírá desítky nebo až sto let. Nezasazují se lidé za
změnu a přetvoření hor a řek a změnu a přetvoření přírody? Změnit a přetvořit přírodu znamená
poškodit přírodu a změnit a přetvořit hory a řeky znamená poškodit hory a řeky. Ve všem, co
Bohové vytvoří je hlubší pořádek. Bohové vidí nebe a Zemi odlišně od lidských bytostí a
uspořádali a vyvážili všechny věci velmi dobře. Lidské bytosti by měly pouze použít věci
přátelským způsobem a nezničit je. Mnoho lidských přírodních pohrom bylo způsobeno
základním poškozením, které provedla věda. Ve svém úsilí o „vyvinutí“ vědy lidstvo nadměrně a
bujaře zapřáhlo energii a zdroje a všechno se poškozuje.
Víte, že během posledního století byl vývoj průmyslu v Evropě a v USA dost pokročilý,
zejména v oblasti oceli a chemického průmyslu, a současně bylo vážné výsledné znečištění. Ale
Evropané a Američané si to rychle uvědomili a posílili svou ochranu přírody a ekologie a o
několik desítek let později se prostředí skutečně zlepšilo. Proto můžete vidět, že voda v řekách v
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USA je velmi čistá a jezera už nejsou znečištěna. Probouzení lidských bytostí může mít skutečně
tento účinek, ale je stále těžké dosáhnout předcházející stupeň čistoty. Neuvědomili si také
dnešní vědci škodu, kterou způsobila věda lidstvu? Ale to je jen to, co lidé mohou vidět a vnímat
svýma očima.
Víte co? Vývoj vědy ve sféře mikrokosmu je ještě hroznější. Když věda studuje
mikrokosmické částice, nechá mikroskopičtější částice podstoupit štěpení, což zapříčiňuje, že
mikrokosmické částice mají nekonečné řetězové reakce štěpení, které opakovaně explodují a
štěpí se. Vědci si toho jsou vědomi a nyní se toho obávají. Jestliže exploze budou takto
pokračovat, nebude dlouho trvat, než se celá Země rozloží a bude po ní. V současnosti žádný z
vědců, kteří dělali ty věci, není schopen zastavit exploze a štěpení a rozklad pokračuje. Ti čínští
lidé, kteří pletli svetry vědí, jaké je toto neustále rozplétání, jedno očko za druhým. A to, co věda
přinesla lidstvu u toho nekončí. Nezdá se vám to strašné?
Lidstvo si myslí, že počítače jsou výborné – dělají věci tak lehkými! Nejsem proti počítačům
a nejsem proti vědě. Říkám, že nejsou vhodné pro lidstvo. Jiné bytosti je mohou používat v
omezené šířce, protože jsou dílem vesmíru. Dnes mají někteří lidé tak zamlžený rozum, že bez
počítačů nevědí jak provést jednoduché počty a bez počítačů nevědí, jak si věci promyslet –
spoléhají se jen na to, co je uloženo v počítačích. A když vůči nim namítáte, nebudou poslouchat
– „Podívám se, co říká počítač.“ Když jim vysvětlujete věci, odmítají poslouchat. Lidstvo je dnes
velmi závislé na počítačích a nevydrží bez nich. Navíc, příkazy, které vysílají počítače, cokoliv
řeknou se počítá a všichni uživatelé musí poslouchat počítače. Někteří lidé následují to, co
řeknou počítače tak přesně! Neovládají počítače lidi? Jestliže se počítače vyvinou dále, lidská
závislost se zvětší a počítače rozkazující prostředí se stanou silnějšími. Tehdy budou lidské
bytosti skutečně ovládány počítači. Jestliže jsou roboti vyráběni téměř bezchybně a připomínají
lidské tělo a když roboti budou schopni vyrábět roboty, lidstvo bude zničeno, protože postupně
bude vyrábět roboty, kteří odstraní lidské bytosti. To zní děsivě a jestliže by nebylo nápravy Fa,
která omezila bezuzdný vývoj lidské vědy, už bychom dnes dosáhli toho bodu. Dnes můžete
vidět, jak když mnoho vládních úředníků jedná o lidských záležitostech, neposlouchají člověka,
ale následují to, co jim sdělí počítač. Stalo se to tak špatným. Není to děsivé? Následují počítače
– lidské bytosti musí následovat počítače a informace uložené v počítačích, protože jsou prý
přesné. Ale lidské bytosti jsou komplexní, dynamické a neustále se měnící a jejich myšlení se
mění také. Lidské bytosti se nestabilně mění mezi bytím laskavým nebo zkaženým, dobrým nebo
špatným. Věci v lidském světě také nejsou stabilní a lidské bytosti nejsou nějakou neměnnou
látkou, která se může rekapitulovat s nějakým závěrem. Toto jsou negativní věci, které věda
přinesla lidstvu.
Samozřejmě, dnes je tím, co se všichni učí, takže jestliže se ji neučíte, co se budete učit?
Takže není nic, co bychom mohli udělat. Toto musíte dělat během tohoto časového období a
nepovažuje se to za špatné, protože náprava všech věcí je tím, co má být uděláno v budoucnosti.
Otázka: Někteří Filipínci by rádi přeložili Zhuan Falun do filipínštiny. Jestliže někdo
prochází knihou a čte ji, ale nestal se praktikujícím, může ji pomoci překládat?
Učitel: Může ji pomoci překládat, ale učedníci Dafa musí převzít vedoucí úlohu. Je to proto,
že běžní lidé nemohou porozumět Fa, to je jisté, takže musíte na toto dávat pozor.
Otázka: Pracovali jsme usilovně na objasňování pravdy běžným lidem a objasnili jsme jim
proč je toto pronásledování Dafa nejhorší v historii. Říkáme jim, že toto pronásledování je
celosvětové a že je pronásledováním lidskosti, laskavosti a svědomí a že to není omezeno na
zabíjení těl lidí. Mohl by nám Mistr k tomuto dát víc vedení?
Učitel: Je to pravda. To co poškozují je poslední kousek svědomí, které zůstalo po degeneraci
lidské morálky. A není to omezeno jen na ty věci, které jste zmínil. Jestliže by Fa nemohl spasit
lidi, lidstvo by nemělo žádnou naději.
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Otázka: Objasňování pravdy je klíčem k vyřešení všech problémů a musíme to dělat
všestranně a do hloubky, takže plánujeme založit místa, která zdokumentují fakta o genocidě na
studentech Falun Gongu, abychom pomohli vládním úředníkům, těm, co investují v Číně,
studentům a médiím pochopit pravdu do hloubky, čímž zachráníme vnímající bytosti v široké
míře.
Učitel: To je výborný nápad. Ta místa mohou ukazovat výstavu, která zaznamenává v kronice
pronásledované učedníky Dafa a jejich potvrzování Fa a sloužit jako místo na záchranu
vnímajících bytostí a objasňování pravdy.
Otázka: Soucit vystoupí poté, co jsou city odstraněny. Jak se tedy kultivuje mocná ctnost?
Učitel: Kráčejte po této cestě nápravy Fa dobře, zvládněte v kultivaci překonat vaše omezení,
opusťte své připoutanosti a zachraňujte vnímající bytosti se spravedlivými myšlenkami a
zacházejte se vším, s čím se setkáte se spravedlivými myšlenkami. To je mocná ctnost. (Potlesk)
Otázka: V procesu nápravy Fa jsem se na začátku činil velmi dobře, ale později se mi tak
nedařilo a moje spravedlivé myšlenky opadly.
Učitel: Dělejte tedy věci dobře. Žijete v běžné společnosti a praktická pokušení společnosti
budou budit ty připoutanosti, které jste ještě v kultivaci neopustil. Jestliže je nemůžete dobře
zvládnout, vynoří se problémy. Nyní když jste si to uvědomil, jednoduše dělejte věci opět dobře.
Otázka: Během objasňování pravdy se někteří lidé ptají: „Proč učedníci Dafa snášejí takové
mučení a odmítají se vzdát?“ Není lehké odpovídat na tuto otázku na úrovni běžných lidí. Jak
můžeme odpovídat na tuto otázku lépe?
Učitel: Můžete se ho zeptat nazpět: „Proč křesťané nezměnili svou víru dokonce i když byli
pronásledováni více než tři sta let?“ Ve skutečnosti, odpovídat na tuto otázku pro běžné lidi
skutečně není velký problém. Nebylo v čínské historii mnoho lidí, kteří dali přednost smrti před
vzdáním se? Ve skutečnosti se tato otázka vynořuje proto, že morálka dnešních lidí už není na
úrovni a dokonce ani nechápou podstatu bytí člověkem. V dávné Číně bylo mnoho lidí, kteří by
raději zemřeli, než by měli nedodržet jediný slib, takže proč je tato věc tak těžká pro dnešní lidi k
pochopení? Je to proto, že dnešní lidé jsou zdeformovaní. Můžete jim dát nějaké příklady
různých druhů. Je v pořádku o tom mluvit.
Otázka: V zahraničí jsou nějací čínští lidé, kteří v podstatě rozumí pravdě o pronásledování v
Číně a vyjádřili pochopení k odsouzení zla, ale nevěří ve Dafa nebo v to, že Mistr může spasit
lidi a namísto toho dokonce říkají věci, které jsou neuctivé k Mistrovi.
Učitel: Potom jim neříkejte o tom, jak Mistr zachraňuje lidi. Můžete jednoduše skončit u
hovoru o pronásledování. Nemluvte o věcech na takových vysokých úrovních. Jestliže se lidé na
to ptají a mohou rozumět, můžete jim o tom popovídat, ale nemluvte na vysoké úrovni.
Lidé nemohou rozumět praktikujícím a nemůžete vysvětlit věci jasně několika slovy, takže
výsledek bude opakem toho, co bylo zamýšleno. Nemluvte na vysoké úrovni. Jestliže mu chcete
říci jednou ranou všechny principy Fa, které jste pochopili během kultivace, vylekáte ho. Přišli
jste do tohoto stupně pochopení pouze po tolika letech kultivace a chcete, aby okamžitě dosáhl
úroveň vaší výšky? Jak by to mohlo být možné? Dokonce vy sami jste se kultivovali nahoru krok
za krokem, takže si můžete představit, jaké je to pro něj, běžného člověka, poslouchat pravdu.
Navíc, on je někým, kdo byl otráven. Takže opravdu se ujistěte, že s věcmi nepospícháte.
Otázka: Na naší škole Minghui (Jasná Moudrost) je třída pro dospělé, kde vyučují čínský
jazyk lidem ze západu. Chceme používat Zhuan Falun jako naši učebnici pro vyučování čínštiny
a nejsme si jistí, zda je to vhodné, protože jim nemůžeme vysvětlovat Fa. Děkujeme vám, ctěný
Mistře.
Učitel: Můžete při jejich vyučování používat Falun Gong. V počátečních stupních můžete
používat Falun Gong. Mluvil jsem o tom, jak diskutovat o věcech. Můžete o nich mluvit na
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základě vašeho pochopení a říci, že „toto je moje pochopení.“ Nebo můžete říci, že „toto je tolik,
co mohu pochopit právě nyní, ale má to mnohem víc vyšších vnitřních významů a to co říkám
není absolutní.“ Takže ty věci můžete říci a rozmlouvat se studenty.
Ve skutečnosti mnoho lidí studuje přepracované vydání Falun Gongu a nemusíte věci
vysvětlovat. Člověk to pochopí, když mu to přečtete, protože to pracuje Fa. Jestliže jsou
izolované případy, když nerozumí samotným slovům a chcete jim vysvětlit tato slova, musíte
dodat, „takto se to chápe na základě gramatiky moderního jazyka, ale v Dafa jsou další
významy.“ Nebude tam žádný problém, jestliže to vysvětlíte takto. Co se týče učení se slovní
zásobě, je v pořádku použít na vysvětlení samotná slova.
Otázka: Jak se mají děti lépe zúčastňovat objasňování pravdy? Lidé, kteří získají Fa v další
fázi, činí tak během nebo po nápravě Fa lidského světa?
Učitel: Lidé, kteří získají Fa v další fázi už začali přicházet. To je ve skutečnosti něco pro
další fázi, když Fa napraví lidský svět. Ale nyní už přicházejí, protože je to tak blízko a když
učedníci Dafa mají velmi dobrý účinek při objasňování pravdy, praktikující budoucnosti přijdou.
Děti mohou objasňovat pravdu podle okolností. Neměly by na ně být stejné požadavky jako na
dospělé.
Otázka: Někteří učedníci si uvědomili, že je tak důležité objasňovat pravdu v ekonomické
sféře, protože právě nyní zlo…
Učitel: Ano, přemýšlel jsem o tom už dávno. Z lidí na světě je mnoho ředitelů velkých firem a
mohu vám říci, že ve svých předcházejících životech měli přání vydělat peníze, které by se
použily pro Dafa. Nyní se ztratili a nejenže je nedali na Dafa, ale používají je pro zlo.
Nyní staré síly nenechají tyto lidi přijít a získat Fa, protože si myslí: jestliže byste měli příliš
mnoho peněz, pronásledování by neexistovalo. Jestliže byste měli několik mimořádně bohatých
lidí, kteří by vás v pozadí podporovali, mohlo by to zlo v Číně být stále tak zlé? Nechce, aby se
čínští lidé dozvěděli pravdu a co kdybyste udělali několik satelitů a poslali je tam nahoru a
neustále vysílali do Číny? Překážky starých sil skutečně zničily některé lidi a někteří lidé se
dopustili hlubokých hříchů.
Můžete udělat to, co jste zmiňoval, jednoduše to udělejte nejlépe jak můžete. Někdy není také
lehké ty lidi najít.
Otázka: Když jsou spory o koordinaci a zesouladění celého těla, měli bychom vždy nejprve
hledat naše vlastní problémy, ať se děje co se děje?
Učitel: Když je tady žhavý spor, přemýšlejte o tom, zda máte nebo nemáte připoutanost.
Jestliže by si každý udržoval spravedlivé myšlenky, koordinace by určitě byla harmonická a
každý problém by byl rychle rozřešen. Když máte žhavý spor a nikdo nechce ustoupit, musíte si
pamatovat, že je nutno se podívat na sebe. Někteří studenti si myslí, že ta hádka je nakonec kvůli
Dafa a používají to, aby zakryli své připoutanosti. Když děláte věci pro Dafa, vaše soutěživost,
touha ukázat se, lpění na svých vlastních citech, pocit, jakoby vaše pověst byla v sázce a jiné
připoutanosti mohou být částí té směsi.
Otázka: Pro ty, kteří nikdy neslyšeli o Falun Gongu, je nutné jim zmiňovat pronásledování v
Číně?
Učitel: Samozřejmě, že byste měli, protože dříve nebo později se o něm doslechnou.
Otázka: Mistře, předtím jste řekl, že jestliže dobře spolupracujeme a děláme věci spolu, jsme
mocní. Jestliže řekneme, že učedníci Dafa jako celek neukázali soudržnost, je to správné?
Učitel: Celé tělo Dafa nemá soudržnost? To není správné, je nesprávné to říci. Pravdou je, že
nikdo nemůže poškodit Fa. Vnímající bytosti, kromě mě, žádný život a žádný Bůh nezná můj Fa.
S výjimkou několika Bohů na začátku, kteří viděli formu mimořádně malé části tohoto Fa, žádný
život v tomto celém vesmíru skutečně nezná skutečný projev tohoto Dafa. Falun, který můžete
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vidět je projevem jedné stránky gongu, ale co se týče Falunu, který skutečně stabilizuje Fa,
kromě mě samotného ho žádný život nemůže vidět – a je bezhraničně mocný. (Potlesk)
Tento Fa se nachází ve všem v novém vesmíru a Pravdivost-Soucit-Snášenlivost skrz všechno
proniká. Co se týká toho, jak učedníci Dafa vzájemně spolupracují, to je záležitostí pochopení
Dafa a osobní kultivace. Tento Fa je úplný, je to něco, čeho se nikdo nemůže dotknout nebo to
vidět a žádný život ním nemůže pohnout. S Dafa a vším, co jím bylo vytvořeno, se posouvám
dopředu rychle a prudce, posouvám se dopředu k celému vesmíru, k nejmikroskopičtějšímu, k
největším Bohům a ke všemu, co je, neustále se posouvám k nejpovrchnější a nízké úrovni,
spolu se světem. Nikdo to nemůže zastavit, je to nezastavitelná síla. (Potlesk) Dělám ve vesmíru
všechno velkou rychlostí a silou.
Otázka: Váš učedník zhřešil, ale chci odčinit svou chybu konáním dobrého. Mohu?
Učitel: Můžete.
Otázka: Učedníci Dafa z Guangzhou, Changchunu, Pekingu, Hubei, Tianjin, Austrálie,
Jiangsu, Zhejiang, Hangzhou, Shandong, Yantai, Xingtai, Handan, města Jilin, města Zhanjiang
v Guangdongu, Lanzhou, studenti v Anglii, celé tělo učedníků Dafa z Toronta, celé tělo mladých
učedníků školy Minghui, Kansas, města Pingxiang v Jiangxi, Shanghai, Kai’an, učedníci Dafa v
Japonsku, učedníci v New Hampshiru, učedníci Dafa v městě Fengcheng v Liaoning, Guangxi,
celé tělo učedníků Dafa ve Skotsku, Shihezi v Xinjiang, učedníci Dafa ze Severní Ameriky,
učedníci Dafa z Yichang, učedníci Dafa z Vancouveru v Kanadě, Weifang, Mudanjiang, učedníci
Dafa z Mt. Emei, celé tělo učedníků Dafa z Hengyang, Shanxi, a učedníci Dafa z Ruska všichni
zdraví Mistra.
Učitel: Děkuji vám všem. (Potlesk)
Otázka: Nedávno při našich aktivitách, často děláme interview s běžnými lidmi a různými
politickými stranami a skupinami. Protože projevují podporu pro Dafa, toto bude vést mnoho
lidí, kteří mají politické sklony.
Učitel: Myslím si, že to není problém, bez ohledu na to, která politická strana nás podporuje,
protože jsou to v prvé řadě lidé, jsou to vnímající bytosti, které nutno spasit a nemusíte se
strachovat, co řeknou lidé se zlými pohnutkami. Na co se Dafa zaměřuje jsou lidská srdce,
nezaměřujeme se na organizace a je v pořádku, jestliže kdokoli podporuje Dafa. Kdokoliv hraje
pozitivní úlohu ohledně Dafa, je to dobře, tím si vybírají svou budoucnost. (Potlesk) Nemáme
politické cíle a nedíváme se na samotné organizace. Díváme se jen na srdce lidí.
Otázka: V procesu telefonování jsme zjistili, že v Číně je několik dlouholetých studentů, kteří
na pohled přechovávají určitou obavu z pronásledování a nechtějí nic říci nebo změní téma. Je
tady také jeden dlouholetý student, který přišel do USA, který díky svým připoutanostem k
pověsti a zisku v poslední době, vypadá jakoby opustil kultivaci a často se setkává s běžnými
lidmi z vlastní iniciativy a velmi zřídka se zúčastňuje aktivit Dafa. Rád bych se zeptal Mistra,
mohou se tito lidé stále kultivovat?
Učitel: Zda se někdo kultivuje nebo ne, to záleží na člověku samotném, záleží to úplně na
člověku, aby se sám rozhodl. Jestliže se člověk chce kultivovat, potom se může kultivovat a
jestliže se nechce kultivovat, potom se nechce. Můžete mu jen nabídnout dobrý kousek rady. Já
mu vyučuji tento Fa a mohu ho spasit, jestliže se kultivuje, ale zda chce nebo nechce být spasen,
to je něco, o čem člověk rozhoduje sám. Nikdy nikoho nenutím a učedníci Dafa také nebudou
nikoho nutit. To co dělám pochází úplně ze soucitu a je to úplně pro dobro všech vnímajících
bytostí.
Původně jsem nechtěl dnes tak dlouho hovořit, ale nakonec jsem mluvil tak dlouho, jak jsem
mluvil. (Dlouhý potlesk) Je toho ve skutečnosti mnoho, co nemusím detailně uvádět. Učedníci
Dafa jsou nyní všichni dost zralí a je toho mnoho, čemu rozumíte. Někdy, když vidím články,
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které jste napsali, jsem skutečně v obdivu a jsem na vás hrdý. Cítím, že učedníci Dafa skutečně
dospěli a skutečně jste schopni pochopit Fa, který jsem učil, skutečně ho pochopit na hluboké
úrovni a toto je pochopení z hlediska spravedlivých myšlenek, které pochází z pravd Fa. Když
nyní objasňují pravdu, mnoho učedníků Dafa dělá skutečně výbornou práci, pořádnou, dělají
věci potichu, se spravedlivými myšlenkami, pevností a racionalitou a vzdorují těžkostem.
Všechno z budoucnosti učedníků Dafa, všechno je to zrozeno z vašeho provádění třech věcí,
zejména z objasňování pravdy. Když vidím všechno, co děláte, myslím si: skutečně vynikající,
skutečně, skutečně jste dospěli.
V současnosti nic neříkám nebo říkám velmi málo kvůli jisté příčině. Je to abych vás nechal
skutečně kráčet po svých vlastních cestách při potvrzování Fa, abych vás nechal správně si
všechno uvědomit a kvůli vaší mocné ctnosti. Ve skutečnosti nejdůležitější věc, o které jsem dnes
mluvil je věc zachraňování všech vnímajících bytostí, soustředil jsem se na toto téma a chci, aby
vám to bylo ještě jasnější. Je mnoho věcí, se kterými si umíte poradit a jestliže bych měl mluvit
znovu do velkých detailů, obral bych vás o vaše příležitosti vytvořit budoucnost, vaše příležitosti
kráčet po vašich vlastních cestách, takže často nechci víc říkat a jednoduše vás tiše pozoruji.
Vím, že jste se skutečně stali dospělejšími a dospělejšími.
Totéž platí pro učedníky Dafa v Číně. Uprostřed pronásledování se stali silnějšími a
silnějšími, racionálnějšími a mají jasnější mysl – tento bod je nejdůležitější, jasná mysl – vědí jak
zvládnout věci: u mnoha věcí vykonali výbornou práci. Učedníci, kteří dělají skutečnou kultivaci
musí potvrzovat Fa a velký počet učedníků dělalo od začátku výbornou práci. Zprávy, které
přicházejí z Číny jsou dost dramatickými příklady pronásledování. Ve skutečnosti je mnoho
takových, kteří se činili mimořádně dobře, jenže sami nic neřeknou a jen potichu dělají věci. Je
mnoho výjimečných věcí. Mnoho učedníků Dafa udělalo jednoduše úžasnou práci. Později si to
všichni uvědomí.
Takže když vidím tyto věci, cítím se potěšeně (potlesk), cítím, že moji učedníci Dafa mě
neopustili. Předtím jsem říkával, řekl jsem, že jsem nedělal věci nadarmo. Ale nyní to tak
nemohu říci, protože to není jen záležitost dělání věcí nadarmo: nyní cítím, že učedníci Dafa
skutečně dospěli uprostřed zakalování a skutečně potvrzují Fa a skutečně dělají poslední kroky
na cestě k božství. (bouřlivý potlesk)
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