Vyučování Zákona na konferenci Zákona ve Washingtonu, DC,
2004
(Li Hongzhi, 24. července 2004)
Dobré ráno! (Posluchači odpovídají: Dobré ráno, Mistře!)
Čas letí a v okamžiku uplynul další rok. Učedníci Dafa se během období, které uplynulo od
té doby, co jsem se zúčastnil Konference Zákona v DC minulý rok velmi změnili, stejně jako
celkový stav nápravy Zákona. Učedníci Dafa se skutečně činili velmi dobře ve věcech, které
by učedníci Dafa měli dělat, když potvrzují Zákon. Když se podíváte na to jak to jde, může
být čím dál víc jasnější a jasnější, že před námi je světlá budoucnost. (Potlesk)
V nepříliš vzdálené budoucnosti dospěje toto pronásledování a tato forma kultivace, kterou
mají učedníci Dafa, ke konci. (Potlesk) Tato forma kultivace, první svého druhu, kde jsou
učedníci Dafa částí nápravy Zákona když vesmír prochází nápravou Zákona, spolu s mocnou
ctností prokazovanou učedníky Dafa a velkolepé činy, které udivují celý vesmír, všechno toto
velmi brzy skončí. (Potlesk)
Takže dívajíc se na současnou situaci, protože jste odstraňovali zlo se spravedlivými
myšlenkami a spravedlivými činy, když jste potvrzovali Zákon, v tomto bodě je počet
špatných životů nepatrný a oni se jen pokoušejí schovat. Aby však udrželi toto prostředí
takzvané „zkoušky“ zla, temní přisluhovači, kteří jsou ve Třech říších a které staré síly
v minulosti uspořádaly, jakož i někteří bohové, kteří hrají negativní úlohy – jsou to oni, kteří
přímo dělají ty špatné věci. Jinými slovy, faktory zanechané systémem starých sil stále mají
negativní vliv. Potom ty životy nebudou schopny zaplatit za zasahování, které způsobily
nápravě Zákona a za činy, kterými se podílely na poškozování nápravy Zákona, takže všichni
z nich budou odstraněni během nápravy Zákona, to je jisté. Takže oni jsou částí těch špatných
životů, které odstraňujete, když vysíláte spravedlivé myšlenky. Ve skutečnosti těch životů
mnoho nezůstalo. V tomto bodě zůstalo jen přibližně pět procent původních temných
přisluhovačů a velmi málo bohů, kteří hráli negativní úlohu v nápravě Zákona. Ale stále hrají
špatnou úlohu v rámci mechanizmu sestaveného v minulosti starými silami. Takže při
potvrzování Zákona, bez ohledu na to, jaká je situace, nikdo z vás by neměl polevit v
ostražitosti a když přijde na věci, které by měli dělat učedníci Dafa, měli byste se stále snažit
udělat je co nejlépe. Zejména když se to chýlí ke konci, pro některé studenty skutečně
nezůstává mnoho času, a platí to dvakrát pro ty, kteří se nečinili dobře – měli byste využít čas
a činit se dobře.
Pokaždé, když mluvím o stavu nápravy Zákona, vždy musím dodat toto: Takto se kultivují
učedníci Dafa a nikdo by neměl jít do extrémů. Pokračujte v tom, co byste normálně dělali.
Cokoliv byste dělali, měli byste to dělat nadále jako obvykle. Je to proto, že každá vaše
myšlenka a nápad, každý jeden čin, má vliv na velké věci. Bez ohledu na to, jaké velké věci
se dějí, tvařte se jakoby se nic nedělo a dělejte dál to, co by měl dělat učedník Dafa. Toto je
cesta, po které dnes jdeme a toto je dědictví mocné ctnosti, kterou zanecháváte. Cesta, po
které vy, učedníci Dafa, jdete, je to, jak se musíte kultivovat podle naší kultivační cesty
a vůbec se nemůže změnit při nějakých změnách v běžném světě.
Dívajíc se na věci, které jste dělali při kultivaci a potvrzování Zákona jako učedníci Dafa,
stále máte mnoho nedostatků a měli byste opustit všechny věci, ke kterým jste připoutaní.
Když mluvím o připoutanostech, nebudete tomu rozumět extrémním způsobem, jak byste
tomu rozuměli předtím. Tato cesta, po které jdete a způsob, jakým se kultivujete, nejsou
připoutanosti. Vaše vlastní představy a odchýlené myšlenky, které stále máte mezi lidskými
bytostmi když potvrzujete Zákon, ony jsou tím, co byste měli opustit. Co se týká vaší
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kultivační cesty, která je tu, v běžné společnosti – fakt, že pracujete a vedete normální život
mezi masami, přičemž děláte kultivaci – to je něco, co jsem vám nikdy neřekl abyste opustili,
protože to je něco určeného naší kultivační cestou.
Během minulých několika let pronásledování jste ukázali mocnou ctnost učedníků Dafa,
ale přitom vyšlo na světlo mnoho nedostatků. Avšak v procesu potvrzování Zákona, velká
většina učedníků Dafa odstranila tyto nedostatky, zatímco se kultivovala a potvrzovala Zákon,
a to je pozoruhodné. Běžní lidé nejsou schopni opustit lidské věci. Ale kultivace, víte, je
odlišná od něčeho obyčejného. Běžný člověk žije jen proto, aby se hnal za věcmi, které chtějí
běžní lidé. Učedníci Dafa nejsou připoutáni k těmto věcem. Máte jasný cíl kultivace a víte, co
děláte. Zatímco potvrzujete Zákon, mnoho věcí, které děláte, se zdají být stejné jako ty, co
dělají běžní lidé, a proto několik lidi říká, že vypadáme jako bychom dělali politiku, nebo že
organizujeme nějaké společenské hnutí. Nu, takovéto jsou lidské bytosti. Během tohoto
časového období jistě nebudou milióny bohů dělat božské věci v lidském světě a učedníci
Dafa jistě nebudou používat své božské stránky na dělání božských věcí v širokém rozsahu,
s naplno ukázanými božskými prostředky, před masami lidí v běžném světě. Učedníci Dafa
používají prostředky běžných lidi na potvrzování Zákona. Nezapletli se do „politiky“ běžných
lidi. Není nic nesprávného na používání nějakých forem běžných lidi, které jsou užitečné na
potvrzování Zákona.
Když se dostali do tohoto bodu, učedníkům Dafa by měly být věci ještě jasnější. Učedníci
Dafa nejsou nějací politici – světští lidé – máte mnoho schopností světských lidí, ale
nepokoušíte se získat nic běžných lidí. Kultivace učedníka Dafa je pro účel dosažení Dovršení
během potvrzování Zákona. Ale jako učedníci Dafa, také zachraňujete všechny bytosti,
umožňujete mnohým životům, aby byly spaseny a zachráněny během nápravy Zákona.
V minulosti jsem často říkal, že žádný z lidí v dnešní lidské společnosti nemá jednoduché
pozadí. Během průběhu historie, bohové různých období vytvořili lidi různých období
a vzhled různých ras je ve skutečnosti obrazem různých bohů. To, co vytvořili, byla lidská
stavba těla ve Třech říších, která je známá jako „lidská kůže povrchové úrovně“. Když jsme
se dostali k dnešku a zejména když jsem vyšel na veřejnost se Zákonem, množství bohů přišlo
dolů a reinkarnovali se jako lidé. To, co je v tělech mnohých běžných lidi, už nejsou duše
(yuanshen) z doby, když bohové vytvořili člověka, protože v té době byla duše člověka
vytvořena z látky z Tří říší, přičemž duše mnohých dnešních lidí přišly z vysokých úrovní.
Proč přišly? Jak jsem řekl předtím, nic v tomto světě ve skutečnosti není náhodné. Každá
bytost a každý předmět přišel kvůli Dafa, byl zformovaný pro Dafa a byl vytvořen pro Dafa,
a to zahrnuje všechny lidi. Všechno z toho, co se přihodilo v historii Tří říší bylo vytvořeno
pro Dafa. Ať to byli všichni bohové v historii, kteří přišli dolů spasit lidi, všechny hrdinské
postavy, které se objevily v každém národě, nebo všechny různé kultury, které vznikly během
historie, všechny se staly kvůli dnešnímu konečnému projevu Dafa mezi lidskými bytostmi.
Kvůli tomuto účelu byla mezi lidskými bytostmi vytvořena kultura pro porozumění Dafa
a byly vytvořeny vlastnosti různých kultur, jakož i styly různých kultur. Jinak řečeno, proces
od počátku Tří říší a lidstva byl procesem vytváření způsobů myšlení lidských bytostí,
vytváření chování lidských bytostí, vytváření principů pro lidské bytosti a vytváření toho, co
dovoluje lidem nakonec pochopit tento Zákon, kultivovat se podle tohoto Zákona
a porozumět, že se mají kultivovat a stát se učedníky Dafa, a umožnit masám bytostí, aby byly
spaseny během nápravy Zákona. Všechno toto bylo zformováno během průběhu historie pro
tento konečný moment vesmíru. Ve skutečnosti, když mnoho, přemnoho Velkých osvícených
bytostí v historii, jako Šákjamuni, Lao-c’ a Ježíš zachraňovali lidi, odevzdávali cestu a dělali
dobré činy, trpíce kvůli lidem, mohu vám říci, jejich skutečným cílem bylo vytvořit kulturu
pro nápravu Zákona.
Dlouhá historie vesmíru udělala úplné přípravy pro tuto nápravu Zákona a Tři říše byly
udělány a vytvořeny a rostly a vyvíjely se pro nápravu Zákona. Takže všechny životy v tomto
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historickém procesu existovaly a byly vytvořeny kvůli nápravě Zákona. Jinými slovy, během
dlouhého, vleklého průběhu historie, bez ohledu na to, kolik životů se objevilo nebo kolik jich
je stále v dnešním světě, všechny přišly a všechny se narodily a byly vytvořeny kvůli tomuto
Zákonu. Toto dokonce zahrnuje ty životy, které byly uspořádány starými silami a mají
negativní účinky. Tehdy pro ně staré síly uspořádaly, že budou mít negativní účinky, aby se
mohly Dovršit. Je to proto, že staré síly si myslely, na základě jejich představ, že ti, co hrají
negativní úlohy umožňují těm, co hrají pozitivní úlohy se Dovršit. Kdyby toto byla kultivace
v normálním časovém období, potom byste nemohli říci, přinejmenším v určité sféře, že jejich
logika byla odchýlená. Ale když se děje náprava Zákona obrovských nebeských kleneb,
potom to zasahuje do nápravy Zákona a je to nesprávné, a způsobilo to vážné narušení.
Všechno to vyjadřuje, že zlo se snaží řídit nápravu Zákona a budoucnost. Toto dělá hřích
starých sil proti nápravě Zákona největším hříchem.
Ale přes to, všechny životy přišly kvůli tomuto Zákonu, takže by se měly pozitivně
přizpůsobit a zesouladit s tímto Zákonem a nemohou vnucovat věci tomuto Zákonu nebo
budoucnosti. Je mnoho životů, které měly mít negativní účinek v tomto procesu, podle toho,
jak to uspořádaly staré síly. Ale neměly, což znamená, že je stále lze spasit. Když objasňujete
pravdu a když učedníci Dafa dělají věci, které mají dělat, dovolte mi říci vám, z velké části
jste to vy, kteří je zachraňujete.
Jak jste viděli, váš Mistr v poslední době nic neřekl běžným lidem a už nedělám nic
osobně, abych spasil běžné lidi a dokonce když přijde na věci, které dělají učedníci Dafa, jen
zřídka se do nich míchám. Možná je vám jasné, proč je to tak: Chci pro vás zanechat
příležitost ustanovit si mocnou ctnost. Kdybych vás v něčem dnes vedl, potom by ta věc
nebyla udělána vámi, takže byste ztratili příležitost na ustanovení si mocné ctnosti. Během
doby, jako učedník Dafa a velkolepá Osvícená bytost budoucnosti, když zachraňujete bytosti,
měli byste plně ukázat svoji velkolepost, svůj soucit a svoji ušlechtilost. Proto vám chci dát
množství příležitostí na záchranu lidí ve světě, na záchranu všech bytostí, a nechat vás dělat ty
věci, které byste měli dělat. Ve skutečnosti, v budoucnosti uvidíte, že ať to byl Ježíš,
Šákjamuni nebo jiné Velké osvícené bytosti v historii, není tam rozdíl mezi tím, co dělali oni a
tím, co vy děláte dnes. Je tam rozdíl jen ve formě. Takže vám tato věc musí být jasná a musíte
dělat dobře to, co byste měli dělat.
Je to Dafa – takový nesmírný Zákon – a náprava Zákona – tak závažná událost. To samotné
vás vyzdvihuje na vznešené místo. Navíc, všechno, co děláte v nápravě Zákona je určitě
nejvelkolepější, protože dokonce i historie byla kvůli tomu vytvořena. Takže byste se měli co
nejlépe snažit činit se dobře ve věcech, které by učedník Dafa měl dělat a každá jedna věc má
nejvyšší důležitost. Požádal jsem vás, abyste dělali dobře tři věci. Musíte dobře dělat ty tři
věci. Měli byste tyto věci dělat dobře po celou dobu až po vaše Dovršení. Vaše mocná ctnost a
všechno z vaší budoucnosti pochází z těchto věcí.
Co se týká některých nedostatků, které stále existují, měli byste vlastně být schopni vidět je
s větší jasností. Mnohokrát si všímám, že když diskutujete o určitých věcech, stále máte
problém připoutanosti vaší lidské stránky a hádáte se o věcech, přes které se nemůžete dostat,
což potom ovlivňuje diskusi, kterou máte ohledně hlavních věcí na potvrzování Zákona. Viděl
jsem, že jsou to připoutanosti, které se zformovaly mezi běžnými lidmi, které vzplanou hned
jak se jich dotknete. Ale vy nemůžete být takoví. Cokoliv děláte je pro Dafa, takže byste to
neměli dělat podle vašich vlastních představ. Říkám to dost často, ale někteří lidé se většinou
neunavují uvažováním o tom nebo tomu nevěnují dostatečnou pozornost.
Je mnoho věcí, které jste nezvládli dobře, ale ve skutečnosti, v tomto bodě už o nich nechci
mluvit, protože když něco vyslovím, ta část, kterou kultivujete vy, se ztratí. Když prošli přes
tuto zkoušku pronásledování, učedníci Dafa by měli mít jasnější a racionálnější mysl a mělo
by jim být ještě jasnější jak se kultivovat a jak se chovat. Co se týká mnohých problémů, když
klidně přemýšlíte o věcech, můžete je sami rozpoznat. Hned jak jste rozeznali, co to je, měli
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byste je napravit a nedovolit, aby nastaly znovu.
Nechtěl jsem dnes říci mnoho. Tentokrát jsem plánoval mluvit o některých věcech
s několika konkrétními studenty, ale mnohým studentům se nepodařilo vidět Mistra na některé
z konferencí Zákona a byli trochu zklamaní. Myslím, že když je zde Zákon, měli byste se
všichni kultivovat. To platí i pro studenty v Číně. V takovém těžkém prostředí a bez možnosti
vidět Mistra osobně se kultivovali i tak velmi dobře a vykonali výbornou práci. Když mě
vidíte, vidíte jen tuto moji stránku, která se projevuje jako běžná lidská bytost. (Učitel se
směje) Zda mě můžete vidět nebo ne, doufám, že vás to neovlivní s ohledem dobrého
provádění věcí, které by měli dělat učedníci Dafa a měli byste je dělat ještě lépe. Ve
skutečnosti, když mě skutečně nejste schopni vidět a i tak zvládnete činit se lépe, potom je to
ještě pozoruhodnější.
Ve skutečnosti vás i já rád vidím. Víte, v tomto společenském světě běžných lidi, lidé se
kterými přicházíte do styku, víte, všichni jsou běžní. Všechny ty běžné lidské myšlenky
a chování, které mají lidé, jsou pro mne těžce snesitelné. Rád jsem s vámi, protože jste nyní
dost vzdálení od sféry běžných lidi. Ale kvůli vašemu Dovršení je nejlépe, když vás nevidím
příliš často. (Učitel se směje) Proto se s vámi často nesetkávám. Ve zkratce, chci vám nechat
příležitost ustanovit si mocnou ctnost.
Dělejte dobře všechny věci, které byste měli dělat. Všechna nejvelkolepější, nejkrásnější
sláva a čest budoucnosti vás očekávají.
Pro dnešek tady skončím. (Potlesk)
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