Vyučování Zákona na konferenci Zákona v Chicagu, 2004
(Li Hongzhi, 23. května 2004)
Zdravím vás všechny! (všichni odpovídají: Zdravíme Mistra!)
Dříve jsem řekl, že v době, ve které bude odstraňováno zlo postupující situací nápravy
Zákona a ve které světští lidé díky vašemu objasňování pravých skutečností budou mít čím
dál více jasno, bude zla pořád ubývat. Přestože staré síly již neexistují, věci, které naaranžovaly uvnitř Tří říší, mají pořád ještě svůj vliv. Znamená to také, že přestože je zla méně
a přestože se všichni světští lidé začínají probouzet, nechce se zlo pořád ještě vzdát. V této
době, ve které zlo nebylo ještě úplně odstraněno, může mít ještě různé vlivy. Je pořád ještě tak
zlovolné, jenom je to tak, že už nemá tolik síly a pořád ubývá míst, kde může páchat své
zločiny.
Vedle vlastní kultivace musí dnes učedníci Dafa dělat ještě velmi mnoho pro objasňování
pravých skutečností. Tak si myslím, že objasňování pravých skutečností je, co se učedníků
Dafa týká, jedinečnou cestou kultivace pro vás, coby dnešních kultivujících. V minulosti tomu
tak ještě nikdy nebylo, dalo by se i říct, že to je velký čin učedníků Dafa během nápravy
Zákona a zachraňování všech živých bytostí. Vy víte, že dříve při kultivaci existovalo jen
přání dojít sám k Dovršení. Ale to, s čím jsou konfrontováni učedníci Dafa, je velmi velká
záležitost. Vy víte, že jsem pořád říkal, že dnešní lidé na světě nejsou obyčejní. Když nejsou
obyčejní, potom lidé a živé bytosti, které zachraňujete, také nejsou žádné obyčejné bytosti. To
také nemůže být vykonáváno běžnými kultivujícími. Může to být činěno pouze dnešními
kultivujícími Dafa v době nápravy Zákona potvrzováním Zákona, oni jsou teprve hodni dělat
to, jim je teprve dovoleno to dělat. Jinými slovy, historický závazek, který nesete, je také
velmi velký, současně se buduje budoucnost.
Vy víte, že ve vesmíru se všechno nachází v posledním kroku nápravy Zákona, ale v této
části Tří říší existují ještě nejposlednější bytosti, které jsou z ještě vyšších úrovní. Jejich
existence měla rozdělující účinek, takže zlo může pořád ještě páchat ve světě zločiny. Ve
srovnání s obrovským vesmírem jsou Tři říše sice velmi malé, ale jsou s ním spojené, jsou
jako ohnisko ve vesmíru. Přestože tato zeměkoule je velmi malá, přestože jednáme
s bytostmi, které jsou na nejnižší úrovni, které vypadají jako bohové a mají podobu bohů –
lidem, dokonce i vaše kultivace začíná s nejnižším druhem kultivace ve vesmíru, vy jste
pověřeni jednou obrovskou misí.
Při objasňování pravých skutečností zachránili učedníci Dafa již velmi mnoho bytostí,
které měly být zachráněny, ale dosud to nestačí. Ve skutečnosti je to, co jste stihli do dnešního
dne ještě omezeno, co se počtu týká, je jich relativně ještě velmi málo. Zvláště učedníci Dafa
v Číně mají největší povinnost. Hlavním tělem učedníků Dafa je Čína, takže to tam mají
učedníci Dafa dělat ještě lépe, mají se díky naučeným lekcím stát ještě rozumnějšími a mít
jasnější mysl a mají jít svou cestou ještě spravedlivěji. Mají nechat ještě více bytostí dozvědět
se o spasení a mají působit jako hlavní tělo učedníků Dafa. Všechno co dělají učedníci Dafa
v ostatních oblastech se točí kolem tohoto hlavního těla Dafa v Číně, oni se snaží zabraňovat
pronásledování a redukovat tlak na učedníky Dafa v Číně. Oni také pomáhají učedníkům Dafa
v Číně při objasňování pravých skutečností. Z pohledu celkové situace nápravy Zákona působili učedníci Dafa v době nápravy Zákona vcelku vzato všichni jako učedníci Dafa.
Přirozeně existují ještě jednotlivci a tací, kteří nepostupují pilně vpřed, neboť u učedníků
Dafa existují přece tři kategorie. K první kategorii patří všichni ti, kteří dříve měli úmluvu
s Mistrem a proto přišli sem; ke druhé kategorii patří všichni ti, kteří v minulosti navázali
osudové spojení, totiž ti, kteří v rozdílných časových údobích minulosti navázali se mnou
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osudové spojení. Ke třetí kategorii patří všichni ti, kteří mají dobrou vrozenou schopnost,
kteří nejsou zlí a zdá se, že se jim to podaří, a kteří přišli díky tomu, že při nynějším šíření
Zákona byla otevřena velká brána. Avšak jejich chování není zcela uspokojivé. Dodnes
existují ještě tací, kteří se v soukromém životě vůbec nechovají jako praktikující. U takového
člověka, je jedno ať dělá cokoliv, on nemůže dojít k Dovršení. Při objasňování pravých
skutečností plýtváte penězi, které si učedníci Dafa odtrhli od úst. Pořád jsem vám říkal, že
máte myslet nejdříve na druhé, když něco děláte. Mysleli jste na to, zatímco používáte peníze
a předměty učedníků Dafa? Zlo neopomene využít žádnou skulinu. Zlo číhá u každé vaší
myšlenky a u každého vašeho počínání. Ať jste k čemukoliv připoutaní, zlo to zesiluje.
Nejsou-li vaše myšlenky upřímné, nechá vás být pošetilými. Všichni jsou ochotni dávat Dafa,
ale někteří jsou dokonce tak nestydatí, že vyžadují od praktikujících náhradu. Kultivuješ se
právě? S kým jednáš? Proč se nejevíte jako praktikující? Jak zřídíš mocnou ctnost kultivujícího? Myslíš si, že Mistr vás učí proto, abyste prováděli politiku běžných lidí? Existují ještě
tací, kteří pořád ještě nemají v hlavě jasno a jsou pořád nerozumní, nedbají na vlastní bezpečnost a ještě méně dbají na bezpečnost ostatních. Neboť, když tenkrát přišla k učedníkům Dafa
tato část, vědělo se již, že budou zkoušeni a že se budou nacházet v problémech. Během
procesu odstraňování a zmenšování velké karmy je to pro ně velice vážná zkouška. Zda to
budou moci dokázat, bylo tenkrát ještě v pochybnostech. Přirozeně že těch, kteří jsou nerozumní, je velmi málo.
Z pohledu dnešní situace si myslím, že většina to dokázat může, avšak existují někteří,
kteří to dokázat nemohou. Posuzují Zákon s lidskými připoutanostmi, posuzují pronásledování učedníků Dafa s lidskými připoutanostmi, posuzují ty tři věci, které mají učedníci Dafa
dělat, s lidskými připoutanostmi. Zvláště objasňování pravých skutečností nepřikládali mnozí
velký význam. Zde mluvím hlavně o učednících v Číně. Někteří pořád ještě nemají žádné
silné spravedlivé myšlenky a tak nepřikládají žádnou velkou důležitost objasňování pravých
skutečností. Někteří dělali při tomto pronásledování ještě velmi špatný dojem. Jednou jsou
čistí a potom zase zastření. Člověče – ať jsi přišel odkudkoliv, ať je tvoje vrozená základna
jakkoliv dobrá, jakmile přijde někdo k lidem, je právě v mlze. Je opravdu těžké dostat se ven
z tohoto falešného společenského stavu a z této falešné kultury lidstva, která byla vytvořena
starými silami. Avšak není to úplně tak, že se každá bytost nachází zcela v mlze, ona má ještě
jednu jasnou stranu a k tomu ještě podstatnou vrozenou základnu života, která byla vytvořena
vlastní vrozenou povahou, to všechno se může pozitivně projevit, všechno toto má dosáhnout
velmi pozitivního vlivu. Znamená to také, že člověk má mít vlastně upřímné myšlenky.
Chování v praxi, tak jsem to viděl, někteří se chovali velmi špatně. Ale vy víte, proč Mistr
přišel, při této záležitosti nápravy Zákona jsem právě tady proto, abych zachránil všechny
bytosti, včetně světských lidí na Zemi. (potlesk) Ti, které zachránit lze, mají být tedy zachráněni. Já posuzuji tu věc jiným způsobem než vy a světští lidé. Lidé vidí, že někdo udělal
chybu a že mu lze ztěží odpustit, tak já to nevidím. Já posuzuji celistvost bytosti ze všech
stran. I když u něho existuje již jen záblesk naděje, tak mu tu naději dám. (potlesk)
Lidé na světě říkali: „Nemá váš Mistr velké schopnosti? Pročpak neudělá to či ono?“ –
není to tak, jak si myslí. Když je opravdovou myšlenkou stanoveno, kdo má být vyřazen, ten
může být obratem ruky zničen. Ale k čemu jsem sem přišel? Proč musím tolik snášet pro
všechny bytosti? Nebyl bych to dělal nadarmo? Neboť každá bytost je spojena s jedním
nebeským tělem a s jednou velmi velkou záležitostí, tady je ohnisko. Když spáchal člověk
zločin, není to jen zločin nějakého člověka, přemýšlejte, je docela dobře možné, že bude
zasažen obrovský systém nebeského těla. Je-li to tak, že když je zničena živá bytost, může
být, že bude zničen obrovský systém nebeského těla. U některých nebudou zasaženy jen tyto
systémy. Neboť spáchala-li bytost na zemi zločin, kdo ji využil, kdo to naaranžoval, kdo ji
řídil, kdo ji k tomu navedl, čí faktory byly ve hře, potom se to netýká jen jednoho nebo dvou
nebeských systémů, nýbrž obrovsky velkého nebeského systému. Všichni za to musí nést
zodpovědnost. To je přece princip vesmíru, a je to základní standard jímž náprava Zákona
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vesmíru umisťuje všechny bytosti. Když tady člověk učinil něco špatného, bude zúčtováno
jen s tím člověkem. Ten člověk ale nemůže nést následky sám, je jedno až k jakému stupni
bude zničen, ten člověk nemůže nést následky. Není to jednoduše tak, že nějaký člověk
spáchá zločin, to je způsobeno účastí faktorů vysokých bytostí.
Ale jinak řečeno, když se u tohoto člověka projeví skutečně spravedlivé myšlenky a když
se mu vyjasní, potom když bude chtít něco udělat, bytosti vysokých úrovní se budou dívat
také na tuto stránku člověka. Chce-li být ten člověk skutečně dobrý, nemá nikdo právo nechat
ho páchat zločiny. Kdo by to přesto učinil, byl by shozen dolů. Hlavní tělo bytosti může mít
pozitivní účinky. I když tato bytost nebyla v minulosti pořád dobrá, mohou být její hříchy
sníženy. Principy nápravy Zákona se právě řídí v celém vesmíru podle chování bytostí vůči
nápravě Zákona. Celkový stav lidí na zemi je řízen z vysokých kruhů. Tak může chování lidí
ovlivňovat vysoké kruhy a dokonce ještě vyšší úrovně.
Mnoho učedníků má tu schopnost, že vidí nějaké scény a situace. Ve skutečnosti vám říkám, že jsou to vlastně všechno zjevení bytostí konkrétních rozdílných úrovní v gigantickém
vesmíru. To všechno jsou zjevení rozličných bytostí a jednotlivých životů rozdílných bohů.
Ale objevení se obrovského hlavního těla jejich krále je teprve to rozhodující. Normálně znají
velmi mnoho z pravdy. Jejich chování však ještě není stejné, jako těch konkrétních bytostí,
proto to, co mohli někteří učedníci vidět, nebylo žádné zjevení hlavního těla. Tak je tato
záležitost objasňování pravých skutečností pro naše učedníky Dafa ve skutečnosti mnohem
víc než vaše osobní kultivace. Při své vlastní kultivaci dovršíš jen jednu bytost, ale vašim
působením při záchraně všech bytostí, budou dovršena četná hlavní těla bytostí a bezpočet
bytostí, dokonce ještě gigantičtějších nebeských těl a vy právě nesete tak velkou záležitost na
svých bedrech.
Přirozeně, všechno co je naaranžováno starými silami my neuznáváme. Já jako Mistr to
neuznávám, přirozeně to neuznávají ani učedníci Dafa. (potlesk) V každém případě učinily to,
co chtěly, a učedníci Dafa by to měli dělat o to lépe a při zachraňování všech bytostí se sami
dobře kultivovat. Když narazíte při kultivování na démonické zasahování, máte se sami
kultivovat a dívat se sami na sebe. Neznamená to, že uznáváme démonická zasahování
aranžovaná starými silami a že se snažíme při démonickém zasahování to nějak napravovat,
tak to není. My negujeme dokonce objevení se starých sil a všechno co naaranžovaly, ani
jejich existenci neuznáváme. My negujeme jejich celou podstatu. Všechno co jste učinili,
zatímco je negujete a odklízíte, to je teprve ta mocná ctnost. Není to tak, že se kultivujete
v tom jimi zapříčiněném démonickém trápení, nýbrž vy jdete svou vlastní cestou dobře, tím
že je neuznáváte. Dokonce objevení se démonických trápení při jejich samotném odstraňování
vy neuznáváte. (potlesk) Z tohoto úhlu pohledu je to, co stojí proti nám, totální negování
starých sil. Také úkaz jejich zoufalého boje neuznávám ani já, ani učedníci Dafa.
Ve vesmíru existuje jeden princip, který všichni znají, totiž že každá bytost musí nést
všechny dobré i zlé následky, které v minulosti způsobila. Kolik dali učedníci Dafa během
odstraňování pronásledování, aranžovaného starými silami, tolik zase dostanou. Jedna úplně
normální bytost, zda snášela něco dobrého či zlého, dostane v budoucnu všechno, co dostat
má. Při tomto pronásledování trpěli učedníci Dafa pronásledováním a bolestmi, takže jim
bude v budoucnu dána ještě větší důstojnost, to je důstojnost, jakou žádná bytost ve vesmíru
v historii neměla. Neboť učedníci Dafa jsou učedníky, kteří byli stvořeni v době nápravy
Zákona, oni jsou s nápravou Zákona spojeni. Jenom tato záležitost již učedníky Dafa velmi
vysoko pozdvihla, kromě toho budou učedníci Dafa spaseni přímo Mistrem.
Sama tato záležitost je již velmi důstojná, učedníci Dafa mají být této důstojnosti také
hodni. Nemá to ale být ani tak, že po vysvětlení Mistrem to pochopíte tak, že nebudete již nic
jiného dělat a budete se výlučně s plným nasazením soustředit na práci pro Dafa. Potom
můžeš být opět využit starými silami, neboť ony právě využívají každé skuliny. Co jsem dnes
řekl učedníkům Dafa je totiž to, že se máte kultivovat mezi běžnými lidmi a máte se tak
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přizpůsobit, aby to odpovídalo formě běžných lidí. Vy nesmíte zacházet do extrémů. Vy tím
jako učedníci Dafa rozvíjíte váš vliv na stabilní způsob průběhu potvrzování Zákona. Máte
velmi, velmi mnoho problémů, vedle vykonávání dobré práce potvrzování Dafa, musíte ještě
přivádět do rovnováhy mezilidské vztahy na světě, vaše vztahy k rodině a ke společnosti, to je
opravdu velmi obtížné. Ale je to cesta, kterou musejí učedníci Dafa jít.
Je tomu již dávno, kdy jsem řekl, že jsem tuto věc rozdělil do dvou kroků. Kdybych byl
tuto věc vyřídil v jednom kroku, byly by tyto démonické potíže po celém světě. Bylo by
několik miliard učedníků Dafa, kteří by získali Zákon. A bylo by také docela hodně těch, kteří
by měli negativní vliv, těch by bylo také několik stovek milionů, potom by tento démonický
problém způsobil celosvětově démonické problémy. Kdyby byla bývala tato věc dělána
takovým způsobem, byl by do toho zapleten celý svět, nikdo by neunikl. Každý člověk, každá
bytost by musela tentokrát zvolit svou pozici. Ti, kteří se kultivovat chtějí, ti, kteří mohou
postoupit vpřed, ti, kteří jsou proti, ti, kteří mají jiný názor, všichni by si museli sami určit
svou pozici. Kdyby přišlo najednou několik miliard lidí, aby se kultivovaly v Dafa, aniž by se
kultivovaly tímto způsobem, odešlo by několik miliard lidí do klášterů a to by byla pro
lidskou společnost katastrofa. To by bylo vůči lidstvu a vůči Zákonu na této úrovni nezodpovědné. Já jsem ji rozdělil na dvě části a tato věc se sice nestala, ale nebude v budoucnosti
mnoho lidí kultivovat Dafa? Potom je tento způsob kultivace možná cestou, která bude
zanechána četným budoucím kultivujícím.
Z pohledu povinností učedníků Dafa, má být mnoho věcí děláno ještě hlouběji, zvláště
objasňování pravých skutečností. Dělejte tuto věc s objasňováním pravých skutečností ještě
hlouběji, týká se to získávání Zákona u budoucích lidí, týká se to zachraňování všech bytostí,
týká se to negování starých sil, týká se to odstraňování zla a tohoto pronásledování, týká se to
také vlastního Dovršení. Vlastně to někteří učedníci celý ten čas nedělali opravdu tak dobře,
kromě toho je ještě mnoho učedníků v Číně, kteří hledali různé výmluvy, jen proto, aby
nemuseli vycházet. Existují ještě někteří, kteří jsou abych tak řekl proměněni, oni si myslí, že
ztratili svou tvář, je jim trapně a stydí se, tak nevycházejí, jsou zoufalí. Existuje ještě jedna
část těchto lidí, kteří se schovávají doma a čtou knihy, hledají ještě výmluvy a pořád ještě
nepostoupili vpřed, ve skutečnosti mají strach. Já doufám, že ti ostatní učedníci Dafa v Číně
těmto lidem pomohou, aby postoupili a dělali věc, kterou mají dělat učedníci Dafa. Dokud
tato věc ještě není skončená, je to pro všechny bytosti osudová příležitost a šance.
V očích bohů není záchrana všech bytostí v žádném případě něco takového, jako v lidské
společnosti, když člověk učinil něco špatného, použije se lidská metoda, aby tento člověk
svou chybu napravil. Bohové jsou milosrdní, mají v sobě tu největší toleranci a jsou skutečně
zodpovědní vůči bytostem, nekladou mnoho důrazu na jeden moment nebo na chování
jednoho člověka, neboť bohové nechají bytost z podstaty probudit, podněcují buddhovskou
povahu bytosti z podstaty. Z pohledu tohoto bodu, máte při objasňování pravých skutečností
nasadit ještě více sil, dělat věci ještě hlouběji, ještě lépe a solidně. V žádném případě to
nemáte vyřizovat povrchně. Teprve když to děláte svědomitě a dobře, může být zachráněno
mnoho bytostí. Je jedno s jakou výmluvou jednotliví lidé a lidé se špatnými úmysly nenechají
učedníky v Číně vysvětlovat pravé skutečnosti. Je to zasahování a to všechno patří k tomu, že
lidé jsou využívání zlem, aby narušovali. Ti, kteří tak jednají, pokud nepřišli ke scestným
poznatkům, byli také využiti zlem nebo jsou to lidé se zlými úmysly, kteří mají negativní vliv.
Tato věc objasňování pravých skutečností musí být činěna a musí být bezpodmínečně dotažena do konce. Tato věc není dělána podle aranžmá starých sil, my negujeme od starých sil
úplně všechno.
Nyní pohovořím o jiné věci. Vy všichni víte, že učedníci Dafa pozvolna odstraňovali
v procesu své kultivace nepřetržitou kultivací během potvrzování Zákona mnoho špatných
věcí, které se udály mezi běžnými lidmi. Ale některé věci se jen zmenšily, nejsou ještě úplně
odstraněny. Že nebyly ještě úplně odstraněny, má také jeden cíl, totiž, že vy můžete žít mezi
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běžnými lidmi, než dojdete k Dovršení, abyste mohli v lidské společnosti zachránit všechny
bytosti a dělali dobře tu věc, kterou mají učedníci Dafa dělat. Ale protože máš taková připoutání, mohou se zrcadlit ve tvé kultivaci, ve tvém životě, ve tvých slovech a tvém chování
v rozdílném prostředí, dokonce v každé tvé myšlence a v úvahách všedního dne. Když se
necháš strhnout, potom není tvé chování v tomto momentě nebo v oné krátké době a v této
záležitosti nic jiného, než chování běžného člověka. Pokud neustále nemůžeš jednat podle
požadavků učedníků Dafa a kultivujících, nejsi potom běžným člověkem?
Není se čeho obávat, když má člověk takové lidské věci. Když je ve svém chování může
tlumit, když může sám sebe a své upřímné myšlenky posilovat a správně se chovat, je to
právě kultivace. Kdyby takové věci neexistovaly, nebyla by to ani kultivace. Právě protože
takové věci existují, můžeš se kultivovat, utužovat se a v tomto komplikovaném prostředí
a během tohoto pronásledování se sám kultivovat, tak se právě projevuje velkolepost učedníků, takto tyto věci fungují. Ale když si nedáte pozor, může se to někdy projevit velkou
připoutaností.
Ve skutečnosti chtějí učedníci Dafa mnohokrát dělat dobře objasňování pravých skutečností při potvrzování Zákona a jinou práci učedníků Dafa, takže u vás dochází často
k hádkám. Chování některých učedníků jste také viděli, oni mají velmi silné lidské připoutanosti, někteří učedníci se velmi snadno nechávají strhnout lidským srdcem. Všiml jsem si již
velmi dávno jedné věci, nemluvil jsem o tom pořád, protože vaše objasňování pravých
skutečností a jiná práce k potvrzování Zákona je velmi důležitá. Nechtěl bych, aby to tím bylo
oslabeno, proto jsem o tom nemluvil pořád. Dávejte pozor: Mnoho našich učedníků si od
jiných nenechá nic říct. Jakmile jim ostatní něco řeknou, jsou rozhořčeni; jakmile jim ostatní
něco řeknou, nemohou to ve svém srdci snést. To už je velmi nápadné. Přemýšlejte o tom
pořádně, dokonce i já jako Mistr vás ani nesmím na něco upozornit. Dnes všichni víte, že
Mistr to myslí s vámi opravdu dobře, z milosrdenství vám Mistr vysvětluje Zákon. Kdybych
jednou změnil své chování a mluvil s tebou s protáhlým obličejem, brzy bys to nemohl snést,
je tomu skutečně tak. Mnozí říkají, že ať s nimi Mistr mluví kdykoliv, mohou to snést, to jsou
jen tvé představy. Vaše kultivace musí být pevná a hluboká, člověk musí opravdu dosáhnout
oněch měřítek.
Vy víte, proč nemohou být pořád ještě opuštěny mnohé věci a mnohé připoutanosti? Proč
je to tak těžké? Já jsem vám pořád říkal, že částice začínají v mikroskopickém, skládají se
vrstvu za vrstvou dohromady, až k povrchovým substancím. Když si v nanejvýš mikroskopickém jednou prohlédnete ty substance, které tvoří tyto připoutanosti v myšlenkách, co to je?
Jsou to hory, obrovské hory, jsou to tvrdé skály, jako žula. Jakmile jsou vytvořeny, již s nimi
člověk nemůže pohnout. Vy víte, že dříve byl u mnoha lidí kultivován vedlejší prapůvodní
duch, jejich Mistři nemohli proti této věci nic dělat, proto nechtěli při kultivaci toto tělo vůbec
mít. Důvodem pro to je to, že nemohli při kultivaci odstranit tyto mohutné hory, nemohli tyto
hory odtesat pryč, oni se mohli jen pokoušet je potlačit, totiž meditací a bezmyšlenkovitostí je
potlačit. Oni je nenechali v onom životě působit a zatím co se kultivovali, nenechali z toho
vzniknout žádnou myšlenku, to je to jediné, co mohli dělat. Při kultivaci tím nenechali rušit tu
stranu, která mohla dosáhnout tao, aby nevznikla žádná připoutanost, neboť toto špatné
zrcadlení mohlo vést k tomu, že by se nemuseli kultivovat úspěšně a spadli by dolů, to se
nemělo stát. Tedy, když přišel ten určitý čas, kdy mohli dojít k Dovršení, okamžitě své tělo
odhodili, nesmělo se čekat ani sekundu.
Kdyby kultivující nechtěl odložit své připoutanosti, hledá často výmluvy a to: „Když mi
něco říkají ostatní, tak to neslyším rád; když mi říká něco Mistr, rád poslechnu“. – zmizí ona
velká hora již sama od sebe, když ti to řekne Mistr? Může být toto tvrdé kamení najednou
rozpuštěno, aniž by ses kultivoval? Kdybych to byl pro tebe učinil, nepočítalo by se to již ke
tvé kultivaci, proto se nesmí nic takového učinit. Musí to být odstraněno tvojí vlastní kultivací. Mnoho věcí vy dělat nemůžete, ale Mistr může. Ale jakpak to Mistr dělá? Není to tak, že
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jakmile přijdu s tebou do kontaktu, odeberu ti to. Když jsou tvé spravedlivé myšlenky pevné
a když dokážeš zahnat své připoutanosti, budu ti je odebírat kousek po kousku. Kolik můžeš
zvládnout, tolik ti odeberu a tolik bude u tebe odstraněno. (potlesk) Ale jako kultivující musíš
na sebe skutečně klást sám požadavky. Přestože to někdy ještě nemůžeš zvládnout, alespoň
musíš mít tuto upřímnou myšlenku, musíš se kultivovat sám.
Mnoho učedníků si toho teď není vůbec vědomo. Protože Mistr o tom dlouhý čas nehovořil, mnoho jich skutečně dělá to, že tyto věci podporuje. V Zhuan Falunu jsem již dávno o této
věci mluvil. To mají učedníci zvládat od počátku, již v počáteční době – nevracet ránu, když
jsi bit; neopětovat nadávky, když ti nadávají – to má být učiněno nejen ústy, nýbrž srdcem,
srdce není opravdu pohnuto a to je poznání ze Zákona. Já jsem vám říkal, učit se více Zákon,
učit se Zákon, učit se Zákon a učit se Zákon. Když nedbáte na učení se Zákona, budou tyto
věci určitě podporovány. Člověk právě nerad slyší to, co zní nepříjemně, chce slyšet jen to, co
zní příjemně – ti ostatní mě nesmí dráždit. Přemýšlejte, nedělají to běžní lidé, že se těší
z takovéto radosti mezi běžnými lidmi? Nemají radost z těch příjemných slov? Chceš mít ty
jako kultivující takové věci obyčejných lidí? Říkám vám, že jako kultivující jsi také mezi
běžnými lidmi a ty musíš právě umět taková nepříjemná slova poslouchat, (potlesk) jinak jsi
nevyřešil ani tento základní problém. A to ty ještě říkáš, že jsi učedník Dafa.
Jako kultivující, proč uvízneme někdy ještě v rozepřích? Proč pořád zdůrazňujete chování
těch druhých? Proč se objevují všechny možné připoutanosti, jakmile vám něco ten druhý
řekne? Neměli byste jednat tak, že vaše srdce zůstane nepohnuto, i když vám nadávají?
U konfliktů je mnoho faktorů způsobeno těmito věcmi. Jakmile se u někoho těchto věcí
dotknete, stane se impulsivním, jeho srdce se dokonce rozbuší. V tomto momentě již nikdo
nemyslí na to, že nese zodpovědnost za Zákon, protože je velice rozčilen. Někteří se dokonce
pořád utvrzují: „Ach, proč se tento člověk chová pořád tak zle? Proč se všemi jedná tímto
způsobem?“ Existují i tací, kteří říkají: „Všichni ostatní si na něho stěžovali“. Mám-li já jako
Mistr k tomu něco říct, pak říkám, že jste jednali špatně všichni. Kdybyste už nikdo neměl tu
připoutanost chtít slyšet něco příjemného, kdybyste byli všichni zvládli to, že když vám
nadávají tak vaše srdce zůstane nepohnuto, podívejte se jen, zda byste se ještě tak chovali.
Právě, protože máte ještě všichni tuto připoutanost, mohou existovat ještě faktory, které
pohnou vaším srdcem. Právě proto, že se tato připoutanost u vás projevila, máte tyto antipatie.
Protože máte tuto připoutanost vy všichni, dochází u vás k tomu tehdy, když mají všichni
averzi vůči tomu člověku, který pohnul vaším srdcem. Kdybyste vy všichni při prudké
výměně slov mohli udržet svá srdce v klidu a srdce by nebylo vůbec pohnuto, podívejte se,
zda by takové faktory vůbec ještě existovaly.
Neříkal jsem vám, že u kultivujících neexistuje žádná náhoda? Neříkal jsem vám mnohokrát, že srdce kultivujícího se nemá dojímat? Mistr dnes právě zůstává na světě v podobě
fyzického těla, ale Mistr má velmi, velmi mnoho schopností. Mám bezpočet Těl Zákona, oni
všichni vyřizují věci, které mají být u učedníků Dafa vyřízeny. Během nápravy Zákona
vyřizují věci nápravy Zákona, oni dělají víc, mnohem víc věcí, které se tady neprojeví. Ale co
jsem vás učil, jsou ortodoxní principy, jsou to principy vesmíru, je to Zákon, který vychovává
velké osvícené bytosti. Jako učedník Dafa, co si člověk přeje? Co vlastně kultivuje? Zapomněli jste snad dokonce tyto nejzákladnější a nejjednodušší věci?
Přirozeně, že objasňujete pravé skutečnosti a zabýváte se mnoha věcmi a musíte ještě dělat
hodně věcí, ukázali jste svou velkolepou stránku učedníků Dafa, ale nezapomínejte zbavovat
se kultivací těch nejzákladnějších věcí. Není to tak, že když o tom můžeme mluvit, že už se to
dá v rozhodujícím momentě zvládnout. Není tomu bezpodmínečně tak. Je jedno jaké konflikty se vynoří, vynoří se najednou, a může se stát, že to v rozhodujícím momentě nezvládneš. Neboť nejsou takové, jak si je člověk představuje, nejsou ani takové, jak se říká. Jako
například při kultivaci buddhovství se říká: „Když tam skutečně půjdu, určitě to dokážu,
nechtěl bych mít žádné připoutanosti“. Ale jakpak to můžeš dokázat, když jsi ještě neodstranil
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tyto faktory? To nejde, protože bytost je právě tak vytvořena. Ať položíš kámen kamkoli,
zůstane kamenem, ať položíš kamkoli kousek zlata, zůstane navždy zlatem.
Vy všichni znáte myšlenky při kultivaci, dokonce i když na něco myslíš bez úmyslu, přicházejí špatné myšlenky samy od sebe. Proč? Není to právě tím, že takové věci existují? Je
jedno jaký konflikt se vynoří, je jedno co se stane, tak jsem vám řekl, že ti dva, u nichž ke
konfliktu došlo, mají hledat příčinu sami u sebe, kromě toho musí ten třetí také o sobě sám
přemýšlet, proč ho nechali, aby to viděl. Ani nemluvě o tom, že on sám v tom konfliktu přímo
vězí. Pročpak člověk nekultivuje sám sebe?
Dnes jsem se zmínil o tomto problému, protože chci využít tuto příležitost. Myslím si, že
o tom mám mluvit. Když jsem to vyslovil, máte být pozorní a dávat na to pozor, takže tato
věc potvrzování Zákona učedníky Dafa může být prováděna ještě posvátněji, nebuďte takoví,
jako obyčejní lidé. Když běžní lidé dělají práci pro Dafa, sbírají jenom své štěstí. Ale když
učedníci Dafa dělají práci potvrzování Zákona, je to gong a ctnost, takže byste se měli všichni
dobře dovršit.
Nyní promluvím ještě o jiné věci. Vy víte, že mnoho věcí učedníků Dafa má být zanecháno
pro budoucnost. Nemá to být bezpodmínečně zanecháno pro lidi. Je docela dobře možné, že
během vašeho potvrzování Zákona se ve vesmíru hledí za prvé na to, zda jsou některé věci
v pořádku či ne a za druhé se hledí na cestu budoucnosti, kterou jste vytvořili vy. Přestože se
ukazují na Zemi a mezi lidmi, ale když se zvětší, mají na různých úrovních jinou podobu.
Každý učedník Dafa musí stvořit vlastní cestu, při kultivaci nejsou cesty vás samotných
stejné. Znamená to, že u každého je cesta jiná. Stavy budoucích bytostí na rozdílných úrovních ve vesmíru se u vás budou možná trochu projevovat. Záleží jenom na tom, zda vy
půjdete při potvrzování Zákona svou vlastní cestou upřímně nebo ne, zda jste dobří nebo ne,
zda to můžete zvládnout, takový velký faktor v tom ještě existuje.
Část z vás má při kultivaci nadpřirozené schopnosti. Někteří mohou něco vidět, někteří
mohou používat několik nadpřirozených schopností. Právě jsem řekl, že každý jde jako
učedník Dafa svou vlastní jinou cestou. Vámi stvořená cesta má vliv na budoucnost ve
vesmíru. Když je určeno, aby se učedník Dafa kultivoval s nadpřirozenými schopnostmi, pak
pro to existuje určitě důvod. Má to být určitě něco jako položení základního kamene pro
budoucí bytosti, neboť učedníci Dafa mají právě tak velkou povinnost, oni právě s sebou
nesou tak důležitou úlohu. Mnoho věcí vám nevysvětluji, protože se obávám, že by u vás
vznikly rozličné připoutanosti.
Když někteří z té části, která se kultivuje s nadpřirozenými schopnostmi, nešli dobře svými
vlastními cestami – dnes se nechají rušit, zítra se dostanou ke scestným poznatkům a pozítří
se nechají opět něčím dovést ke vznětlivosti, takže už ani nevědí, kde je vpředu a kde vzadu –
já vám říkám, že potom jste nešli touto pro vás naaranžovanou cestou dobře. To, že tato cesta
byla naaranžovaná pro tebe spočívá v tom, že ve vesmíru takové faktory existují, byly ti dány
a ty jsi mohl tou cestou jít. Rozuměli jste co tím míním? (potlesk) Ale mnozí jednotliví
učedníci s nadpřirozenými schopnostmi ukázali, že nejsou hodni této velké mise a nešli tou
cestou dobře. Mysleli si, že mají pár schopností, tak jsou samolibí, to není dokonce ani otázka
dychtivosti po uplatnění se, oni dokonce udělali velmi velkou okliku, dostali se dokonce ke
scestným poznatkům a pořád to ještě nechápou! Ty jsi ukázal, že nejsi hoden té velké důvěry
vložené do tebe tímto vesmírem, a to není žádná maličkost. Proto máte jako učedníci Dafa
dávat pozor na všechny oblasti. Učedníku Dafa, ohlédni se na cestu, kterou jsi šel. Každý jde
v rozdílném prostředí svou vlastní cestou, včetně práce, kterou v lidském světě máš a tvého
stylu života, pro to všechno existují důvody.
Zákon, který jsem dnes učil, se týká jak učedníků v Číně tak učedníků mimo oblast Číny.
To jsou problémy, které se vyskytly u všech. V tomto časovém období to učedníci Dafa při
potvrzování Zákona dělali vlastně všichni velmi dobře. Nechtěl bych mluvit o mnoha kon7

krétních věcech, neboť to nádherné, zázračné a posvátné nechám, abyste raději spatřili sami.
Budete-li v této době dělat pořádně ty tři věci, které mají učedníci Dafa dělat, budete moci
projít, tak budete moci určitě projít. (potlesk)
Moje slova jsou pořád ještě stejná, nechtěl bych žádného zanechat zpět. Tedy Mistrovy
myšlenky jsou normálně jiné, než vaše. Někdy si myslíte, že někteří lidé jsou takoví nebo
takoví, já ale nemám stejný názor jako vy. Vy víte, že jsem dnes otevřel bránu pro záchranu
lidstva tak široce, rozličná práce všech bytostí v lidském světě je právě taková, existují
všechna možná povolání. Já bych chtěl spasit každého člověka, nechtěl bych je nechat ve
štychu. (potlesk) Necháte-li mezi učedníky Dafa vzejít ještě silnější spravedlivé myšlenky,
pak teprve to bude nejvelkolepější. Každý začíná sám u sebe, takže naše prostředí bude
skutečně velmi upřímné, tak se všechny neupřímné faktory rozpustí, tak všichni učedníci,
kteří se nečinili dobře, své nedostatky uvidí a to je může podpořit, aby to dělali dobře.
Lidé – v dnešních dnech historie může člověk získat Zákon, to není žádná normální záležitost. To je vskutku to největší štěstí! Ale jakmile ho ztratí, víte co na něho čeká? To je
skutečně hrozné, jestliže mu byla svěřena tak velká povinnost a obrovsky velká mise a on ji
nesplnil, potom se taková bytost ve srovnání s Dovršením, nachází přesně v protipólu. Potom
taková bytost skutečně projde dolů branou ne-života. Vy nesmíte ani nikoho ode mne lehkovážně zanechat ve štychu. Je jedno jaké chyby má, je jedno, jaký člověk to je, já bych mu
chtěl dát šanci. Přirozeně, v lidské společnosti existuje přece jen část lidí, kteří to nemohou
zvládnout, a tak je potom necháme. Dnes hlavně říkám, že učedníci Dafa to mají dělat lépe
a měli bychom si vážit těch, kteří získali Zákon.
Ti, kteří se nečinili dobře, o tom mají správně zauvažovat, nepovažujte Mistrovo milosrdenství v žádném případě za žert. Ty tomu nemusíš tomu věřit, můžeš si jít svou cestou, ale já
jsem řekl, že se v lidské společnosti vynořila tak velká záležitost, tak velké množství lidí
ukazuje svůj postoj ve společnosti. Zákon, který jsem já – Li Hongzhi učil, se chtěli dozvědět
od pradávna všichni lidé; oni ho získat nesměli, i když ho získat chtěli. (potlesk) Všechno toto
není žádná náhoda. Přemýšlejte úplně v klidu, vy všichni ti, kteří jste to nedělali dobře,
v žádném případě nesmíte kvůli nerozumnosti a kvůli lidským připoutanostem ztratit vaši
věčnost.
Tolik bych chtěl říct. Mnoho díků! (dlouhý, mohutný potlesk)
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