Výstraha holí
V nápravě Zákona budou všechny vesmírné poslední, zbývající věci znovuzrozeny pomocí
rozpadu a opětovného vytvoření, a chvíle kdy Zákon napraví lidský svět se stále víc přibližuje. Během uplynulých pěti let jak učedníci Dafa potvrzovali Zákon, ustanovili si mocnou
ctnost bohů, v lidské dimenzi zachránili velký počet vnímajících bytostí a lidí pomocí jejich
spravedlivých myšlenek a spravedlivých činů, a zničili velká množství prohnilých démonů
a faktorů starých sil. Soudíc z toho, jak věci vypadají v lidském světě, zmenšili
pronásledování a osvobodili vnímající bytosti a lidi ve světě od ovládání zlými bytostmi
v jiných dimenzích a od faktorů, které zasahují do Dafa. Lidé si začínají jasně všímat
pronásledování učedníků Dafa a lidí ve světě a přemýšlet o něm. Zlí lidé ve světě, kteří se
podíleli na pronásledování učedníků Dafa, se začínají třást strachy a nyní svoji zlou povahu
téměř drží na uzdě; někteří lidé, kteří prováděli zlo, dokonce přestali pronásledovat učedníky
Dafa. Všechno toto přispělo k mnohem lepší situaci. Toho dosáhli učedníci Dafa pomocí
spravedlivých myšlenek a spravedlivých činů předtím, než Zákon napraví lidský svět.
Učedníky Dafa nyní bohové vidí v novém světle, protože jsou to bytosti ukované Dafa
uprostřed nápravy Zákona – Učedníci Dafa. Cesta, po které kráčeli Učedníci Dafa při
potvrzování Zákona – když přitom jak se kultivují zároveň zachraňují vnímající bytosti,
přizpůsobují se požadavkům nápravy Zákona a rozkládají a odstraňují temné přisluhovače
a prohnilé démony, kteří mají negativní dopad na nápravu Zákona a dělají zlo proti
učedníkům Dafa, jakož i všechny elementy zasahování a pronásledování uspořádané starými
silami – toto je úplná cesta kultivace, Dovršení a stanutí se velkolepým bohem, po které
kráčejí učedníci Dafa.
Naproti tomu, když mluvíme o těch, kteří se skrývají doma a „studují Zákon“, bez ohledu
na výmluvu, je to ve skutečnosti kvůli připoutanostem, které nemohou opustit. Tito lidé
dokonce vytvářejí malé skupinky, společně si stěžují a dělají cynické poznámky jeden na
druhého a osvojili si negativní postoj vůči potvrzování Zákona učedníky Dafa a všemu, co
dělají učedníci Dafa, neustále se rýpou v chybách a nedostatcích v kultivaci jiných studentů
a dokonce šíří fámy v Číně a v zahraničí. Tím co dělají je zlo potěšeno a pomáhá to zlu
v pronásledování. Někteří lidé říkají: „Já čtu jen Zhuan Falun, nečtu nová písma (jingweny).“
Jste stále mým učedníkem? Dovolte mi říci vám to jasně: období před 20. červencem 1999
bylo obdobím osobní kultivace a poznávání Zákona, a v procesu poznávání člověk mohl
dosáhnout stav Dovršení, ale toto není konec kultivace učedníka Dafa; v následujících pěti
letech se situace obrátila, muselo se ukázat, kdo to skutečně může dokázat a kdo ne, ti, kteří se
skutečně nekultivují jsou odstraněni a těch pět let bylo dobou, kdy si ti učedníci Dafa, kteří se
skutečně kultivují, ustanovují svoji mocnou ctnost a zachraňují bytosti. Proč je to tak, že
bytost musí být zachráněna Dafa a osobně mnou? Anebo, otevřeně řečeno, jaká bytost je
hodna spasení Dafa vesmíru? Pro bytost, která je spasená, může to být jen osobní Dovršení?
Takže jaká bytost si zaslouží být Učedníkem Dafa? Řekli byste, že lidé, kteří se skrývají doma
a „studují Zákon“ si to zaslouží? Anebo ti, kteří chtějí jen získat z Dafa, ale nechtějí pro Dafa
nic dát? Navíc, co s těmi, kteří zatímco jsou učedníci Dafa pronásledováni, nechtějí promluvit
za Dafa a stále doma „čtou knihu“ a pokoušejí se dostat věci z Dafa – jací jsou to lidé?
Posuďte sami.
Mistr vidí, že nebezpečí se k vám už přibližuje. Neuznávám uspořádání starých sil a to
zahrnuje toto pronásledování, ale věděl jsem, že staré faktory, které budou zasaženy nápravou
Zákona to udělají, a bylo jen otázkou kdy a kteří. Jinými slovy, nejlepší by bylo, kdyby se
pronásledování neuskutečnilo a kdyby se nebylo událo, kráčeli byste po odlišných cestách v té
situaci. Nyní když se to pronásledování událo, použil jsem ho na to, aby učedníci Dafa
anulovali pronásledování při potvrzování Zákona, ustanovujíc si tak mocnou ctnost učedníků
Dafa. Myslíte si, že kultivační cesta učedníků Dafa by se měla přizpůsobit vašemu strachu,
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touze po pohodlí a spokojenosti a všem vašim touhám? Myslíte si, že náboženské kultivační
metody a víry z dávných dob jsou jediné formy kultivace? Jestliže Tři říše a všechno během
historie lidstva bylo naplánováno pro nápravu Zákona vesmíru, potom jediným cílem historie
bylo umožnit Dafa vytvořit, během průběhu historie, vnímající bytosti a lidstvo, spolu
s lidskou myslí a kulturou, takže když se Dafa bude široce rozšiřovat, lidské myšlení jim dovolí pochopit Zákon a porozumět tomu, co je Zákon, co je kultivace, co to znamená zachraňovat vnímající bytosti a tak dále, jakož i pochopit rozmanitost forem kultivace. Když je to
tak, neustanovovaly potom kultivační cesty a víry v historii kulturu v tomto světě pro pozdější
nápravu Zákona vesmíru? Jaká cesta je pro lidskou bytost potřebná, aby se stala bohem?
Bohové na výšinách všichni říkají, že jsem dal lidským bytostem žebřík do nebe.
Jsou lidé, kteří si myslí, že Mistr, podobně jako lidé ve světě, nemůže nic udělat
s pronásledováním. Věděli jste, že ta hlava démonů, kromě faktu, že se staré síly starají o to,
aby to žilo až dokud neskončí takzvané „zkoušky“, aby to mohli použít, se pohybuje pod
mým vedením? Neřekli někteří lidé, že když řeknu, aby to skočilo, tak to skočí, a když řeknu,
aby šílelo tak šílí, a když řeknu, aby se rozdivočilo tak se rozdivočí? Nevíte všichni, že když
něco řeknu anebo napíšu, vede téměř celou tu chuligánskou bandu, která pronásleduje učedníky Dafa, aby to ihned „studovali“, dnem i nocí? Nyní to vypadá tak, že byl vyřazen při
politickém zápase – není to proto, že zkažení prohnilí démoni, kteří to ovládali, přestali
fungovat? To je jediným důvodem, proč mu to lidé mohli a odvážili se udělat. Jak byste mohli
popírat, že odhlédnuvše od účinku nápravy Zákona, je to výsledek spravedlivého myšlení
a chování učedníků Dafa, odhalování pronásledování a anulování uspořádání starých sil,
přitom jak potvrzují Zákon, dělají akce proti pronásledování a zachraňují bytosti?
Někteří lidé mají členy rodiny, kteří byli uvězněni při pronásledování a jsou pronásledováni, ale namísto toho, aby pospíchali a spolupracovali se všemi ostatními, aby odporovali
pronásledování, ukončili pronásledování a zmenšili pronásledování svých členů rodiny,
mluvíte o věcech jako „studování Zákona doma“ a stále máte plno stížností vůči všemu, co
učedníci Dafa dělají. Věděli jste, že když se pronásledování vašich členů rodiny, kteří byli
uvězněni, zmenší anebo zastaví, je to výsledek toho, jak učedníci Dafa odhalují a šokují zlé
bytosti, vzdorujíc zlu a nebezpečí, aby udělali akci proti pronásledování? Když se dostanou
ven, jak se jim dokážete podívat do očí? Co jste pro ně udělali? Kultivující se lidská bytost
není kultivujícím se bohem a každý v kultivačním procesu dělá chyby; klíčem je, jak se k nim
postavíte. Někteří lidé jsou schopni si je uvědomit a někteří ne, a potom jsou tu lidé, kteří si je
nechtějí uvědomit, kvůli své připoutanosti ke strachu a kvůli nějakým dalším faktorům.
Kultivace není o zúčastňovaní se politických bojů běžných lidí a ještě méně je to boj o moc
a zisk. Názory, špatné návyky a tendence, které jste si zformovali v běžné společnosti a v
politických kruzích a tomu podobné, na ty nahlížejí shora i běžní lidé, takže tím víc by se jich
měl člověk zbavit v kultivaci.
Kultivace je procesem, který umožňuje lidské bytosti vstoupit do nebe a stát se bohem,
takže jak by to nemělo být těžké? Buddhistické náboženství mluvívalo o „výstraze holí“,
takže mi dovolte dát svoji verzi výstrahy holí těm, kteří nedosahují úrovně a dostali se na
pokraj nebezpečí.
Li Hongzhi
11. října 2004
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