Vyučování Zákona na konferenci Dafa
v New Yorku o Velikonocích, 2004
(Li Hongzhi, 11. dubna 2004)
Zdravím vás! (Publikum: Vítejte Mistře! Potlesk)
Máme tu velkou událost. (Potlesk) Na tuto konferenci Zákona přišli mnozí lidé, zdá se, že
okolo čtyř tisíc. (Mistr se směje) Když se dívám na současnou situaci, řekl bych, že co se týče
celkového stavu nápravy Zákona, učedníci Dafa se ve Třech říších činili mimořádně dobře
a hráli rozhodující úlohu. Mistr vám za to všem děkuje. (Srdečný potlesk)
Během těchto několika let jsme byli pod těžkým pronásledováním. Náprava Zákona je
svojí povahou vážná věc, která ovlivňuje všechny živé věci. Kosmické tělo je nekonečně
obrovské a počet bytostí je nezměrný – tak velký, že jsou nespočetné. Dokonce i na drobné
částici jsou neměřitelné, nespočetné bytosti. Potom, kolik bytostí má obrovské kosmické tělo?
Náprava Zákona má dopad na něco tak obrovského, ale staré síly spolu s bytostmi nízké
úrovně, které využívají zasahují do nápravy Zákona, jsou připoutané k tomu, co chtějí
a používají všechny možné prostředky, aby se pokusily řídit nápravu Zákona. Ten hřích je
obrovský. Ve skutečnosti je mi jasné, že staré síly a ty poslední staré bytosti chtějí v podstatě
použít tuto nápravu Zákona, aby odstranily a vyřadily ty bytosti, které nechtějí ponechat,
a proto nechávají některé bytosti zasahovat do nápravy Zákona. Dokonce i drobné narušení
anebo kousek neúcty k Dafa starými silami anebo bytostí, která není schopna vidět Dafa
správným způsobem – a nikdo z nich není mimo to – bude znamenat, že nemůže zůstat.
V konečném důsledku chtějí ty staré faktory vysokých úrovní odstranit obrovský počet
bytostí, které nechtějí, a proto nechaly obrovskému počtu bytostí volnou ruku a vedly je
k tomu, aby dělaly věci, které zasahují do nápravy Zákona. Na nejzákladnější úrovni vědí, že
bytost na žádné úrovni nemůže poškodit nápravu Zákona. Zatímco já řídím základní věci, ty
poslední bytosti ve svých říších dozírají na bezpečnost této záležitosti kvůli ochraně sebe
a počet bytostí, které chtějí vyřadit je vyloženě obrovský.
Už velmi brzy jsem si během nápravy Zákona něco uvědomil: ať chci odklidit jakoukoliv
skupinu bytostí na jakékoliv úrovni, není třeba k tomu příliš mluvit nebo dělat – jedna
myšlenka všechno rozloží a je to mimořádně rychlé. Avšak je mimořádně těžké v nápravě
Zákona zachovat určité bytosti, velmi, velmi těžké; bytosti, které zasahovaly do nápravy
Zákona nejsou nyní způsobilé, aby zůstaly, protože zasahovaly do nápravy Zákona. Takže
v nápravě Zákona, jen co se bytost zúčastní a má účinek zasahování, které já neuznávám, je
ve strašném nebezpečí. To říkám od základu. Během tohoto procesu, ve všech říších a na
všech úrovních konají bytosti, které ovlivňují nápravu Zákona, svými specifickými způsoby
a jsou odlišné svými úrovněmi a říšemi; tím, že jsou v říších, ve kterých jsou, mají odlišné
porozumění nápravy Zákona. Proto se chaos, který vyplývá z různých pochopení nápravy
Zákona na obrovském počtu úrovní a obrovským počtem bytostí plně odrazil v činech
velkého množství zdegenerovaných bytostí v poslední etapě zákona starého Zákona
vytváření-trvání-degenerace-zničení. Co tedy znamená „nezměrný počet bytostí“?
Přemýšlejte o tomto: Dokonce i v každé etnické skupině nebo státu na této drobné Zemi, ať se
cokoliv stane, mnoho lidí bude pro a mnoho lidí bude proti tomu a lidé k tomu budou mít
všelijaké postoje. Potom, co se týče vesmíru – tak gigantického kosmického těla – a nápravy
Zákona – tak důležité věci – a za situace, kdy si bytosti neuvědomují, v jakém nebezpečí je
obrovská nebeská klenba a jaké hrozbě čelí všechny bytosti, a když náprava Zákona zahrnuje
životně důležité zájmy všech bytostí, dokážete si představit, jak různě budou bytosti reagovat
a jak je to všechno komplikované. Mnozí žáci si mysleli: „Co se týká potvrzování Zákona,
kdybych mohl vidět, co se děje v jiných dimenzích, mohl bych se činit lépe.“ Ale pravdou je,
že v několika případech, když mají lidé své třetí oko otevřené a mohou vidět ty věci, jsou
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náchylnější k zasahování. U několika lidí jejich připoutanosti způsobily, že to, co viděli,
zasahovalo do jejich kultivace a potvrzování Zákona. Proto si myslím, že během tohoto
období je nejlepší zabezpečit si mnoho studia Zákona. Jestliže každý učedník Dafa dokáže
všechno zhodnotit na základě Zákona, budete postupovat spravedlivějším způsobem, a potom
se naši žáci nesetkají s problémy, bez ohledu na to, zda mohou vidět [jiné dimenze] anebo ne.
Protože když je tu Zákon, můžete jednoduše postupovat podle požadavků Zákona. Bez ohledu
na to, v jakých stavech jsou jiné bytosti, žádné z jejich rozličných, stále se měnících a
složitých projevů nemohou zasahovat do učedníka Dafa.
Takže sledujíc současnou situaci, celý mohutný proud nápravy Zákona se dostává blíže
a blíže k nejsvrchnějšímu povrchu a blíže a blíže k tomu, co je nejvyšší, konečné, největší
a nejcentrálnější. Řekl jsem, že mnohá proroctví nejsou přesná v jejich popisu poslední fáze;
byly dost přesné během dosavadní cesty, ale směrem ke konci už nesedí. Důvodem je, že
i když je náš kosmický systém neporovnatelně obrovský, koncept velkého množství
kosmických těl spolu s nespočitatelným počtem bytostí, o kterém jsem mluvil, všechno to je
v rámci tohoto systému. A toto pronásledování, které sestavily síly vytvořené starými
bytostmi, aby „zkoušely“ učedníky Dafa, spolu se specifickými důvody, kvůli kterým vznikly
staré síly, samotná náprava Zákona, bytosti, které je nutno spasit a tak dále, všechno to je
v rámci této oblasti. Avšak tento náš obrovský vesmír, ať je jakkoliv velký, není jedinou věcí,
která ve vesmíru existuje; jsou i faktory mimo tohoto vesmíru a všechny tyto faktory souvisí
se základní záležitostí toho, zda tento vesmír může existovat anebo ne. Tyto faktory jsou ještě
mikroskopičtější a všechny změny byly způsobeny tím, že se náprava Zákona dotkla těchto
faktorů.
Jinými slovy, je to otázka toho, zda tento vesmír může nezávisle existovat, potom co
skončím s nápravou Zákona. Abych uvedl analogii, jestliže držíte ve vzduchu míč, jen co ho
pustíte, spadne, a jen co pustíte balón, odletí pryč. Tyto analogie nejsou úplně přesné, je to jen
kvůli tomu, abyste si vytvořili nějakou představu; ve skutečnosti to tak úplně není. Na
faktorech mimo vesmíru bylo také nutno pracovat, avšak ať je to jakkoliv, vykonání těch věcí
během nápravy Zákona už není problémem. Ty faktory nejsou v rámci gigantického
kosmického těla tohoto našeho kosmického systému. Všechno, co se mělo udělat během
nápravy Zákona, jakož i uspořádání starých sil a toto zahrnuje to, jak budou všechny bytosti
jednat, je v tomto rozsahu. Mimo tohoto rozsahu už tyto problémy neexistují. Avšak jejich
existence způsobila separaci v mikrokosmu a tato separace udržuje poslední, nejpovrchnější
lidský svět oddělený. Právě nyní je už náprava Zákona v procesu řešení těchto problémů. Poté
co budou tyto problémy vyřešeny, všechno bude v podstatě rozřešeno. V poslední přednášce
Zákona jsem řekl, že tento vesmír již byl ve skutečnosti dovršen a to je to co jsem tím myslel.
Přestože už uplynuly více než čtyři roky, pronásledování neskončilo, a to proto, že je ještě
nutné rozřešit poslední příčiny. Avšak celková situace podstoupila obrovské změny. Jak jste
viděli, zlých činitelů už je velmi, velmi málo a temných přisluhovačů, které jsem vás požádal
odstraňovat, těch zlých bohů, kteří si našli svoji cestu do Tří říší, i ti byli odklizeni až do
stupně, že jich zůstalo jen několik. Spolu s nimi, jsou mimo Tří říší v procesu odstraňování
některé bytosti vysokých úrovní, které hrály negativní úlohu. Takže věci se nyní mají tak, že
kvůli tomu, že síly, které ovlivňují nápravu Zákona se zmenšily a všechny rušivé faktory ve
Třech říších byly značně zredukovány, lidé v tomto světě se stále více probouzí. A nejsou to
jen lidé v tomto světě – všechny bytosti ve Třech říších se probouzí a samy nad věcmi
uvažují. Stále jsou ještě nějací lidé, kteří to mají v hlavě trochu zamlžené kvůli zlé
propagandě, avšak jestliže se dobře činíte při vysvětlování věcí, když objasňujete pravdu, lidé
to okamžitě pochopí, protože je zlo už neovládá.
Při procesu objasňování pravdy učedníci Dafa skutečně hráli důležitou úlohu a odvedli
výbornou práci. Vaše podmínky jsou dost drsné; dokonce i druzí lidé vědí, že Falun Gong
nemá peníze. Někteří učedníci Dafa mají stísněné podmínky. Avšak i v takovéto situaci musíte
brát do úvahy obraz, který vytváříte ve společnosti a mezi světskými lidmi, protože učedník
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Dafa musí být dobrým člověkem ať je kdekoliv, je to tak? Takže v běžné společnosti, v práci,
v rodině, nebo při jakýchkoliv vzájemných kontaktech byste měli lidem zanechat pozitivní
obraz učedníků Dafa. Vaše zdroje jsou omezené, a proto je to tak namáhavé a těžké. Ale i tak
musíme dosáhnout, aby naše cesta nápravy Zákona byla přímá a spravedlivá a nemůžeme
odbočit. Jestliže má být přímá, potom, jak víte, je pouze jedna přímá cesta a i jen jeden krok
stranou znamená jít chybně. My nemůžeme odbočit a to znamená, že naše cesta není ani příliš
široká ani není lehké po ní kráčet, jak se zdá. Nemůžete dělat, co se vám zlíbí, ani nemůžete
dělat cokoliv chcete – jestliže by to tak bylo, Zákon by nebyl spravedlivý. Musíte udělat svoji
cestu potvrzování Zákona přímou a spravedlivou. Každý jeden krok, každá jedna věc, včetně
slov a činů učedníků Dafa a vašeho chování v každém ohledu ve společnosti musí být
spravedlivé. Co se tohoto týče, učedníci Dafa jako celek to v podstatě dokázali a obraz
učedníků Dafa, který ukazují světu, je dobrý. Nyní v tom členové společnosti mají dost jasno
a vědí, že učedníci Dafa jsou všechno dobří lidé a nejen dobří lidé, ale nejlepší lidé.
Skutečnost, že si to lidé mohou uvědomit je výsledkem obrovských obětí a namáhavého úsilí
našich učedníků Dafa při potvrzování Zákona; pouze díky tomuto to lidé ve světě rozpoznali.
Je tak obrovské množství bytostí, v tomto světě je více než 7 miliard lidí a v porovnání s
celým světem jsou učedníci Dafa pouze kapkou v oceánu. Takže kolik obětí jste museli
přinést, abyste to dokázali? Kolik úsilí jste museli vynaložit? Pozoruhodné, jednoduše
pozoruhodné! (Potlesk)
Protože se lidé ve světě probudili, je nyní toto pronásledování, které vytvořilo zlo, stále
těžší a těžší udržovat. Zlé bytosti na tomto světě ztrácejí prostředí, které potřebují, aby mohly
konat zlo a i v Číně ztrácejí prostředí, které potřebují. Viděli jste to a slyšeli jste o tom a při
práci na objasnění pravdy jste to velmi dobře poznali. Nyní má v Číně mnoho lidí mimořádný
odpor proti pronásledování. Samozřejmě, jsou někteří lidé, kteří ještě nevědí pravdu a ty
bytosti v této situaci čekají na naše učedníky Dafa, aby jim nadále přinášeli Dobré Zprávy
a pravdu o situaci. Avšak stále budou lidé, kteří jsou nevyhovující. Jestliže by všichni byli
vyhovující, potom by nebyla náprava Zákona. Jestliže by všechny bytosti ve vesmíru byly
vyhovující, potom by tu skutečně nebylo žádné potvrzování Zákona. Je to přesně proto, že
nejsou vyhovující, že skutečně projevují stav a chování bytostí minulého vesmíru během
poslední etapy tvoření-trvání-degenerace-zániku.
Protože náprava Zákona ještě neskončila, třebaže se lidé probouzí k pronásledování
učedníků Dafa, morálka lidí ve světě stále rychle upadá, a to je mimořádně děsivé. Čím více
se čas konce natahuje, když jde o spasení bytostí budoucnosti… Pro mne to není těžké
a přestože byste spadli až do pekla, stále to mohu udělat, ale zda se to stále ještě vyplatí udělat
a zda to ještě bude dovoleno udělat, to bude otázkou. Zatímco učedníci Dafa objasňují pravdu,
když umožní lidem ve světě uvidět pravdu, bude to mít současně do určité míry účinek
zastavení morálního úpadku lidstva.
Samozřejmě, učedníci Dafa a já neuznáváme nic, co má co do činění se starými silami.
Dafa ukoval učedníky Dafa a učedníci Dafa budou určitě ochraňovat Zákon, když se kultivují.
Avšak schopnost učedníků Dafa potvrdit Zákon není na vydržení tohoto pronásledování
a ještě méně je na objasňování pravdy mezi lidmi ve světě. Požádal jsem učedníky Dafa
o objasňování pravdy pouze proto, že se pronásledování uskutečnilo a způsobilo tuto situaci.
Abych to vyjádřil jasněji, učedníci Dafa neexistují kvůli objasňování pravdy; děláme to proto,
že staré síly způsobily toto pronásledování a nám nezůstala jiná možnost. Využíváme toto
pronásledování, zatímco mu vzdorujeme, a objasňováním pravdy ustanovujeme ještě větší
mocnou ctnost pro učedníky Dafa. Co do toho učedníci Dafa dali, určitě nevyjde vniveč.
Jak víte, existuje zákon, který je částí starého i nového vesmírného Zákona: Bez ohledu na
to, kolik těžkostí bytost vydrží anebo jaké požehnání dostane v jakékoliv dimenzi vesmíru
anebo v jakémkoliv prostředí, bude tam vyrovnání – buď odměna za dobro, nebo trest za zlo,
a to je absolutně jisté. A tak, když učedníci Dafa udělali tak mnoho pro bytosti, žádné z jejich
obrovských obětí, zatímco byli bezdůvodně pronásledováni, nebyly protrpěny zbytečně, to je
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jisté. Takže to, co očekává učedníky Dafa v budoucnosti, je určitě to nejúžasnější. (Potlesk)
Ať je kolik chce bytostí, které provádějí zlo, utrpení a pronásledování, které uvalily na
učedníky Dafa – bez ohledu na to, jaký byl motiv anebo prostředky – přinese těm bytostem
nejtěžší a nejhroznější důsledky, a to kvůli pronásledování, které dělaly. Takové vyrovnání je
odplatou, kterou dostanou za spáchání největšího hříchu – zasahování do nápravy Zákona –
to, co je pro ně připraveno jsou nejhroznější věci. Učedníci Dafa, na druhé straně, přestože
vydrželi všechny druhy zasahování a pronásledování, to, co tím učedníci Dafa získali, je
nejvýznamnější, nejúžasnější a nejvyšší mocná ctnost, která bude trvat na věky věků.
(Potlesk)
Cesta nápravy Zákona nebude dlouho pokračovat, nebude to stále takto. Takže ti učedníci
Dafa, kteří se během tohoto časového období přes to dostali, dokázali se činit velmi dobře
a dokázali kráčet svojí vlastní cestou i přes všechny druhy zasahování, ti všichni si ustanovili
svoji vlastní mocnou ctnost. Každý opravdový učedník Dafa udělal to, co měl udělat
a ustanovil si všechno, co je nejlepší pro bytost v budoucnosti. Když jsme dosáhli tak mnoho,
mohu si být jistý a nemusím se už více znepokojovat, zda se přes to dokážete dostat. (Potlesk)
Praxe ukázala, že jste přes to prošli. V budoucnosti, když se ohlédnete zpět, uvidíte, že tato
cesta byla skvělá a slibná, velkolepá a že nic takové ještě nebylo – dokonce od počátku času.
Můžete mluvit o tom, jak předtím tolik a tolik vesmírných bohů sestoupilo do tohoto světa,
aby spasili lidi a ustanovili si takovou a takovou mocnou ctnost, ale já vám říkám, moji
opravdoví učedníci Dafa: Vaše budoucí mocná ctnost překoná mocnou ctnost jakéhokoliv
boha, který přišel do tohoto světa předtím v jakémkoliv historickém bodě, (potlesk) protože
vy jste dnes částí nápravy Zákona. Musíte si toho vážit – musíte si vážit cesty, kterou jste
prošli. Pouze jestli si budete vážit kroků, které jste udělali, můžete se dobře činit na cestě před
vámi. Z té cesty už mnoho nezůstává. Čiňte se ještě lépe na vaší cestě a dělejte věci ještě
spravedlivěji.
Během tohoto pronásledování se každý učedník Dafa stal jasněji uvažujícím
a racionálnějším. Tehdy, když jsem na začátku šířil Zákon a díval jsem se na lidi v publiku,
nad něčím jsem přemýšlel. V té době měli lidé v hlavě málo spravedlivých myšlenek a bylo
dokonce výjimečné, když měli své pravé, vlastní myšlenky. Lidské bytosti jsou ovlivněny
všemi druhy myšlenek ve společnosti a se svými koncepty získanými po narození si vytvoří
fixní představy o různých věcech v lidském světě. Ba co víc, některé vnější faktory ovládají
lidi a zasahují do nich. Před takovýmito bytostmi jsem tehdy stál. Když v té době mnozí žáci
řekli „Dafa je dobrý“, nebyli upřímní a někteří lidé měli pochybnosti o obrovských změnách,
přes které procházela jejich těla. Když jsem se díval na ty bytosti, myslel jsem si: „Dokáží to?
Budou schopni dostat se z toho stavu, ve kterém jsou?“ a potom byly faktory na jejich
kultivační cestě, které přinesly zasahování do jejich kultivace a do mé nápravy Zákona. Jak
těžké to bylo! Tehdy jsem na to myslel celou dobu. Avšak nyní se už o tyto věci neobávám. Ti
učedníci Dafa, kteří se dostali přes pronásledování, říkám vám, mají stále víc a víc chladnou
hlavu a jsou si víc a víc vědomi toho, co dělají, jejich spravedlivé myšlenky se stávají ještě
silnějšími a jejich vědomí je postupně jasnější. Nejenže jsem se přestal znepokojovat těmito
věcmi, ale jsem dokonce šťastný, když vidím stav, ve kterém jste. (Nadšený potlesk) Ty
bytosti se skutečně staly vědomými a jejich životy jsou nyní v rukou jejich vlastních
spravedlivých myšlenek. Navíc, jsou to bytosti, které se kultivují v nápravě Zákona a kterým
je jasné, jakou cestou chtějí jít a je jim jasný cíl a smysl jejich existence. Jak výjimečné. Takže
když se dívám na současnou situaci, nyní se už ničím neznepokojuji a vím, že čím dále
půjdeme, tím se budete činit lépe. Při potvrzování Zákona jste to byli vy, co přišli s mnohými
myšlenkami a sami jste vyřešili mnoho problémů. Při potvrzování Zákona přemýšlíte o tom,
jak se dobře činit při potvrzování Zákona, této nejvelkolepější úloze, a učedníci Dafa ve světě
přemýšlejí o svých společných úlohách. Všichni vzájemně spolupracujete, diskutujete a
analyzujete věci s ostatními, abyste přišli s nejlepšími metodami. Ať je to jakkoliv, toto je
jedinečná cesta kultivování se učedníků Dafa a je to něco, co historie nikdy předtím neměla.
(Potlesk)
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Dnes jsou Velikonoce, den božího zmrtvýchvstání! (Nadšený potlesk) To je všechno, co
dnes řeknu. V tento nádherný, slavný den, ať božské stránky učedníků Dafa stejně tak
povstanou! (Dlouhý nadšený potlesk)
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