Vyučování Zákona na Mezinárodní konferenciZákona v New Yorku, 2004
Pracovali jste tvrdě. (Potlesk)
Jako praktikující, a zejména jako učedník Dafa období nápravy Zákona, nesete na svých
ramenou obrovské zodpovědnosti a máte velké poslání, které vám svěřila historie. Avšak
činili jste se výborně a já, váš Mistr, to mohu říci před všemi bytostmi ve vesmíru. Jinými
slovy, získali jste si jejich obdiv. Přestože věci, které děláte v tomto světě, se dost podobají na
každodenní věci, které dělají běžní lidé, faktem je, že základna a cíl toho, co dělají učedníci
Dafa, je úplně odlišná. Protože lidský svět je jednoduše v iluzi, běžní lidé jsou uvěznění v
tom, co je pro ně reálné a hmatatelné, je pro ně těžké rozlišit skutečné od falešného. Takže ať
tomu běžní lidé rozumí nebo ne, učedníci Dafa jenom využívají formy běžných lidí, aby
všechny bytosti spasili. Co se týká praktikujících, přesně kvůli iluzi, která je tady v lidské
společnosti, to, že jste v tomto prostředí vám umožňuje se kultivovat a ti, co uspějí v
kultivaci, jsou výjimeční.
Většina studentů se celkově činila při potvrzování Zákona velmi dobře. Samozřejmě, jsou
někteří, co se nečinili dobře, avšak ti sem přišli kvůli tomu, aby dělali zlé věci; staré síly
uspořádaly už na začátku, že budou ty věci dělat. Takže bez ohledu na to, co dělají mezi
učedníky Dafa během běžné doby, pouze v kritické době uvidíte jejich pravou stránku. Bez
ohledu na to, jak dobře hovoří o věcech nebo jak dobře se činí před ostatními, pouze v kritické
době se ukáže, jací skutečně jsou.
Prošli jste přes těžké období, které bylo plné zkoušek a těžkostí. Pohlížejíc na situaci nyní,
je to úplně jiné než předtím. Když to po 20. červenci 1999 začalo, běsnění zla bylo velmi silné
a když seřadily své zlé síly, vypadalo to, že učedníci Dafa budou skutečně ve vážném
nebezpečí. Ale nyní jste viděli, že ano, že historie nebyla vytvořena pro ty zlé bytosti, ale pro
ukování učedníků Dafa a pro spásu vnímajících bytostí během závěrečného období. (Potlesk)
Jsou to už věky věků, co lidstvo v odlišných obdobích prošlo přes množství, množství
civilizací. Od dávných časů až do dneška byly lidské bytosti naplňovány přemnohými věcmi
ze všech historických kultur. Jak to vidí běžní lidé, všechno, co se stalo v nedávné historii a v
kulturách lidských bytostí a všechno, co se stalo před věky se životy na Zemi, všechno to
vytváří lidskou historii a proces šíření života. Jak to vidí vědci, je to proces vývoje života.
Pravdou však je, že to není nic z toho. Celé Tři říše, včetně všech bytostí v lidské společnosti,
byly vybudovány, zformovány, udály se, byly zrozeny a byly stvořeny kvůli tomu, aby
vnímající bytosti mohly být zachráněny a spaseny uprostřed nápravy Zákona v závěrečném
období vesmíru. Jinými slovy, Tři říše byly vybudovány kvůli tomuto, kvůli spáse bytostí ve
vesmíru.
Během ještě vzdálenějších věků v této dimenzi, kde je lidstvo, v tomto prostředí, kde je
lidstvo a v materiální sféře sestavené z molekul, lidstvo jednoduše neexistovalo. Pomocí
průzkumu současní lidé objevili, že existuje mimozemský život. Ano, v minulosti to byly tyto
bytosti, které byly rozšířené v této sféře sestavené z molekul a člověk dokonce ani
neexistoval. Proč bohové později stvořili člověka? Protože vesmír měl být přebudovaný,
vnímající bytosti musely být zachráněny a Tři říše potřebovaly takovéto prostředí – prostředí,
které se stane ohniskem přebudování vesmíru a prostředí, ve kterém když bude vyučován
Dafa v tomto zvláštním prostředí, bytosti ve všech říších budou moci poslouchat Zákon. Bylo
to kvůli velkému cíli spasení všech bytostí ve vesmíru, že Tři říše a zejména lidstvo ve Třech
říších byly stvořeny. Takže všechno, co se stalo v každém období historie, včetně nedávné
historie lidstva, bylo za účelem vytvoření kultury pro člověka, pro dnešní lidstvo, aby mohlo
pochopit Zákon. V žádném případě to nebylo zamýšleno na to, aby lidstvo pouze žilo a už
vůbec to nebylo kvůli tomu, aby se lidstvo rozvíjelo nebo si vytvořilo dobrý život v lidské
společnosti. Tři říše a lidstvo na toto rozhodně nebyly určeny.
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Jestliže je to tak, přemýšlejte o tom: ty věci, které se staly v průběhu historie, dokonce i
skutečně velké události, nestaly se kvůli nějaké příčině? Nestavěly určitou základnu pro
dnešní lidstvo? Řekněme, že by nikdy neexistoval Šákjamuni, Ježíš, Panna Marie, Laoc’ atd.,
věděli by potom lidé, co je pravá víra, co je bůh, co je buddha, co je tao, jak se kultivovat a co
znamená kultivace? Co by pro ně znamenal nebeský ráj? Jestliže by lidé vůbec nevěděli, co ty
věci znamenají, potom by bylo pro mne nesmírně těžké vyučovat dnes Dafa. Jestliže bych měl
tyto pojmy vysvětlit lidem od začátku, potom by to nebylo vyučování Dafa. Rozličné stavy,
přes které prošly bytosti každé jedné etnické skupiny v každém období historie a jejich pohled
na svět s ohledem rozlišení spravedlivého od zkaženého, správného od nesprávného, dobrého
od zlého, všechny tyto věci byly záměrně vytvořeny bohy pro lidské bytosti během dlouhých,
vleklých roků, což umožnilo lidem mít základní chápání toho, co je správné a nesprávné,
dobré a zlé. Kdyby se potom šířil Dafa a začalo by zachraňování vnímajících bytostí, lidé by
rozuměli všem těmto věcem a byli by schopni říci, jestli je tento Zákon dobrý a jestli je
spravedlivý.
Během průběhu historie lidé poznávali bohy. Co je „bůh“? Přestože je to pouze velmi
povrchní význam, lidé vědí, že bohové jsou velkolepí a svatí. A přestože různé životy znají
„bohy“ různě a různě si je představují, všichni věří, že bohové jsou dobří k lidem a mohou je
spasit. Všechny ty hrdinské postavy, které se objevily v rozličných dynastiích a obdobích
čínské historie, všechny ty výjimečné kulturní osobnosti, které tvořily historii, všichni ve
skutečnosti zakládali způsoby myšlení lidstva, zakládali strukturu a způsoby myšlení, které
charakterizují dnešní lidi. Byla to velká akce, ve které byla vytvořena struktura myšlení
lidského druhu. Uskutečňovalo se to po věky věků, během kterých lidská rasa musela zažívat
různé věci a kultury ještě předtím, než mohla pochopit jejich smysl. Proto když se něco stane,
člověk může vědět, co to znamená a na základě té události může vědět, co to znamená na
hlubší úrovni. Například, co je „dobré“, co si vyžaduje dobrota, jaké jsou její významy a jaký
je rozsah tohoto pojmu? Nebo podobně, jaké je „zlo“ a co to znamená, když je něco „správné“
nebo „nesprávné“? Pomocí životních zkušeností lidé pochopili všechny tyto věci a mohli si
skutečně uvědomit, co znamenají. Jen pak mohli lidé toto všechno hlouběji pochopit. Nejsou
to jednoduché, elementární věci, které by lidé mohli pochopit za den.
Když bohové na začátku stvořili lidské bytosti, v lidských myslích nebylo nic, byly úplně
prázdné, neuměly rozlišovat mezi správným a nesprávným, a dobro a zlo existovalo vedle
sebe. Extrémy v jejich chování byly obrovské: jestliže byli šťastní, byli laskaví a když byli
nešťastní, byli zlí. Avšak současný člověk je jiný. Proč je to tak, že když dnešní lidé přišli do
současného období, náhle jsou o mnoho moudřejší? Souvisí to s dalším faktorem mimo
procesu vytváření lidí, o kterém jsem právě mluvil a to tím, že bytosti vysokých úrovní se
inkarnovaly jako lidské bytosti. Co se týká samotné lidské rasy, její proces během průběhu
historie byl vlastně procesem ustanovování lidského chování a myšlenek, nebo jinými slovy,
procesem vytváření skutečných lidí dneška. Takže jaký byl smysl všech těchto věcí? Umožnit
člověku pochopit Zákon, když se dnes šíří Dafa. Chci tím říci, že tato záležitost byla
naplánována před dávnými věky; její organizování začalo už takto brzy.
Je tady něco, co vám chci říci, a to, kdo skutečně dělá kultivaci a kdo skutečně má
správnou víru. V minulosti mnozí lidé mluvili o takovém nebo onakém způsobu kultivace, o
takové a takové metodě, nebo o takové a takové víře. Ale já vám říkám, že v historii, bez
ohledu na to, kolik bohů nebo kolik osvícených bytostí sem přišlo, jejich skutečnou misí bylo
založit kulturu pro kultivaci a správnou víru, kterou potřeboval mít založenou Dafa. (Potlesk)
Nikdo nezachraňoval lidi a nikdo se nedostal do nebeského království, a to proto, že
kultivační metody tehdy vznikly proto, aby ustanovily základnu pro tento Dafa, který dnes
skutečně dokáže lidi spasit. Co se týká bohů, kteří přišli dolů v minulosti, skutečně byli nějací
lidé, kteří byli v důsledku těchto božích skutků spaseni. Avšak to, co bylo spaseno, nebylo
skutečné já té osoby, ale její pomocná duše. A dokonce ti bohové, kteří sestoupili, tělo které
obývali v těch dnech… lidská bytost, ta je stále částí cyklu znovuzrození v lidském světě a
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dokonce ani ti, co obývali ta těla, nebyli spaseni. Takže jinými slovy, v historii mnozí
vyhlašovali, že „nabízejí lidem spásu“, avšak nikdo lidi nespasil. Když Šákjamuni před věky
vyučoval svůj Zákon, jeho učedníci se ho ptali: „Mistře, je pro nás možné kultivovat se na
Tathágatu bez toho, abychom se odtrhli od všeho světského?“ Nebo jinými slovy, mohli se
kultivovat na bohy nebo buddhy bez toho, aby opustili okolí běžných lidí a společenské
prostředí tohoto světa? Šákjamuni se zamyslel a řekl: „Tak to musíte počkat, dokud Svatý
Král, který Otáčí Kolem nesestoupí do světa.“ (Potlesk) Prošlo více než dva tisíce let a všichni
učedníci pravých náboženství čekali. Čekali na co? Aby se bohové nahoře majestátně ukázali?
Aby sem přišli bohové a vy jste se nemuseli kultivovat nebo se starat o to, abyste se dobře
kultivovali, a nezáleželo by na tom, zda je někdo dobrý nebo zlý a všichni by jednoduše
společně vystoupili do nebe?
Samozřejmě, bez ohledu na to, kdo jsem, lidé vědí, že vyučuji Zákon a zachraňuji lidi.
Avšak Mistr, který je tady dnes s vámi a vyučuje vám tento Zákon, má fyzické tělo běžného
člověka. Co se týká toho, co si lidé o mě myslí, mnozí běžní lidé mají své názory. To je v
pořádku – nezáleží na tom, jestli ve mne věří nebo ne. Já jsem neřekl, že jsem bůh nebo
buddha. Běžní lidé mě mohou považovat za průměrného, obyčejného člověka, to je v
pořádku. Všechno, co dělám, má formu lidské aktivity; používám prostředky obyčejných,
běžných lidských bytostí když zachraňuji učedníky Dafa období nápravy Zákona. Žádný život
vysoké úrovně, když zachraňuje lidi v tomto společenském prostředí, v této iluzorní dimenzi,
nebude používat pouze velkolepé, nebeské projevy, aby zázračně spasil lidi v lidském světě.
(Potlesk) Avšak je to jiné, jestliže to, co dělá, je v malém rozsahu, nebo to zahrnuje pouze
několik lidí, nebo to bylo něco vykonaného v minulosti na vytvoření kultury. Takto je to u
lidí. Samozřejmě, nic není absolutní. Možná když Zákon napraví lidský svět použiji nebeské
prostředky, protože v tom čase to možná bude muset být uděláno tím způsobem. Avšak
jestliže by na začátku nápravy Zákona vesmíru byly věci ve společnosti řešeny nebeskými
prostředky ve velkém rozsahu, vedlo by to k nějakým připoutanostem na straně
praktikujících.
Někteří lidé přemýšlejí: „Bohové mají mnoho schopností. Proč nezachrání ubohé lidí a
nepotrestají zlé? Proč nepřijdou a nedělají zázraky?“ Vytvoření Tří říší ustanovilo způsoby
existence a cíl lidské společnosti. Toto je společnost naplněná iluzí a má to být společnost, ve
které vnímající bytosti nemohou vidět celou pravdu. Kdo se tady chce kultivovat, musí to
dělat uprostřed iluze a být dobrým člověkem, dělat dobré skutky použitím běžných lidských
prostředků a zbavit se připoutaností. Pouze pak může odtud uniknout a pouze pak to lze
nazývat kultivací. Jestliže tady člověk dělá něco jen použitím nadpřirozených prostředků, není
to kultivace. V historii mnozí kultivující tao dělali božské věci v lidském světě a to bylo
vytváření historické kultury. Proč se to v poslední době stalo zřídkavým? Protože čím více se
to blížilo k době, kdy měl být šířený Dafa, tím méně bylo dovoleno, aby se děly takovéto věci.
V nedávné době, když začala náprava Zákona a učedníci Dafa období nápravy Zákona měli
začít kultivaci, požadavek se zvýšil. Zejména když tato speciální skupina vesmírných bytostí
začala potvrzovat Zákon a postupovat k Dovršení, zdejší prostředí bylo ještě důležitější, takže
pravidlo se ještě zpřísnilo a lidé mají zřídka dovoleno vidět skutečnou situaci. Tato skupina
bytostí se má kultivovat k vysokým úrovním, takže požadavky na ně jsou příslušně vysoké.
Tato skupina bytostí nese na svých ramenou obrovské historické zodpovědnosti a musí
vystoupit z velmi náročného prostředí. (Potlesk) Kvůli tomu jsou učedníci Dafa pozoruhodní.
Jinými slovy, kultivační situace, ve které jsou dnešní učedníci Dafa, je odlišná od jakékoliv
kultivační metody nebo situace v historii. Vždy jsem říkal, že účast starých sil je formou
pronásledování a formou zasahování. Jestliže to, co bohové v minulosti zachraňovali, byla
pomocná duše člověka a ne jejich skutečné hlavní tělo, potom přemýšlejte o tom všichni,
fungovala by ta metoda spasení lidí v dnešní kultivaci učedníků Dafa? Hlavní těla učedníků
Dafa, jakož i hlavní těla lidí ve světě, jsou na povrchu. Takže je to, co dělali způsobilé?
Fungovalo by to? Vůbec ne. Proto říkám, že způsobují zasahování. Tato metoda a forma
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kultivace, o které jsem vám všem říkal, abyste ji dnes následovali, je kultivovat se zatím co se
přizpůsobujete běžné lidské společnosti a potvrzujete Dafa pomocí běžných lidských
prostředků v největším možném rozsahu (potlesk), a to nemá obdoby. Ti bohové, ti nevědí nic
o tom, jak se postavit k takovéto kultivační metodě a s tím, co udělali, jsou úplně vedle, takže
jsou rozhodně formou zasahování do kultivace učedníků Dafa. Tím není řečeno, že jim
chybějí schopnosti, je tím řečeno, že takto starý vesmír vytvářel bytosti a je to rozsah
moudrosti starého vesmíru. Během nápravy Zákona vesmír zdokonalil minulé nedokonalosti a
změnil věci, které vesmír minulosti nedokázal změnit. Kvůli tomu mohou být učedníci Dafa
spaseni a mohou dosáhnout Dovršení pomocí kultivace. Jestliže by byl dnes následován
kultivační přístup minulosti, ani jeden učedník Dafa by se nemohl kultivovat k Dovršení.
Pouze když člověk následuje metodu, kterou dnes Dafa používá na dosažení cílů, na
kultivaci a na skutečné spasení lidí, může se Dovršit. (Potlesk) a není to jen Dovršení – člověk
je skutečně spasený, jeho hlavní duše je spasená. (Potlesk) Co se týká těch takzvaných bohů,
kteří zasahují do nápravy Zákona, ti znají pouze část, ale ne celek, znají pouze minulost, ne
však dnešek ani budoucnost a znají pouze povrchní formu, ne však vnitřní obsah. Když se
pokoušejí dělat věci, nejsou schopni je uskutečnit a přinesli vážné zasahování do samotné
nápravy Zákona a do kultivace učedníků Dafa. Proto říkám, že všechno, co dělám dnes je
úplně odlišné od toho, co se dělo v historii. Když se díváme na pronásledování učedníků Dafa
a na pronásledování křesťanů v historii, na povrchu bylo oboje pronásledováno. Avšak pro ty
kultivující, bytosti na jejich cestě k božství, to, co se ve skutečnosti děje, je odlišné. Oni to
museli snášet právě proto, že v minulosti vesmír neměl schopnost vyřešit ty hluboko
zakořeněné historické záležitosti, což způsobilo, že dokonce bytosti vysoké úrovně
pronásledovaly bohy, jakož i lidské bytosti, které byly na své cestě k božství. Všechno to bylo
hanebné, pro historii vesmíru i pro bohy. To, co dělám dnes, není pouze odlišné od cesty,
kterou šli v minulosti; je to rozdíl mezi budoucností a minulostí. Taková je kultivační cesta,
kterou Dafa dal lidem; učedníci Dafa a já klademe základnu pro budoucnost. Kultivační
metody budoucnosti budou navždy takové! (Potlesk) Pouze toto je možno nazvat skutečným
zachraňováním lidí a pouze toto může skutečně spasit lidi.
Nic z tohoto není možné svévolně měnit. Každý ví, že právě nyní je období nápravy
Zákona – vesmír se obnovuje, přebudovává a znovu vytváří. Pouze za těchto okolností mohou
být opraveny nedostatky a jediný čas, kdy mohou být opraveny nedostatky je, když se
přebudovává kolosální nebeská klenba. Takže toto je příležitost. Žádná bytost nemá dovoleno
rušivě zasahovat do této příležitosti nebo ji poškozovat. Kdokoliv zasahuje páchá hřích a
kdokoliv zasahuje musí nést zodpovědnost.
To, co jsem právě řekl, v základech sumarizuje rozdíl mezi kultivační metodou dnešních
učedníků Dafa a kultivací lidí v minulosti. Jestliže člověk chce být spasen, musí sám na
vlastní kůži překonat tvrdé prostředí, těžkosti, osobní zájem, city a touhy. Všechno se týká
osobního zájmu kultivujícího a všechno vás může ovlivnit jako člověka, vaše myšlenky a city,
váš charakter a věci, ke kterým jste vnitřně připoután. Jestliže dokážete kráčet určitou cestou a
zvolit si něco, potom jste výjimečný. Jinak jste běžným člověkem. Jestliže jste schopen
vykročit z uvažování a připoutaností běžných lidí, potom jste bohem. (Potlesk) Toto je úplně
odlišné od kultivačních metod minulosti.
Lidé v minulosti šli do chrámů a klášterů nebo do hor, aby se kultivovali a vyhýbali se
lidem ve světě. Tito lidé fyzicky nesnášeli až tak mnoho zkoušek charakteru, ani jejich
připoutanosti nebyly přímo dotčeny a neměli nejpřímější zkoušky ohledně materiálních
zájmů. Takže pro hlavní tělo člověka to bylo jakoby se nekultivoval. Přestože se člověk vzdal
normálního života během svého lidského života, nebylo to pro něj nic víc než vybrání si
odlišného životního stylu. Jestliže se jeho pomocná duše skutečně úspěšně vykultivovala a
pomocná duše, která vystoupila z jeho těla se stala bohem, pro něho to znamenalo štěstí.
Tento člověk získal štěstí ve svém následujícím životě. Tím „štěstím” se myslelo to, že měl
světské štěstí, nic víc. Když se na to podíváme z hlediska bytosti, která chce něco získat
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pomocí kultivace, kdo by se kultivoval, aby získal takové věci? Když o tom mluvíme na
základní úrovni, nic v Třech říších nebylo kvůli tomu vytvořeno a žádná vnímající bytost
nepřišla kvůli tomu. Potom jinými slovy, kultivace dnešních učedníků Dafa je nejvelkolepější
a razí cestu pro budoucnost. Proto je mimořádně důležité, abyste dobře kráčeli po vaší cestě.
(Potlesk)
Stále říkám, že učedníci Dafa nemohou jít do extrémů. Musíte kráčet po své cestě dobře.
Jestliže popustíte uzdu své představivosti a máte dnes o něčem pokřivené porozumění a zítra
vás něco náhle inspiruje a uděláte něco dalšího, nebo stále děláte hlouposti pohánění svou
připoutaností k předvádění se, všechny ty věci jsou přímým zrcadlením vaší hlavní duše a vás
jako bytosti. Jak se může takováto bytost Dovršit? Vaše činy jsou odrazem vašeho hlavního
těla, které se kultivuje, a je to totéž tělo, které má být spaseno. Mohla by být takováto bytost
umístěna mezi bohy? Ne, nemohla. Takže musíte dělat věci dobře a kultivovat se racionálně, s
jasnou myslí a se spravedlivými myšlenkami. Máte se dovoleno kultivovat zatímco se
přizpůsobujete způsobu života běžných lidí v největší míře. Pokud Mistr říká, že něco je v
pořádku, můžete jednoduše pokračovat a následovat metody běžných lidí, protože tak máte
kráčet svojí cestou a takovým způsobem mají být lidské bytosti spaseny. Jestliže v
budoucnosti bude chtít přijít bůh a spasit lidi, také to bude muset dělat takovýmto způsobem.
Je to proto, že v budoucím vesmíru, když jde o spásu lidí, cílem budou hlavní těla lidí. Takže
se nestarejte o to, jaké byly kultivační metody v minulosti a jaké druhy víry existovaly, a
nestarejte se o to, jak byly vlivné – vy jste jediní, co se skutečně kultivovali. (Potlesk) Vesmír
prochází nápravou Zákona a bohové, ve které věří, se umísťují, takže kam půjdou, aby byli
spaseni? Jak se dostanou do nebeského království? Nebeská království se všechna
přebudovávají. Do kterého nebeského království půjdou? Vy jste nejvelkolepější bytosti a
postupujete k nebeským královstvím, zatímco skutečně zachraňujete vnímající bytosti
přímým, otevřeným a ohromujícím způsobem! (Potlesk)
To, co jsem právě nyní řekl, bylo pro naše učedníky Dafa. Ti z vás, co nejste kultivujícími
nebo noví studenti nemusí celkem rozumět tomu, co jsem právě řekl a je pro ně těžké tomu
uvěřit. Nebojte se, nejsem tady, abych někomu ublížil a není tady nic, co by bylo pro lidí
špatné. Jestliže jste tomu neporozuměli, můžete tomu porozumět postupně a je v pořádku
pochopit tyto kultivující postupně.
Je jedna poslední věc, kterou chci zdůraznit. Určitý počet studentů nemá jasnou mysl a
mají velmi silné připoutanosti! Mohou cosi slyšet a vidět a dokonce cítí, že mají nějaké
schopnosti, nebo si myslí, že jsou nějakou důležitou osobou. Začali se tedy chovat
iracionálním a bláznivě vypadajícím způsobem a říkají věci, které nedávají smysl. Jak se ještě
můžete kultivovat? Bez ohledu na to, kdo jste, jestliže vás já dnes nedokáži spasit, budete
duchem v pekle! Proč jste tak iracionální? Proč šíříte mezi studenty věci, které zasahují do
jejich kultivace a potvrzování Zákona? Není to jednoduše záležitost vytváření démonů ve své
vlastní mysli? Rušivě zasahujete do Dafa. Je to malý hřích? Jestliže se dnes já, Li Hongzhi,
rozhodnu neuznat vás jako učedníka Dafa, neuznat vás jak svého studenta, myslíte si, že byste
tady mohli zůstat? Tři říše byly kvůli tomuto vytvořeny. Přestože je tato nebeská klenba ve
vesmíru nesmírná, všechny bytosti soustřeďují svoji pozornost sem a všechny bytosti tady
musí být uznány. Takže radím těm studentům, kteří jsou stále iracionální: proberte se a buďte
zodpovědní ke svému vlastnímu životu. Vaše vlastní připoutanosti vedly kruté bytosti zvenčí
k tomu, aby vám rozkazovaly, zasahovaly do vás a ovládaly vás, takže jste tak iracionální.
Právě nyní byla Mistrova slova dost tvrdá. Mohli jste si všimnout, že nedávno byla někdy
moje slova k těmto studentům skutečně tvrdá. Je to proto, že jsem viděl hrozné důsledky,
které je čekají. Bez ohledu na to, jak vezmete ta slova, bez ohledu na to, jak lidé, co nerozumí
mě nebo učedníkům Dafa vidí věci, já, Li Hongzhi, jsem přišel pro všechny bytosti. Já
zachraňuji všechny bytosti a nechci vidět ani jednu bytost zničit samu sebe, protože já jsem
přišel přesně kvůli tobě! (Potlesk) Jsem znepokojený, jsem znepokojený kvůli tobě. Čas stále
víc a víc tlačí. Viděli jste to a celková situace se velmi změnila. Jestliže pronásledování náhle
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skončí, potom už nezůstane žádná příležitost a všechno bude rozhodnuto.
Už prošel dlouhý čas od té doby co jsem se zúčastnil jedné z vašich konferencí Zákona,
takže chci s vámi zůstat trochu déle. (Nadšený potlesk)
Slyšel jsem, že nějací studenti přijeli z Ruska a jiní zase z některých zemí východní
Evropy. Bylo pro ně těžké dostat se sem, z hlediska finančního a jiného. Jsou i nějací noví
studenti, kteří mě nikdy neviděli osobně a vždy chtěli vidět Mistra. Rovněž ani mnoho
dlouholetých studentů nevidělo Mistra už dlouhou dobu. Zdá se, že všichni mi chcete toho
mnoho říci a byli byste zklamaní, kdybych nyní odešel. (Mistr se směje) (Potlesk) Když je to
tedy tak, použijme zase naši starou metodu – jestliže chcete něco říci, napište to na kousek
papíru a pošlete to sem nahoru a já odpovím na vaše otázky. (Potlesk)
Všichni jste pracovali skutečně tvrdě. Počasí se ochlazuje. Když jste během léta
objasňovali pravdu a potvrzovali Dafa před konzuláty, na ulicích nebo v jiných prostředích,
přestože bylo horko, dalo se to vydržet. Když se počasí ochladí, toto podnebí pro vás vytvoří
jisté těžkosti. Ale i tak jste se nedali tvrdými podmínkami zastavit. Právě naopak, stále tvrdě
pracujete a nepolevili jste. To je skutečně úžasné a bytosti budoucnosti a lidé ve světě v
budoucnosti vám budou děkovat, protože lidé, co tady v budoucnosti zůstanou, tady mohou
zůstat jen proto, že tady jste. (Potlesk) Lidé ve světě jsou v iluzi. Učedníci Dafa jsou ti, co
procházejí takzvanými zkouškami, zatímco všechny vnímající bytosti jsou ztraceny ve stavu
iluze. Avšak v budoucnosti budou všichni vědět, kdo byli učedníci Dafa. Všichni budou vědět
o velkoleposti učedníků Dafa a ti, co zůstanou, budou cítit k učedníkům Dafa vděčnost.
Učedník se ptá: Jestliže to dovolí okolnosti, mohu jít pracovat nazpět do Číny?
Učitel: Jestliže pronásledování skončí a náprava Zákona lidského světa ještě nepřijde,
potom jestliže chcete jít pracovat do Číny, můžete jít. Ptáte se, zda můžete jít zpět nyní? Nyní
je nejlepší se nevracet, protože pronásledování stále pokračuje. Vím, že několik studentů bylo
telefonicky kontaktováno nebo dostali vzkaz od jistých úředníků v Číně nebo od lidí na
jistých místech. Řekli vám, abyste šli zpět a zaručili vám nějaké věci, slibovali vám, že
nebudete pronásledováni a nějaké další věci. Přemýšlejte o tom, všichni, byli to tito úředníci,
co vytvořili politiku pronásledováni? Není samotný fakt, že mohou něco zaručit, podezřelý?
Kdo je tedy v pozadí řídí? (Potlesk) Jak to, že to mohou zaručit? Kdo jim dává tu záruku?
Není to podezřelé? Co se vlastně myslí pod „vytvořením jednotné bojové fronty“? Když jejich
nízká taktika už nefunguje, začínají „vytvářet jednotnou bojovou frontu“. Zase zkoušejí ty své
staré triky a vy se musíte mít na pozoru. Nepředstavujeme nebezpečí pro žádnou politickou
sílu. Chceme jen, aby zastavili pronásledování. (Potlesk) Pronásledují lidi a současně se
pokoušejí získat tyto lidi na svoji stranu. Použili už všechny možné špinavé triky.
(Obecenstvo se směje)
Učedník: Učedníci Dafa ve městě Chongqing zdraví Učitele. (Učitel: Děkuji vám!)
(Potlesk) Mistře, slibujeme, že budeme v každém okamžiku dělat dobře věci, které bychom
měli dělat.
Učitel: Výborně! (Potlesk)
Učedník: Učedníci Dafa na Pekingské univerzitě Tsinghua zdraví Učitele.
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk)
Učedník: Učedníci Dafa, kteří jsou ilegálně zadržováni v ženském pracovním táboře
(táborech) v Pekingu zdraví Učitele.
Učitel: Děkuji vám! (Potlesk)
Učedník: Učedníci Dafa, kteří jsou ilegálně zadržováni ve vězení (vězeních) v Pekingu
zdraví Učitele.
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Učitel: Děkuji vám! (Potlesk) Bez ohledu na to, v jakém jste prostředí, musíte si udržovat
své spravedlivé myšlenky pevné, protože jste učedníky Dafa a jste neobyčejné bytostmi.
Učedník: Příští rok se bude v Londýně konat Evropská konference Zákona a velmi
doufáme, že nás Učitel poctí svojí přítomností. (Obecenstvo se usmívá a tleská) Mistře,
řekněte nám prosím, proč bylo „sedm buddhů” změněno na „šest buddhů.”
Učitel: Promluvím o tom z několika úhlů. Jeden je, že během historie přišel do lidského
světa nemalý počet buddhů. Bylo jich více než šest a ve skutečnosti více než sedm.
Samozřejmě, byli i jiní bohové. Když mluvíme jen o buddzích, dost jich přišlo spasit lidi,
avšak ohledně buddhů jako byl Šákjamuni, kteří měli zvláštní misi, před Šákjamunim jich
bylo šest. Když jsem o nich mluvil, počítal jsem Buddhu Šákjamuniho jako jednoho z nich,
takže jich bylo sedm. Ale buddhizmus vždy mluvil o šesti, protože Šákjamuniho učedníci
považovali ty buddhy za jeho učedníky, takže nepočítali Buddhu Šákjamuniho a vyšlo jim
šest. Když jsem o nich mluvil já, započítal jsem i Buddhu Šákjamuniho, takže to udělalo
sedm. S ohledem na to, když šíříte Zákon, musíte to samozřejmě dělat podle schopnosti lidí
přijmout věci. Abychom tedy co nejlépe mohli spasit následovníky buddhizmu, jdeme podle
toho, co říkají oni a změnili jsme to číslo na šest. (Potlesk)
Učedník: Dobrý den ctěný Mistře! Rád bych pozdravil Mistra jménem studentů v
Rumunsku.
Učitel: Děkuji vám! (Potlesk)
Učedník: Většina studentů v Rumunsku jsou noví studenti. Setkávají se se všemožnými
těžkostmi, ale jsou všichni velmi usilovní. Chtěl bych vás uctivě poprosit, abyste pohovořil o
tom, jak by se studenti v Rumunsku mohli lépe činit při účasti na potvrzování Zákona, jakož i
o tom, jak může Rumunsko hrát lepší úlohu při potvrzování Zákona.
Učitel: Řekl jsem předtím, že v porovnaní s počtem lidí ve světě je počet učedníků Dafa v
současnosti velmi malý, ale máte obrovskou misi, kterou vám svěřila historie. Takže co se
týče učedníků Dafa v kterékoliv oblasti, v podstatě jste nadějí pro bytosti v té oblasti, aby
mohly být spaseny – jejich jedinou nadějí, skutečně. Bytosti tam musí slyšet Dobré Zprávy a
potřebují vás poslouchat, jak jim objasňujete pravdu, aby mohli pochopit, co je Dafa. Proto
jsou zodpovědnosti učedníků Dafa významné. Můžete se potom zeptat, jak to dělat lépe?
Myslím, že co se týká vás, učedníků Dafa, jestliže každý z vás používá jen svá ústa, aby řekl
lidem v každé oblasti fakta, potom se ke všem nedostaneme. Energie, kterou nesou učedníci
Dafa, když se kultivují a udržují si spravedlivé myšlenky a činy, jakož i mocná ctnost z jejich
kultivace, mají další účinek.
Na druhé straně, všechno co udělali učedníci Dafa a všechno co řekli učedníci Dafa při
objasňovaní faktů způsobuje, že fakta v běžné lidské společnosti kolují a vytváří to prostředí,
které podporuje komunikaci mezi lidmi. V tomto prostředí, jestliže lidé navzájem diskutují, je
to další způsob, jak mohou být tyto bytosti spaseny, nepřímý způsob. Další věcí je, že mnoho
bytostí mohlo být otráveno zlými bytostmi a v jejich myslích se nachází mnoho propagandy
od nactiutrhačských médií Čínské komunistické strany. V tom případě je lépe, jestliže to
můžete odstranit pomocí objasňování faktů, protože negativní myšlenky, které mají lidské
bytosti ohledně Dafa, mohou být zneužity a použity těmi zlými bytostmi, které pronásledují
učedníky Dafa. Učedníci Dafa je tedy mohou odstranit při vysílání spravedlivých myšlenek a
pomocí svých spravedlivých myšlenek a spravedlivých činů. Popravdě řečeno, jestliže jsou
vaše myšlenky velmi spravedlivé, když kráčíte po ulici nebo žijete ve vašem městě, celé vaše
okolí bude očištěno. Samotná vaše existence má účinek zachraňování vnímajících bytostí. Ale
i přes vaše velké schopnosti, stále budete čelit nepřízni kvůli vaší osobní kultivaci, protože
každý má cestu, po které musí v kultivaci projít. Staré síly současně vytvořily mnoho forem
zasahování do vašeho potvrzování Zákona. Za normálních okolností je velmi těžké odstranit
to zasahování, jestliže spravedlivé myšlenky nejsou dost silné.
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Co se týká toho, jak dobře dělat věci, znamená to činit se dobře ve třech věcech, které by
učedníci Dafa měli dělat – to je dělání věcí nejlépe. (Potlesk) Ale námaha, kterou každý
vynakládá, je různá. Někteří lidé nevynakládají mnoho námahy, přičemž jiní studenti jsou
usilovnější a snaží se víc. Samozřejmě, Mistr vidí, že ve společnosti má každý jednotlivec
rodinu a práci, ani nemluvě o různých společenských povinnostech kvůli vašim vazbám se
společností, takže vám zůstává velmi málo času. Mistr o tom všem ví a rozumí tomu.
Popravdě řečeno, metoda kultivace Dafa bere tuto věc do úvahy a nenarušuje věci v této
oblasti.
Učedník: Učedníci z Taiwanu pozdravují Mistra. (Potlesk) Mistře, řekněte nám prosím,
kterým směrem se má ubírat asijskopacifický web PureAwakening.
Učitel: Webstránky učedníků Dafa by měly být provozovány dobře, protože jsou
prostředkem pro objasňování pravdy a hrají úlohu při zachraňování vnímajících bytostí. Takže
by měly být vedeny dobře. Co se týká toho, co dělat konkrétně, to je na vás. (Učitel se
usmívá) Proč Mistr nemluví o věcech příliš specificky? Mistr jen zabezpečuje, aby se
nevyvinuly problémy v celkovém schématu věcí. Co se však týká problémů, sporů a rozdílů v
pochopení mezi studenty, toto jsou věci, které odrážejí stav vaší kultivace. Takže když přijde
na to, jak kráčet po vaší cestě a jak zacházet s jednotlivými věcmi, toto jsou věci, se kterými
se musíte vypořádat sami během ustavování vaší mocné ctnosti. Jestliže vám řeknu, jak
zacházet s každou jednou věcí, potom se to stane něčím, co jsem udělal já a žádný bůh
neuzná, že jste to udělali vy. (Učitel se usmívá) (Potlesk) Takže ty věci musím přenechat vám.
Nemohu vás připravit o vaši vlastní příležitost se kultivovat.
Učedník: Učedníci Dafa ve městě Guangzhou pozdravují ctěného Učitele.
Učitel: Děkuji vám! (Potlesk)
Učedník: Ctěný Učiteli, mohl byste nám prosím říci, zda je v pořádku pro učedníky Dafa v
Číně posílat [do zahraničí] peníze, které si ušetřili skromným životem, aby se použily na
projekty objasňování pravdy v New Yorku?
Učitel: V principu je to v pořádku – jestliže jste na tom finančně dobře, potom to není
problém. Ale tady mluvíme o penězích ušetřených skromným životem, takže to znamená, že
ten člověk na tom není tak dobře. V tom případě je nejlepší nechat peníze na objasňování
pravdy v Číně, protože prostředí mimo Čínu je stále mnohem lepší než prostředí uvnitř Číny.
(Potlesk)
Učedník: Mistře, řekněte nám prosím, zda aktivity objasňování pravdy na Manhattanu
budou pokračovat až do konce nápravy Zákona. (Obecenstvo se směje)
Učitel: Ne, nebudou. Mluvil jsem o tom předtím, když měli setkání studenti, kteří
objasňují pravdu na Manhattanu. Budete to dělat jen určité časové období. Manhattan je dost
jedinečný: je to prakticky finanční centrum světa a mnoho velkých firem z celého světa tady
má kanceláře nebo pobočky. Jinými slovy, je to ohniskový bod finančního světa a je úzce
spojen s celým světem. Lidé, kteří se soustředili na Manhattanu jsou, vzhledem k jeho
jedinečnosti, sami jedineční. Mnoho vysoce vzdělaných lidí se tady soustředilo, jakož i lidé s
určitým množstvím moci a finančními prostředky ve společnosti. Jinými slovy, úlohy, které
hrají ve společnosti, nejsou běžnou věcí.
Přestože relativně řečeno je v oblasti New Yorku včetně oblasti okolo New Jersey mnoho
studentů, po tom co se dělo během několika posledních let to stále vypadá tak, jakoby velmi
mnoho lidí na Manhattanu bylo lhostejných. Po takovém dlouhém období dělání věcí na
objasňování pravdy se stále mnoho lidí nesetkalo s učedníky Dafa. Čínská komunistická
strana sem zasela mnoho zla na pronásledování Falun Gongu a to mělo za následek, že někteří
lidé v tomto prostředí stále mají překážky při porozumění Dafa.
Navíc, objevil jsem tady další problém. V mnohých velkých firmách tady na Manhattanu a
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dokonce i v některých malých firmách a organizacích jsou čínští zaměstnanci a většina těchto
čínských lidí byla podvedená lžemi šířenými pomlouvačnou propagandistickou mašinérií
Čínské komunistické strany a ty věci v jejich hlavách nebyly po celou tu dobu očištěny. Takže
se stali lidmi, kteří šíří zlo v americké společnosti. Není to tak, že tito lidé jsou povahou zlí.
Ale když učedníci Dafa objasňují pravdu na jednom místě, oni jsou na jiném místě a šíří tam
pomlouvačné věci od Čínské komunistické strany. Nezaškodí, jestliže napíšete na letáčky a
transparenty, nebo oznámíte v médiích: „Čínští lidé ve vaší firmě byli oklamáni a pomáhají
Čínské komunistické straně šířit zlo. (potlesk), takže byste si sami měli ověřit fakta.“
(Potlesk)
Učedník: Jak se mohu lépe činit při potvrzování Zákona, jestliže nemám žádné ze
zručností, které mají běžní lidé?
Učitel: Je v pořádku nemít běžné zručnosti. Mnoho lidí rozdává na ulici letáčky a noviny a
objasňuje pravdu běžným lidem tváří v tvář. Všechno toto jsou věci, které můžete dělat.
Mnoho studentů se shromažďuje před konzuláty a velvyslanectvími po celý rok a to je také
skutečně obdivuhodné. Je mnoho věcí, které můžete dělat.
Učedník: Dobrý den, ctěný Učiteli. Mnoho znaků v Zhuan Falunu a jiných knihách Dafa
bylo v nedávné době změněno. Jaký je za tím hlubší význam?
Učitel: Nebudu mluvit o smyslu za tím. Budu mluvit o povrchu. Vezměme si [čínský] znak
„[lian] praxe“ z [dvojznakového pojmu] „[xiu lian] kultivační praxe“ jako příklad. Jestliže by
se nestalo pronásledování Dafa, byl bych vás vedl cestou, po které byste měli jít. Ale potom,
co začalo pronásledování, ty falešné qigongové praxe a všechny možné pomíchané věci se
začaly zúčastňovat na pronásledování a dokonce šli do televize, aby útočili na Dafa.
Samozřejmě, důvodem toho, že dělali ty věci bylo to, že se tak mnoho lidí učilo Dafa – včetně
jejich vlastních lidí – a oni už nemohli vydělávat peníze. Takže se stali závistivými a
přechovávali nenávist. Proto se mnoho studentů ptalo, „Mistře, můžeme změnit znak „[lian]
praxe“ na „[lian] cvičení“, když ho používáme na popis jiných qigongových praxí? Oni se i
tak skutečně nekultivují.“
Toto je jen příklad. Na všemožných místech bylo mnoho faktorů způsobených odchylkami
způsobenými odchýlenou kulturou. Čínština je speciálně psaným jazykem a podobá se
psanému jazyku na nebesích. Mluvená Čínština se podobá jazyku, kterým se mluví na
nebesích, protože je to forma kultury, kterou bohové přímo vytvořili pro lidstvo. Podobně,
protože to, co bylo založeno v Číně, je polobožská kultura, forma a zvuk čínských znaků je
propojená s vesmírem. Liší se od psaných jazyků na západě a psaných jazyků jiných etnik. Je
to proto, že z určitého pohledu jsou psané jazyky jiných kultur vlastně sérií symbolů, které
bohové vytvořili pro lidské bytosti, aby potom, když si vytvořili předurčené vztahy, mohli v
těch oblastech očekávat Zákon. Tímto způsobem lidé v těchto oblastech očekávající Zákon
mohli vést normální život a dočasně mít sérii symbolů, pomocí kterých navzájem
komunikovali. Ale jestliže je zvuk a forma čínských znaků propojena s vesmírem, potom
přemýšlejte o tom, jaké zasahování mohli způsobit lidstvu, potvrzování Zákona učedníky
Dafa, kteří získali Zákon a kultivovali se na této úrovni a dokonce nápravě Zákona? Jinak
řečeno, staré síly použily tyto faktory, aby zneužily věci v nápravě Zákona. Vezměme si
například slovo „mu di [cíl]“. V dávných dobách, když se psalo slovo „mudi [cíl]“ nebo jiná
slova na popis dosažení nějakého místa, znak „di“ byl tentýž, jako v čínském znaku „tady di
[země]“. V dnešním období s povrchním odvozením standardizované gramatiky a ulehčením
lidem zvládnutí gramatiky bylo to „di [zem]“ psané jako „di [gramatická částice, bez
významu]“. Takže i když jste dosáhli „cíl [se znakem gramatické částice]“, stále jste se
nedostali do cíle [„tady di“ v původní psané formě]. (Obecenstvo se směje, tleská)
Jsou tady problémy s mnohými faktory. V dnešním období staré síly poškodily čínskou
kulturu a zanechaly velký zmatek, abych si s ním poradil při šíření Zákona. Je jednoduše tolik
škodlivých faktorů v nesčíslných oblastech, takže mnoho věcí muselo být napraveno. Ale
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nebyl čas, abychom to udělali, takže opravy se zaměřily jen na několik věcí. Naštěstí vnitřní
významy Zákona nejsou ovlivněny. Kniha Zhuan Falun se projevuje různě v každé dimenzi a
Zhuan Falun na nebesích vypadá úplně odlišně než ten na Zemi, proto nebyl ovlivněn.
Učedník: Nebyl jsem schopen kultivovat se a zároveň se přizpůsobit běžným lidem do
největší možné míry. Bude to pro mne znamenat v budoucnosti velkou lítost?
Učitel: Takže jste se nezvládl kultivovat a přizpůsobovat se běžným lidem do největší
možné míry, nu, „do největší možné míry“ znamená úplně splnit požadavky. Jestliže by to
skončilo dnes, úroveň, na kterou patříte, by byla určená. Neskončilo to dnes, takže protože to
neskončilo, co se týká standardů, kterých jste dosáhli či nedosáhli a věcí, které jste kultivovali
či nekultivovali dobře, stále jsou jen částí běžícího procesu, takže nikdo nemůže definitivně
určit, že jste takový jaký jste nyní. Jestliže jste si uvědomil svůj nedostatek a věřím tomu, že
ano, neboť jste poslal lístek s otázkou, napravte to a čiňte se lépe. (Potlesk)
Učedník: Vážený Učiteli, slovo „chen du“ (stupeň) z předcházejících vydaní Zhuan Falunu
bylo změněno na „chen du“ (stupeň dosažení). Ale jeden z mých kolegů praktikujících řekl, že
stránky Minghui tuto změnu nepublikovaly, takže bychom ji měli změnit zpět na originál?
Učitel: Bylo několik kol změn znaků; bylo jednoduše tolik věcí, které se měly změnit.
Jakmile se vypořádáte s jednou záležitostí, stane se mnoho věcí, takže od nynějška
přestaneme se změnami znaků a nebudeme už dělat žádné další změny. Abyste zjistili, jaké
změny byly udělány, můžete se podívat na vydání Zhuan Falunu, které bude brzy publikováno
a potom udělat své změny na základě tohoto vydání. Toto se stalo, protože Minghui byla o
změnách znaků informovaná jen někdy, takže takováto je situace.
Učedník: Vztahovala se struktura vesmíru, o které jste mluvil, na strukturu nového
vesmíru?
Učitel: Struktura, o které jsem vám předtím říkal, je strukturou starého vesmíru. Stav, který
se projevuje během nápravy Zákona, je také stavem zobrazeným bytostmi starého vesmíru. O
novém vesmíru není možné mluvit. Nejenže o něm není možné mluvit, ale tajemství vesmíru
není možné odhalit. (Učitel se směje) (Obecenstvo se směje, tleská) Mnoho nebeských
tajemství starého vesmíru už není možné nazývat nebeskými tajemstvími, protože ty věci
budou změněny, projdou změnami. Ale starý vesmír má mnoho, přemnoho dobrých bytostí a
faktorů, včetně struktur, které jsou dobré, takže tyto budou zachovány. Takže velmi mnoho
bytostí a velká většina struktur starého vesmíru byla zachována.
Učedník: Když čas pro zachraňování vnímajících bytostí dost tlačí, proč jsou moje sobecké
myšlenky stále tak vytrvalé? Jsem nad sebou znepokojený.
Učitel: Myslím, že být schopen vidět vlastní nedostatky je kultivace. To je vlastně úplně
normální. Když si to dokážete uvědomit, to je první krok ke zlepšení. Jestliže dokážete těm
věcem dennodenně věnovat pozornost a kousek po kousku je dělat dobře, potom se zlepšujete.
Nemějte obavy, protože to by vedlo k připoutanostem. Když vidíte problémy, proveďte změny
a když vidíte nedostatky, překonejte je. Je mnoho věcí, které nemusíte být schopni udělat a já
jsem to v každém ohledu vzal do úvahy a předvídal jsem to, když jsem šířil Zákon. Jinými
slovy, to co chci zachránit, je především hlavní duše, samotný člověk. Jak velké schopnosti
má člověk? Jestliže si člověk dokáže uvědomit své vlastní chyby a překonat je, potom je to
kultivace, ale co se stane, jestliže se odchýlí elementy, které vytvářejí bytost člověka? Nebo
ještě konkrétněji, co se stane, když se odchýlí způsob uvažování člověka? Například: Čínská
komunistická strana mnoho let vědomě vzdělávala lidi způsobem, kterým vnucovala své
vlastní věci. Mnozí lidé viděli, že Strana není dobrá, ale oni jsou schopni říci, že strana není
dobrá jen v rámci kultury vypěstované vzděláváním Stranou. Nerozeznali to skutečně a
nemohou to vidět, neboť i to, co se nachází mimo kulturu Strany, bylo do nich vštípeno. To je
odchýlený způsob uvažování. Co lze udělat v takovém případě? Proto říkám, že jsou jisté
věci, které můžete udělat a nejste praktikujícím, jestliže neděláte věci, které jsou ve vašich
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silách. Ale to, co nemůžete udělat, Dafa jistě udělá pro vás ty věci a Mistr určitě má způsoby,
jak je udělat. (Potlesk)
Jinými slovy, musíte kultivovat tu stránku, kterou máte kultivovat. Co se týká věcí, které
nemůžete kultivovat a nemůžete je odhalit nebo poznat – nebo se o ně postarat dokonce i
kdybyste je mohli rozpoznat – Mistr se o ně postará. Samozřejmě, neznamená to, že když
vidíte připoutanost, které se nemůžete zbavit, můžete použít výmluvu „s tím já nemohu nic
dělat“ a tím se zbavit zodpovědnosti. (Obecenstvo se směje) To nestačí. To, o čem mluvím, je,
že když přijde na strukturu vaší bytosti a váš způsob uvažování – věci, které vůbec nemůžete
odhalit a nemůžete se o ně postarat – Mistr se určitě postará o tyto věci.
Učedník: Mistře, je doba, kdy skončí pronásledování dobou, když Zákon napraví lidský
svět?
Učitel: Je to dost možné. (Potlesk) Je však lépe, jestliže o těchto věcech nemluvím.
Jakmile o tom mluvím, mysli všech jsou neklidné. Nechám vás samotné uvidět tu nádheru a
velkolepost.
Učedník: Mistře, mohl byste prosím pohovořit o původu té špatné politické strany, která
pronásleduje učedníky Dafa? (Obecenstvo se směje)
Učitel: Co se týká toho, jak ta věc na základní úrovni vznikla, myslím, že je lépe, jestliže o
tom nebudu mluvit na konferenci Zákona. Co se týká toho, jak vznikla v lidském světě, to je
něco, co všichni vědí bez toho, abych něco řekl. Ve skutečnosti, ať chcete mluvit o pokřivené
politické straně nebo o špatné politické straně nebo o libovolné politické straně, jako
kultivující s tím nemáme vůbec nic do činění. Bez ohledu na to, jak špatná může být strana, je
to něco z lidského světa a bez ohledu na to, jak dobrá může být, je to stále něco z lidského
světa. Bytí kultivujícím znamená vykročení z lidského světa a když přijde na kultivaci v
lidském světě, kultivující se nezaplétají do těch světských konfliktů a záležitostí. Věci, které
jsou zlé, nu, jsou důvody na jejich existenci a co se týká věcí, které jsou dobré, také jsou
důvody na jejich existenci. Je to určeno stavem lidské společnosti a učedníci Dafa se těmito
věcmi vůbec neznepokojují. Ale všichni jasně viděli, že tehdy předtím, když nás ten velký
vůdce démonů začal pronásledovat, hlasitě vykřikoval, že jeho politická strana „musí porazit
Falun Gong“ a že „Odmítá věřit, že *** strana nemůže porazit Falun Gong.“ Vím, že ty věci
dělal ze závisti a hněvu, ale vím také, že za jeho slovy byly elementy jeho politické strany.
Jinak řečeno, odhalili jsme je jen poté, co nás pronásledovali. Neuznáváme toto
pronásledování. V procesu objasňování pravdy řekneme lidem ve světě, proč je Falun Gong
pronásledován, co je Falun Gong a co je ta politická strana. Kdokoliv pronásledoval učedníky
Dafa by měl být odhalen a jedovatý vliv, který rozšířil do myslí lidí ve světě by měl být
očištěn.
Poté co si někteří lidé vyslechnou objasňování pravdy našimi studenty, i tak řeknou: „Falun
Gong je velmi dobrý, ale já si myslím, že *** strana má svůj důvod.“ Mnoho lidí si myslí, že
to, co říká Čínská komunistická strana nemůže být nesprávné, takže odmítají poslouchat
pravdu. Tito lidé neviděli, že je špatná od základu. Někteří lidé říkají „Falun Gong je velmi
dobrý, ale Strana neudělala nic nesprávného. Je to chyba toho velkého vůdce démonů.“ v tom
případě bychom měli říci lidem, proč pronásleduje Falun Gong a jaký motiv měla, když
začala pronásledovat Falun Gong; měli bychom pomoci lidem uvidět, co je ten špatný kult
skutečně zač a co je ve skutečnosti zač ta strana. Učedníci Dafa, kteří jsou pronásledováni, by
měli odhalit její temnou minulost.
Světské záležitosti nezajímají učedníky Dafa, kteří jsou praktikujícími, ale já, Li Hongzhi,
vím všechno o takovýchto záležitostech. (Potlesk) Vysvětloval jsem tyto věci celou dobu
během posledních několika let pronásledování a přece pronásledování pokračuje. Nové vedení
Čínské komunistické strany je u moci už dva roky a pronásledování pokračuje. Je to jen
záležitost izolovaných jednotlivců, kteří konají zlé činy? Proč byste neměli říci světu o
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základním zlu té politické strany? Jestliže byste nás nepronásledovali, nechtěli bychom mít s
vámi nic společného a nechtěli bychom o vás nic říci. Sebrali jste životy tolika učedníkům
Dafa a pronásledování pokračuje. Jak zlé! Strana také použila jednostranně média, aby
vysílala pomlouvačnou propagandu do všech koutů světa a to je dokonce horší než Kulturní
revoluce. Je to zaměřeno na skupinu takových dobrých a laskavých lidí. Dokonce i kdybych
to mohl snést a tolerovat, žádný z bohů to nebude tolerovat! (Potlesk)
Učedník: Kvůli mé připoutanosti k citům jsem udělal chyby. Je mi líto cesty, po které jsem
se vydal. Jak to mohu nahradit?
Učitel: (Učitel si vzdychne) Toto jsou vlastně věci, které Mistra bolí nejvíc. Pro
kultivujícího je to jednoduše hanebné. Je to hanebné dokonce i pro běžného člověka, ale vy
jste praktikující, takže jak můžete vznést takovou věc do otevřené diskuse? Je to jednoduše
tak hanebné. Víte, v kultivaci v minulosti, jakmile kultivující porušil pravidlo týkající se
tohoto, nemohl se už nikdy víc ve svém životě kultivovat. Je to takto závažné.
Co je tedy možné udělat? Dafa je milosrdný a Mistr se dívá na vaši celkovou bytost a stále
budete mít šance předtím, než přijde náprava Zákona lidského světa. Ale nemůžete dělat ty
chyby znova. Jednoduše nemůžete. Zejména během tohoto časového období zlo využije vaše
city, aby vystupňovalo na vás své pronásledování a způsobí, že vaše touhy a připoutanosti
budou mimořádně silné, až do bodu, když se nemůžete dobře ovládat a dostanete se na zlou
cestu. Mistr to viděl. Jestliže můžete kráčet po své cestě dobře a kultivovat se dobře, ten hřích
bude patřit zlu. Ale jestliže stále nebudete kráčet po své cestě dobře, ten hřích bude váš.
Samozřejmě, zlo, které do vás zasahovalo bude odstraněno, ale všechno co uděláte bude vaše.
Během období nápravy Zákona, když Zákon napravuje celý vesmír, víte, jak to dělá Mistr?
Co se týká bytostí v celém vesmíru, včetně lidí ve světě a bytostí, které jsou níže než tento
svět – dokonce i ty, které jsou velmi, velmi nízko, včetně bytostí v podsvětí a v pekle – dělal
jsem věci podle jednoho principu: bez ohledu na to, jaké hříchy nebo chyby bytost spáchala
ve své minulosti, nevšímal jsem si toho všeho; mohu se zbavit všech těch zlých věcí za vás a
všechno napravit. Nikdo nikdy takto nezacházel s vnímajícími bytostmi. Jestliže už nebylo
nějaké místo ve vesmíru v pořádku, bylo zničeno výbuchem a potom opětovně vytvořeno.
Jestliže nějaké místo nebylo v pořádku, bylo to přesně jako metabolizmus v lidském těle, kde
když buňka už není v pořádku, zemře a nová se vytvoří. Zacházení se všemi bytostmi s
takovým milosrdenstvím je něco, co se nikdy nestalo, tak dlouho jak existuje vesmír.
(Potlesk) Dělal jsem to po celou dobu a dosáhl jsem toho. Ale je tady jedna věc. Jestliže byl
během období nápravy Zákona spáchán hřích proti Dafa, který zasahuje do nápravy Zákona,
potom ten hřích není možné odpustit. Je tady jen tato jedna podmínka. Jestliže by tady nebyla
ani tato podmínka, Zákon vesmíru by už neexistoval. Bytosti budoucnosti by neměly Zákon,
který by mohly následovat a dodržovat a byla by to stejná věc, jako kdyby vesmír neměl
Zákon, což by z něj udělalo pomíchaný, chaotický svět. To se nemůže stát! Bylo by to stejné
jako poškozování vesmíru, takže mít negativní vliv během nápravy Zákona znamená spáchat
takovýto hřích. Pro bytost to může být způsobeno jen jednou nesprávnou myšlenkou, avšak
důsledky jsou ničivé.
Učedník: Zdravím ctěného Mistra. Jsem korejským učedníkem z provincie Heilongjiang.
Dovolte mi prosím pozdravit Mistra v jménem všech učedníků z Heilongjiangu a různých
týmů objasňování pravdy v Koreji.
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk) Učedníci Dafa v Koreji se činili dost dobře. V Číně je
mnoho učedníků Dafa Korejského etnika a byli krutě pronásledováni. Vím o tom všem.
Učedník: Náš tým na objasňování pravdy se zaměřuje na objasňování pravdy v oblasti
Pekingu, vynakládáme tam 80% úsilí a dalších 20% používáme na jiné věci, včetně snah na
záchranu studentů. Když posílíme naši snahu na objasňování pravdy v Pekingu, bude
zmenšeno zlo, které je soustředěno na Manhattanu?
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Učitel: Nutno to říci takto: Když se učedníci Dafa z různých míst činí dobře, zlo se s nimi
všemi nemůže vypořádat a je všude očišťováno. Zlo, které přišlo do Manhattanu je v procesu
svého úplného odstranění. Momentálně bylo zlo ve Třech říších odstraněno ve velkých
množstvích. Můžete vidět, že současná situace se mění a dokonce i počasí se mění. Učedníci
Dafa, kteří sedávali před konzulátem v New Yorku vědí, že to bylo nejchladnější místo a naši
učedníci Dafa toho skutečně během těchto let snesli dost. Jestliže se díváme na současnou
situaci, učedníci Dafa z různých míst plně využívají své zručnosti a talent, aby dělali věci na
potvrzování Dafa, což způsobuje, že zlo se stává menším a menším. Je pro něho skutečně
složité soustředit se někam a něco udělat.
Učedník: Jak se mohu já a všichni ostatní podívat na věci ze širšího pohledu a položit
Dafa na první místo?
Učitel: Toto jsou otázky, o kterých by měli uvažovat všichni učedníci Dafa. Co se týká
toho, jak to dělat, jen dobrým studováním Zákona a konáním podle toho, co vám říká Mistr,
můžete kráčet po této cestě spravedlivě.
Učedník: Pro nás, učedníky Dafa z Číny, není lehké dostat se do USA, abychom se
zúčastnili konferencí Zákona a zřídka osobně vidíme Mistra. Rádi bychom upřímně požádali
Mistra, aby vysvětlil učedníkům z Číny, kteří šli do Koreji pomoci Mistrovi při nápravě
Zákona, jak se můžeme dobře činit při tom, co máme dělat a naplnit tak sliby dané v
minulosti.
Učitel: Učedníci Dafa jsou všichni stejní a měli byste se činit dobře bez ohledu na to, kde
jste. Ať jste v zahraničí nebo v prostředí, kde jste přímo pronásledováni zlem, měli byste
ukazovat spravedlivé myšlenky a spravedlivé činy učedníků Dafa, protože to nahání zlu
strach. Na povrchu je zlo drsné, ale vevnitř má strach. Jste učedníci Dafa a nemůžete mít
uvnitř strach. Jestliže kultivující skutečně může opustit strach ze smrti, potom bude ta smrt od
vás navždy vzdálená. Ale toto není něco, co si můžete přát, aby se stalo – je to krok, ke
kterému se vykultivujete v Zákoně, krok, ve kterém se stanete takovou bytostí. Když
pronásledování v Číně začalo, jestliže by všichni učedníci Dafa dokázali konat relativně
spravedlivě jako nyní, pronásledování by se nikdy nebylo rozběhlo a ty zlé věci by byly
okamžitě zničeny. Lidský svět pro ně není místem, kde by ukazovali svoji zlobu.
Nyní máte všichni postupně jasnější mysl, jste klidnější a racionálnější, víte, co dělat a dá
se říci, že mnoho z vašich lidských připoutaností bylo odkultivováno. Nu, ve skutečnosti, u
některých studentů to není tak, že jejich lidské připoutanosti byly odkultivovány, ale že ti
studenti byli příliš vystrašení, aby udělali cokoliv vybočujícího z řady a když se prostředí
trošku uvolní, opět se odváží ty věci dělat. To není dobré. Jestliže se člověk nemůže kultivovat
v Zákoně, potom není schopen skutečně porozumět Zákonu. Pouze jestliže člověk skutečně
pochopil Zákon, může kráčet po cestě spravedlivě a pro tuto bytost může být zabezpečen
dobrý výsledek. Jinak takováto bytost zůstává ve velmi nebezpečné situaci, protože zlo může
kdykoliv využít její mezery. Jestliže by to byl běžný člověk, bez ohledu na to, jak je špatný,
zlo by mu nevěnovalo pozornost. Protože se však chce kultivovat, zlo se mu pokusí v
kultivaci zabránit. Když se nekultivujete pevně, stanete se cílem pronásledování zla.
Učedník: Několik studentů je velmi zapáleno při objasňování pravdy, ale nikdy se nebyli
schopni dostat za ta drobná omezení připoutaností ke svému já. Nečinili se dobře v celkové
spolupráci a koordinaci, ba co víc, ovlivnili některé další studenty. Jestliže se stále nečiní
dobře za pomoci jiných praktikujících, rád bych se Mistra zeptal, jakým následkům budou tito
studenti čelit v budoucnosti?
Učitel: Podle mého názoru nyní nemůžete říci, jací jsou ti studenti nebo dělat o nich nějaké
závěry, protože během kultivace existují všemožné různé projevy a všechny připoutanosti
běžných lidí se ukáží. Pokud je praktikující neodstraní, určitě se ukáží. Co se týká té části,
která se kultivovala dobře, tu není možné nikde vidět, protože ta část, která se kultivovala
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dobře, nemůže být ukázána. Jiní budou vidět tu jeho část, která se nekultivovala dobře,
pokaždé, když se objeví. Klíčem je jak se s ní vypořádá a zda může rozeznat své nedostatky,
když jiní poukáží na tu stránku nebo když se jeho připoutanosti ukáží v konfliktech – to je to,
co je kritické. Hned jak něco rozpoznáte, musíte to překonat a jen to je kultivace. Ať o tom
mluvíme jakkoliv mnoho, řekl bych, že to je otázka usilovnosti.
Jestliže se člověk nekultivuje dobře a ovlivní jiného učedníka Dafa nebo mnoho jiných
učedníků Dafa a způsobí, že jejich kultivace selže, potom je to těžký hřích zasahování do
kultivace učedníků Dafa, takový, který není možné vyrovnat ani když bytost sestoupí do
osmnácté úrovně pekla. Někteří studenti nejsou schopni odstranit své dlouhodobé
připoutanosti, což vede k tomu, že do nich zlo zasahuje. Vy si myslíte, že tito lidé jsou
odepsaní a nemohou to dokázat. Momentálně se na to nemůžete takto dívat. Někteří studenti
se ve skutečnosti zbavili mnohých jiných připoutaností a mnoho připoutaností je pryč a
neukáží se, ale tyto připoutanosti, které nebyly odkultivovány pryč, se stále ukazují. Mistr je
určitě nechá projevit se a ukázat v konfliktech a jistě to nechá všechny vidět a cílem je, aby se
jich zbavili. Když nějakou vidíte, musíte na ni poukázat. Jestliže na ni nepoukážete, je to
proto, že máte připoutanost ke strachu, že jiné urazíte. V tom případě budou přinuceni mít
výměny názorů a konflikty s vámi, abyste vy i oni rozpoznali ty připoutanosti. Cílem je
odkultivovat ty lidské připoutanosti. Ale jestliže se díváte na studenty, kteří mají
připoutanosti, které se projevují, nemůžete si myslet, že nejsou dobří. Není možné se tedy
vyhnout nedorozuměním a chybám mezi učedníky Dafa. Klíčem je, že nemůžete mít skutečné
konflikty a srážky mezi sebou nebo si přestat důvěřovat.
V poslední době jsem často zdůrazňoval otázku vzájemné spolupráce a koordinace. Ať ty
vaše špatné připoutanosti byly odstraněny nebo ne, musíte i tak navzájem dobře
spolupracovat. Proč je to tak, že někdy vidíte, že spory jsou časté a někdy spory pokračují dál
a dál? Proč při potvrzování Zákona nejsou názory učedníků zase a znova sjednoceny? Toto je
něco, co je v poslední době v Číně dost významné. Co je skutečným problémem? Je to velmi
jednoduché – je to otázka toho, zda potvrzujete Zákon nebo potvrzujete sebe. Jestliže
potvrzujete Zákon, bez ohledu na to, co o vás řekne druhá osoba, uvnitř budete neovlivněn.
Jestliže oponuje vašemu názoru a vy jste podrážděný a nelíbí se vám to, a jestliže jiní lidé
vznesou názor opačný k vašemu na základě nějakého problému, který máte nebo nesouhlasí s
vašim názorem a vám se to nelíbí a vy začnete oponovat a hádat se kvůli sobě, potom to vede
k tomu, že odbočíte od tématu a neposloucháte jiné a ve všech takovýchto případech –
dokonce i když se bráníte a vysvětlujete s nejlepšími úmysly – stále je to potvrzování samého
sebe. (Potlesk) Je to proto, že jste nepoložili Dafa na první místo a v této době ta věc, které
jste se nejvíc nemohli vzdát, bylo vlastní já.
Ale myšlenky lidí jsou složité a někdy těžko říci. Někteří lidé skutečně myslí na Zákon,
skutečně si myslí, že taková a taková cesta je správná a nejsou připoutaní k sobě samému.
Jednoduše si takto stojí na svém. Někteří mohou říci: „Jsi tak neústupný, nepotvrzuješ sebe
sama?“ Takže tehdy musíte být klidní a mít chladnou hlavu. Ve skutečnosti, když všichni
myslí na Zákon, problém spolupráce by neexistoval. Měli bychom být dobrými lidmi ať jsme
kdekoliv – nemáme myslet na druhé předtím, když něco děláme? Proč učedníci Dafa mezi
sebou nemyslí nejprve na druhé? Myslíte si: „Jsme všichni kultivující a všichni se kultivují,
takže když jsme s jinými učedníky, není potřebné přemýšlet o tom, jak mezi sebou mluvíme.“
Nemyslíte si něco takového? Nu, to není správné. Nezapomeňte na tento bod: jste lidské
bytosti, které jsou v procesu kultivace a nejste bohové, kteří se kultivují, takže musíte brát
ohled na druhé.
Učedník: Studenti v Koreji používají nejrůznější způsoby na vystupňování úsilí na
objasňování pravdy různým druhům lidí a postupně získávají pozornost a podporu lidí.
Objasňování pravdy vedlo k lepším a lepším výsledkům a současně, po celé zemi se hrnou
noví studenti. Ale v poslední době, jeden po druhém, mělo několik studentů nehody a tragicky
zahynuli. Jeden zahynul, když se převrhl autobus, ve kterém cestoval, jeden se utopil a další
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zahynul při nehodě na pracovišti. Jeden z těchto studentů byl velmi aktivní při objasňovaní
pravdy. Výskyt několika takovýchto nehod způsobil, že někteří noví studenti zaváhali.
Učitel: Právě jsem mluvil o zasahovaní starých sil do nápravy Zákona a do učedníků Dafa.
Takže proč potom staré síly dělají takovéto věci? Co je jejich cílem? Myslí si: „Všichni jste
sem přišli kultivovat se a myslíte si, že Dafa je dobrý. Je vaše pochopení dobroty Dafa
skutečně založené na pravdách Zákona? Nebo jen říkáte spolu s ostatními, že je dobrý? Nebo
je to tak, že řeknete, že Zákon je dobrý, když cítíte, že vám přinesl užitek?“ Kultivace a Dafa
jsou vážné a mohou přeměnit lidské bytosti na bohy. Staré síly to nemohou snést a chtějí vás
zkoušet. Chtějí vidět, jestli skutečně řeknete, že Dafa je dobrý a zůstanete a budete se
kultivovat, když nechají umřít lidi, kteří dosáhli konce svého života. Staré síly to udělaly,
takže když studenti čelí nebezpečí ohrožujícímu život, nemůžete říci, že není dobrý nebo že
má nějaké vážné problémy. To ve skutečnosti staré síly vytvořily zasahování využitím
lidských připoutaností. Jedna věc je, že pro některé studenty je lehké zaváhat a kdyby se
takovíto studenti všichni kultivovali velmi dobře a pevně, tyto problémy by se nestaly. Jestliže
se určití studenti nedokáží zbavit dlouhodobých připoutaností ve svém nitru, mohou být
pronásledováni a může to do nich zasahovat. Mohou si myslet: „Dělal jsem cvičení a moje
nemoci byly vyléčeny. Cítím se tak dobře. Můj život se stal lehčím.“ Jejich pochopení stále
zůstává na té úrovni a nemohou porozumět Zákonu na základě Zákona, což může lehce vést k
takovýmto problémům. Samozřejmě, tyto věci nepocházejí pokaždé z takovéhoto problému.
Staré síly toto dělaly po dlouhou dobu a takovéto věci se také staly předtím v kultivaci
studentů v Číně. Proto je v kultivaci nutné dívat se na věci spravedlivými myšlenkami a jasně
si uvědomit, že kultivace je nejvážnější ze všech věcí.
Samozřejmě, určité věci se staly. Studenti v různých oblastech mají dost jasnou hlavu a
jsou schopni porozumět věcem na základě Zákona a mohou tedy zvládnout ty věci správně.
Byli nějací studenti, kteří často říkali: „Ten a ten na našem místě praktikování se činil tak
dobře! Budeme dělat všechno, co on.“ Dovolte mi říci vám všem, že to rozhodně nesmíte
dělat a rozhodně nesmíte takto uvažovat. Kultivující si nemohou vzít za vzor jiné lidské
bytosti. Musí považovat Zákon za Učitele! (Potlesk) Hned jakmile začnete dělat věci tak, jak
jsem popsal a uvažovat tak, objeví se dva problémy. Jedním je ten, že pravděpodobně vtlačíte
toho studenta na pozici, ze které pro něj není úniku. Je pravděpodobné, že staré síly nechají,
aby se u něj vyvinuly problémy a dokonce ho přinutí opustit nás dřív, aby zkoušeli jiné
studenty. Myslí si: „Všichni se na něj díváte. Za takovýchto okolností, budete stále studovat,
budete se stále kultivovat?“ Za takovýchto okolností jsou skutečně někteří studenti, kteří si
myslí: „Jestliže to ani on nedokáže zvládnout, dokáži to já?“ Váhají. Není to tak, že staré síly
využívají mezery? V té situaci dokonce ani já, váš Mistr, nemohu nic říci! Staré síly řeknou:
„Podívej, vidíš jak skončila ta zkouška? To, co jsme udělali, bylo správné, že ano?“ Takže
jestliže spravedlivé myšlenky nejsou silné, mysli lidí zaváhají. Na toto si rozhodně musíte
dávat pozor! Měli byste považovat Zákon za Učitele. Nemůžete se dívat, jak dobře se
kultivoval nějaký jednotlivec a v důsledku toho se učit od toho člověka a ne ze Zákona.
Nebyli takoví studenti, když pronásledování v Číně tehdy začalo? Mnoho studentů se
dívalo na pomocníky a dělali to, co dělali pomocníci. Když se pomocníci vzdali, následovali
dav a vzdali se také. Samozřejmě, studenti jsou nakonec studenty Dafa, takže když se později
uklidnili, uvědomili si, že neměli pravdu. Začali znova studovat Zákon a uvědomili si, že
jejich pochopení bylo nesprávné a že to, co udělali, bylo nesprávné. Ale jestliže se díváme na
tuto stránku, nepřineslo jim to hanbu? Udělali tu věc v jednom bodě, takže pro praktikujícího,
není to černá skvrna? Takže když se lidské srdce nechá pohnout, způsobí to problémy v
kultivačním prostředí. Musíte na to rozhodně dávat pozor.
Během kultivace se může stát všechno možné. Někteří lidé viděli, že ti a ti lidé měli
vyléčené nemoci potom jak začali praktikovat. Mysleli si, „Hm, dokonce taková vážná nemoc
byla vyléčena.“ nebo „Hm, rakovina toho člověka byla vyléčena potom když začal
praktikovat.“ „Budu praktikovat také.“ Ale proč ten člověk přišel? Přišel kvůli rakovině a
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kvůli svému uzdravení. Nepřišel se skutečně kultivovat. Ale já si uvědomuji, že každý musí
při porozumění Zákona někde začít. Jeden člověk může začít chápat Zákon v jednom bodě a
jiný v jiném bodě. Ale jakmile někdo vstoupí do praxe, musí brát studium Zákona za prvořadé
a nejdůležitější – pouze pak je to kultivace. V tom případě, když můžete skutečně porozumět
Zákonu během kultivace, budete se schopen zbavit jakékoliv připoutanosti. Budete si myslet:
„Získal jsem Zákon. Co se mi stane, když zemřu? Neskončím v pekle. Už jsem přece získal
Zákon.“ Takovýto člověk se nesetká s ničím, co ohrožuje jeho život a nebude mít žádné
zdravotní problémy (Potlesk). Je to proto, že stav mysli, který prokazuje, je takový, jako má
skutečný praktikující. Skutečně pochopil, co je kultivace a skutečně zvýšil [svoji úroveň] a
opustil všechny připoutanosti. Přinejmenším v tomto jednom ohledu překročil lidskost a
přešel nad sféru lidskosti. Pouze běžné lidské bytosti mají zdravotní problémy. Jakmile se
zbaví připoutanosti k vyléčení, jeho zdravotní problémy jsou pryč.
Někteří lidé nedokázali po dlouhou dobu opustit svá připoutání k vyléčení. Za normálních
okolností, když člověk trpí nevyléčitelnou nemocí, dosáhl vlastně už konec svého života. Trpí
nevyléčitelnou nemocí a jeho život má skončit, ale nyní studoval Dafa. Přestože přišel kvůli
tomu, aby byl vyléčen, stále má dovoleno pokračovat ve studiu Zákona a pochopit Zákon.
Necháme ho vidět mnoho příkladů v životě člověka, avšak on stále nemůže porozumět
Zákonu na základě Zákona. Nečte knihy, takže nemůže porozumět věcem na základě Zákona.
Jen následuje ostatní při provádění cvičení. Stále si myslí: „Stal jsem se studentem Falun
Gongu. Pokračuji v provádění cvičení. Proč jsem nebyl vyléčen?“ Kultivace je vážná věc. Ta
zkouška vaší mysli se stane záležitostí „černé nebo bílé“. Čím víc jste připoután, tím hůře se
budete cítit. Když půjdete do nemocnice na vyšetření, nechají vás vidět, že se vaše nemoc
zhoršila. Jenomže vy se k tomu stále neosvítíte. Protože jste se k tomu stále neosvítili, bude to
vážnější a vážnější a nakonec to skutečně nedokážete zvládnout. Stane se to proto, že nejste
skutečným studentem, nestudujete Zákon a nemůžete opustit připoutanost ke své nemoci.
Stále jste jen běžným člověkem, který chce mít vyléčené své nemoci. Cílem mého šíření Dafa
je zachránit lidi na základní úrovni jejich bytosti, ne pomáhat běžným lidem vyléčit se.
Jestliže se můžete skutečně kultivovat, když se můžete skutečně zbavit svých připoutaností k
životu a strachu ze smrti – nejen konat tak, aby to jiní viděli, přičemž vevnitř o tom neustále
přemýšlíte – potom bez ohledu na to, jakou nemoc máte, bude vyléčena. V kultivaci je rozdíl
mezi lidskostí a božstvím jen rozdílem v jedné myšlence. Tento rozdíl v jedné myšlence zní
jednoduše, ale může být dosažen jen pomocí hlubokých a pevných základů v kultivaci.
Jestliže skutečně můžete věnovat mnoho úsilí studování Zákona, budete toho schopni
dosáhnout.
Samozřejmě, pokaždé, když se ta situace objeví, většinou je tomu člověku dávána v Dafa
jedna šance za druhou během dlouhého časového období, protože už získal Zákon. Neustále
jsou mu dávány šance a neumře a je mu dávána šance za šancí. Ale jestliže to ten člověk stále
nepochopí ani potom, co dostával tak dlouho šanci, dokonce i když se kultivoval roky a
následoval druhé v práci Dafa, jestliže se stále na základní úrovni nemůže zbavit své
připoutanosti k vyléčení, potom na základní úrovni stále není studentem a odejde, když
dosáhne konce svého života. Běžní lidé mohou také dělat práci Dafa, co však dostanou, je
štěstí. Když kultivující dělají práci Dafa, nehledají běžné štěstí nebo dobrý život; pro ně je
nejdůležitější věcí zvyšování své úrovně. Kultivující nevyhledávají věci v tomto světě. Není
připoutanost k vaší nemoci úsilím o něco v lidském světě? Někteří lidé říkají: „Hned jakmile
se moje nemoc vyléčí, budu schopen dělat mnoho věcí pro Dafa! Proč ještě nejsem
vyléčený?“ Vaše uzdravení, vaše kultivace a vaše stanutí se učedníkem Dafa by všechny byly
podmíněné. Kultivovali byste se a uznali se za učedníka Dafa pouze jestliže by vaše nemoc
byla vyléčena. Kultivace se však dělá bezpodmínečně a věci se získávají přirozeně, bez úsilí.
Samozřejmě, nic není absolutní. To, co jsem říkal, byly pravdy Zákona. Situace lidí jsou
různé a já jsem jen dával příklad. Jestliže má každý dobré pochopení, věci půjdou hladce. Ale
když člověk nemůže opustit své připoutanosti, stane se to skutečně těžkým.
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Učedník: Jsem učedník Dafa z Irska a rád bych pozdravil ctěného Učitele. Dlouhou dobu
jsem se nečinil dobře při šíření Zákona a v osobní kultivaci. Mám ještě stále čas, abych to
dohnal?
Učitel: Jednoduše to dělejte. Protože to ještě neskončilo, ano, stále zůstává nějaký čas.
(Všichni se smějí a tleskají) Dokonce i když jste se nečinili dobře, ať je to jak chce, Mistr vás
i tak nechce zanechat. (Potlesk)
Předtím jsem řekl, že náprava Zákona vesmíru je jedna fáze a náprava Zákona lidského
světa je další fáze. To znamená, že to Mistr dělá na dva kroky. Takže jsem vás neučil Zákon
Tří říší, učil jsem vás jen Zákon vesmíru. Nemluvil jsem o struktuře různých živých věcí ve
Třech říších, původu života, struktuře života, historii světa nebo o teoriích v tomto světě od
náboženství po vědu, jako například odkud ty věci přišly, jaké jsou jejich cíle, důvody
různých konfliktů, které se dějí v lidském světě – tedy o všem v historii. Co se týká stavu
struktury Tří říší a různých vesmírných těl ve Třech říších, nemluvil jsem s vámi o těchto
věcech, protože jsou ve vesmíru příliš nepodstatné. Tři říše si v Dafa nezasluhují být
vyučovány, protože jsou příliš nízko. Když vám vyučuji Dafa, zahrnuje to Tři říše. V
budoucnosti budete vědět všechno a nebude pro mne nutné, abych vám říkal o věcech ve
Třech říších. V budoucnosti se budu zaobírat věcmi, které se týkají lidských bytostí a v tom
bodě budu mluvit o Zákonu Tří říší. Když v budoucnosti přijde čas na dělání věcí ve Třech
říších, bude to tehdy, když Zákon napraví lidský svět.
Protože se věci dělají na dva kroky, ve vesmíru se vyskytl určitý jev. Jaký jev? Takový, že
Tři říše byly během celé té doby uzavřeny – bytosti uvnitř Tří říší se nemohou dostat ven a
bytosti mimo Tří říší se nemohou dostat dovnitř. Byl jsem to já, kdo to na začátku uzavřel.
Elementy vytvořené předtím starými silami byly stále tam a nebyly zcela očištěny a předtím,
než se budou dělat věci na povrchové úrovni lidského světa, ta část elementů starých sil má
stále negativní vliv. Takže protože náprava Zákona a náprava Zákona lidského světa se dělá ve
dvou různých krocích, Tři říše musely být od vesmíru odděleny. Od začátku mé nápravy
Zákona – během více než deseti let – se neustále pohybovaly směrem pryč od vesmíru.
Astronomové viděli, že nebeská těla ve vesmíru už nejsou vesmírnými těly z období předtím a
poloha Mléčné dráhy už není taková, jako byla předtím a jiné vesmírné systémy, které byly
okolo místa, kde byla předtím Mléčná dráha, už nejsou stejné. Toto se stalo proto, že Tři říše
jsou od vesmíru oddělovány. Vědci ten fakt objevili během procesu přesouvání a říkají, že se
vesmír rozpíná. Ve skutečnosti je to tak, že vesmírná těla se oddělují od Tří říší a zároveň se
Tři říše vzdalují víc a víc od své původní polohy. Během posledních více než deseti let se Tři
říše neustále pohybovaly ven z vesmíru. Jak se to dělo, vědci objevili, že na vesmírných
tělech proběhly obrovské změny. Objevily se hvězdy, které předtím neexistovaly, objevila se
vesmírná těla, které předtím neexistovala a objevily se hvězdné systémy, které předtím
neexistovaly. Kam tedy šly hvězdy a hvězdné systémy, které tam původně byly? Proč ve
vesmíru proběhly tak obrovské změny? Tyto věci se v skutečnosti objevily při pohybu Tří říší,
ve kterém se oddělují od vesmíru.
Nebyly o tom zprávy na stránkách PureInsight? Vesmír mizí v dálce rychleji než je
rychlost světla a Mléčná dráha se odděluje od vesmíru. Protože to dosáhlo bodu, když
dokonce i lidské bytosti mohou vidět tuto fázi, znamená to, že oddělování přišlo na
nejpovrchnější úroveň. Předtím, když jsem to začal dělat, někteří bohové mi říkali: „V
budoucnosti budou lidské bytosti moci vidět věci, které jsi udělal a nakonec si uvědomí, že si
to byl ty, kdo je udělal.“ Je to tak, protože jisté projevy se budou postupně sbíhat tam, kde
jsem.
Hned jakmile bude oddělování dokončeno, dokonce ani dimenze zvenčí Mléčné dráhy
nebudou existovat. Lidským bytostem se bude ta prázdnota zdát strašidelná. Hvězdy, které
existovaly mimo Mléčnou dráhu a všechna vesmírná těla, která byla roztroušená všude mimo
Mléčnou dráhu, budou pryč. Stránky PureInsight říkají, že se naše Mléčná dráha stane
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„osamělou duší a toulavým duchem“ vesmíru. Můžete se zamýšlet: „Co by bylo příčinou
takovéhoto jevu?“ Zdá se jakoby lidé – včetně vědců – k tomu byli lhostejní, ale je to jen
proto, že tomu nerozumějí. Jestliže by se taková věc stala ve vesmíru v minulosti, potom by
už Mléčná dráha neexistovala. Jestliže by byla oddělená od vesmíru, nebyla by schopna
existovat a rozpadla by se. Náprava Zákona vesmíru a náprava Zákona lidského světa se dělají
na dva kroky, takže Tři říše musí být od vesmíru odděleny. Jestliže by byla náprava Zákona
vesmíru dokončena – a všechno by bylo nové a čisté – ale Tři říše by byly stále tak špinavé,
znečistily by vesmír. Nešlo by to, aby v takovém nádherném vesmíru bylo takové špinavé
místo, takže musí být přesunuto ven a nutno se o něj postarat zvlášť. Proto budou odděleny.
(Potlesk) Vědci nyní objevili to, co jsem popsal.
Učedník: Co máme udělat při opravě čínských znaků v Lunyu, které mají někteří
praktikující zavěšené na stěně…?
Učitel: Ano, můžete opravit text Lunyu, který vám visí na stěně. Jednoduše udělejte
opravy vhodnou barvou. Nezáleží vlastně na tom, jak to uděláte.
Učedník: Jak můžeme pomoct novým studentům v Číně vykročit vpřed?
Učitel: Co se týká nových studentů, nemůžete na ně jít příliš rychle, protože musí projít
procesem zlepšování svého porozumění. Jestliže ze své vlastní iniciativy nabídnou, že něco
udělají, nechejte je to udělat. Ale jestliže něco nechtějí udělat z vlastní iniciativy, myslím, že
je nemůžeme k ničemu nutit, protože jsou konec konců stále novými studenty.
Učedník: Jak bychom se měli dívat na velké firmy mimo Čínu, které mají v úmyslu
investovat v Číně a jak bychom se měli dívat na naše členy rodin, kteří se chtějí vrátit zpět do
Číny?
Učitel: Jestliže se vaši členové rodin nekultivují a chtějí jít zpět do Číny, potom je to v
pořádku. Jestliže jste praktikujícími, nejlepší je nechodit zpět – nevystavovali byste se
pronásledování? Jako učedník Dafa byste nebyli schopni snést nedělání toho, co by měl dělat
učedník Dafa, ale jestliže byste ty věci dělali, byli byste pronásledováni. Tady jsou také věci,
které byste měli dělat.
Co se týká mnohých firem, které plánují investovat v Číně, nedělejte s tím nyní nic. Měli
byste jen objasňovat fakta a říkat lidem, co je Dafa a proč je pronásledován. Vyneste na světlo
ty opovrženíhodné frašky a všechny ty nízké činy, kterých se dopustila vláda, když vytvářela
lži a pomluvy, odhalujte útlak zla, říkejte lidem ve světě o těchto věcech a pomozte jim vidět
to všechno jasně – potom dosáhnete svého cíle. Když objasňujete pravdu, říkejte jen o věcech
na této úrovni a nechoďte výš. Co se týká některých firem, které chtějí někde investovat,
jestliže dostanete příležitost, můžete jen říci: „Je to jen díky vašim investicím, že ta skupina
zlých lotrů v Číně má peníze na financování pronásledování. Vidíte, jaké je to hrozné, když
ukazují svoji zlobu, ne? Nebude nimi ohrožená i vaše firma?“ Nemícháme se do toho, jestli
tam budou investovat. Všechno, co můžeme udělat, je promluvit si s nimi používaje principy
na velmi povrchní úrovni.
Myslím si však, že když jde o zisk, který mají přímo před sebou, někteří lidé budou chtít
poslouchat a jiní nebudou, takže na tuto věc se nezaměřujeme. Zaměřujeme se na informování
lidí o tom, proč je Falun Gong pronásledován a jak zlí jsou pronásledovatelé a to bude stačit.
Když lidé jasně uvidí tyto zlé věci, vypudí to z jejich myslí jedovaté elementy z propagandy
vytvořené pomlouvačnými médii čínské komunistické vlády. To znamená, že jste ty lidi
zachránili a tento čin jim umožnil dostat se do další fáze. Jinak, když přijde náprava Zákona
lidského světa a přijde ten mocný gong… náprava Zákona má standardy a v tom bodě určitě
nebudou mít další šanci pochopit pravdu. Standardy obsahují pravdu od nejvyššího místa
vesmíru až po nejnižší. Ať je v tom bodě bytost jakákoliv, taková zůstane, všechno proběhne v
nejkratším čase. Ti, co mají být odstraněni, budou odstraněni, ti, co by měli zůstat, zůstanou,
ti, co by měli stoupnout, stoupnou a ti, co by měli klesnout, klesnou. Skončí to v okamžiku.
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To, co se nachází v mysli bytosti, určí, jaká je [a jaká je její situace], takže v tom bodě už
nebudou další příležitosti. Jestliže má osoba odstraněný jed od té zkažené, zlé bandy, bude se
schopna přes tuto fázi dostat. Takže přinejmenším bude schopna být svědkem změn, které
nastanou v budoucnosti.
Učedník: Jsem mladý učedník z Taiwanu. Ve jménu mladých učedníků z Taiwanu bych rád
odevzdal Mistrovi lotosový květ. (Mistr se usmívá) (Obecenstvo se usmívá a tleská) Děkujeme
našemu velkolepému Mistrovi.
Učitel: Děkuji. Tento lotosový kvítek je skutečně pěkně udělaný. (Potlesk) Toto je druhem
uvažování a myšlenek, které učedníci Dafa vložili do objasňování pravdy. Skutečně jste
pracovali usilovně a přišli jste s mnohými nápady na záchranu lidí. Dnešní lidi je skutečně
těžké zachránit. Zdá se, jakoby vás poslouchali pouze jestliže to, co jim říkáte, je v souladu s
jejich myšlenkami a budou vás poslouchat jen jestliže s nimi mluvíte způsobem, který se jim
zamlouvá. Jinými slovy, jestliže je chcete zachránit, mají své podmínky, jakými to můžete
udělat. (Mistr se usmívá)
Učedník: Mistře, jeden z mých členů rodiny praktikuje a říká, že je mimořádný. Nevysílá
spravedlivé myšlenky ani neobjasňuje pravdu a zřídka studuje Zákon kromě Zhuan Falunu.
Momentálně jsme v období nápravy Zákona zaneprázdnění všemožnými projekty. Jestliže mu
budu pomáhat a strávím při tom mnoho času, těžko si najdu čas na jiné věci.
Učitel: Je to pravda. Jestliže je to nový student, měl byste s ním mít pochopení. Jestliže je
to dlouholetý student, potom jde určitě nesprávně. Co se týká toho, jak mu pomoci, není na to
nějaká zvláštní metoda. Podívejte se, v čem se dostal mimo a použijte vhodný prostředek,
který působí cíleně na jeho problém. Odstraňte překážku v jeho mysli a najděte jeho
připoutanost.
Učedník: Jak se skutečně osvobodíme z uspořádání starých sil, vystoupíme ze sobeckosti a
staneme se skutečnými učedníky nápravy Zákona?
Učitel: Vesmír v minulosti byl založený na sobectví. Vezměme si jako příklad člověka: v
kritických momentech se skutečně vůbec nestaral o druhé. Když jsem začal nápravu Zákona,
někteří bohové mi řekli: „Jsi jediný, kdo se stará o záležitosti jiných.“ Vím, že tomu můžete
sotva uvěřit, protože jste nesobecké bytosti vytvořené Dafa, které mají úlohy v nápravě
Zákona a které se skutečně osvítily. Jestliže bych to neudělal, kdyby skončila historie,
všechny životy by skončily. Když bytost bere ohled na druhé při dělání věcí a projevuje v tom
procesu toleranci, je to proto, že její výchozí bod je nesobecký.
Když v sobě kultivující Dafa objeví sobectví, měli by postupně pracovat na tom, aby ho
překonali. Tím, že jste si ho vědomi, udělali jste v kultivaci další krok vpřed, protože
nepraktikující si ho nemůže uvědomit a ani ho nenapadne uvažovat o tom, zda je sobecký.
Pouze kultivující zkoumají své já a dívají se dovnitř.
Učedník: Učedníci Dafa z Fushunu vás pozdravují. (Mistr říká: „Děkuji vám.“) Jsem od
povahy pomalý. I při běžné práci jsem pomalejší a často mě za to kritizují. Mám změnit svůj
způsob jak pracuji?
Učitel: Skutečně jsou lidé, kteří mají pomalou povahu. Vím, že já mám rychlou povahu a
všechno dělám velmi, velmi rychle. Jestliže řeknete, že něco nutno provést, vykročím ze dveří
ještě předtím, než se ostatní připraví. (Mistr se usmívá) (Potlesk) Jinými slovy, vyvinul jsem
si toto rychlé tempo a pospíchám a spěchám se vším, co dělám. Samozřejmě, neříkám, že
pomalá povaha není dobrá. Někteří lidé si jednoduše zvykli dělat věci takto. Myslím si však,
že je lépe, jestliže můžeme trochu přidat, když jde o záchranu lidí. (Mistr se usmívá)
(Obecenstvo se směje s tleská) Ale to neznamená, že musíte změnit svoji povahu.
Takovéto jsou bytosti ve vesmíru. Každá je jiná: některé jsou pomalé, jiné jsou rychlé,
některé jsou netrpělivé, jiné jsou klidné. Některé jsou jednoduše pomalé a pozvolné ve všem
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co dělají a nelze to nazvat připoutaností. Avšak ve věcech záchrany lidí a věcech, které by
měli dělat učedníci Dafa byste měli pospíchat. Nemyslím si, že to má něco do činění s vaší
povahou. Měl byste vědět, co znamená „pospíchat“, bez ohledu na to, jak pomalá je vaše
povaha.
Učedník: Jsem novější učedník. Mám strach, abych dobře kráčel po cestě nápravy Zákona,
ale nejsem si jistý, zda to není druh připoutanosti? Jak to rozeznám?
Učitel: Jste student, který nedávno získal Zákon, takže se příliš nebojte. Ohledně mnoha
věcí na vás není možné klást tak vysoké požadavky jako na dlouholeté studenty. Ale skutečně
jsou nějací novější studenti, kteří se činili skutečně dobře. Podílejí se široce na dělání věcí pro
Dafa a dělají to, co učedníci Dafa mají dělat. To je skutečně úžasné. Někdy si skutečně
myslím, že tito nově příchozí mají velkou schopnost porozumění. Kultivace se skládá ze
zlepšování se krok za krokem a není realistické očekávat od vás, že vyletíte na vysokou
úroveň najednou a budete jako dlouholetí studenti, protože oni se tam také dostali pomocí
kultivování a zlepšování se krok za krokem. Nyní, když jste získali Dafa, nemusíte se ničím
znepokojovat. Jednoduše běžte a systematicky dělejte to, co je nutno udělat a dělejte to, co by
učedníci Dafa měli dělat – běžte potud, pokud vám dovolí vaše porozumění. Nic z toho není
problém.
Učedník: Mohl by Mistr vysvětlit, jaký vliv to bude mít na naši práci, jestliže se budou
učedníci Dafa dobře činit při své koordinaci a spolupráci a jaký bude výsledek, jestliže to
nebudeme dělat dobře?
Učitel: Zlo to využije a způsobí problémy, jestliže se nebudete koordinovat a dobře
spolupracovat. Není to tak, že byste při mnohých věcech nápravy Zákona neměli způsob, jak
je provést. Bez ohledu na to, jak je to těžké, je tam cesta, po které můžete jít, přestože je dost
úzká. Musíte po té cestě kráčet správně a nebude to fungovat, jestliže odbočíte nebo odchýlíte
se třebas jen o malý kousek. I tak je tam pro vás cesta. Jinými slovy, musíte po ní kráčet
správně. Jestliže to neděláte, zlo, které v současnosti existuje to využije a způsobí problémy.
Ve skutečnosti to, o čem jsem právě mluvil, je otázka toho, zda potvrzujete sebe nebo
potvrzujete Zákon, když na něčem spolupracujete – to je ten problém.
Když všichni o něčem diskutují, můžete se rozzlobit, když někdo vyjádří nesouhlas s vaší
myšlenkou, ale jestliže nikdo nevznese námitky a všichni řeknou: „Toto je výborný nápad a
tamten také není špatný“ – aby se nikdo neurazil – řekl bych, že tito studenti nejsou velmi
zodpovědní vůči Dafa a vůči své vlastní kultivaci. Neodvažují se čelit konfliktům a
neodvažují se mluvit o věcech přímo a neodvažují se promluvit, když vidí problém. To je
přílišná připoutanost ke svému já a je to sobeckost. Jestliže řešíte problém bez připoutanosti
ke svému já a klidně předložíte myšlenky o tom, jak se dobře vypořádat s tímto problémem,
nemyslím si, že ostatní se budou cítit nepříjemně, když to budou slyšet, protože to děláte kvůli
Zákonu. Toto je jeden bod.
Další bod je ten, že jestliže je něčí návrh odmítnut a toho člověka to rozruší, potom
skutečně má problém. Většinou se během diskuse o práci pro potvrzování Zákona odkloníme
od tématu jen tehdy, když se to někoho dotkne. Pokuste se to jednou pozorně sledovat –
jestliže mi nevěříte, když odtud odejdete a půjdete domů, pozorně to sledujte. Když o něčem
mluvíte, podívejte se na to, kdo odklání rozhovor od tématu a ten člověk, který to dělá, má
určitě problém. (Obecenstvo se směje a tleská) Ten člověk, který odbočí od tématu je
připoutaný k sobě, nebo když jsou jeho názory zpochybněny, nechá se rozrušit poháněný svojí
lidskou myslí a dá bokem věci Dafa. V této době bude využíván zlem – jak se hádá, bude
odbočovat dál a dál od tématu a zlo to využije. V tom bodě se stane víc a víc rozrušeným a
čím je rozrušenější, tím víc je jeho lidská mysl ve skutečnosti zesilována zlem a tím méně je v
kultivačním stavu, takže zlo to využije ještě víc. Odkud si myslíte, že pochází špatné
pochopení, nebo „osvícení“ na špatné cestě? Nepochází odtud? Zlo využije jeho připoutanosti
a nechá falešné myšlenky objevit se v jeho mysli, ale on je považuje za skutečné a myslí si, že
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jsou celkem rozumné. Myslí si: „Nikdo z vás mě nechápe. Nakonec, vaše kultivační úrovně
nejsou tak vysoké jako moje a nikdo z vás nerozumí Zákonu tak dobře jako já.“ (Mistr se
usmívá) Takto to skončí.
Učedník: Snahy učedníků Dafa ve městě New York značně změnily situaci a mnoho
běžných lidí bylo pohnuto, když viděli naše předvádění mučení. Ale víc a víc západních lidí
nám řeklo, že vidí příliš mnoho těch hrozných obrazů, čímž pro nás ztrácejí sympatie. Mohl by
nám Mistr pomoci osvítit se v tomto ohledu?
Učitel: Možná říkají, že výstavy mučení, které organizujete kvůli objasňování pravdy, jsou
příliš šokující, ale mohu vám říci, že vaše činy jsou pozitivní a energie je spravedlivá a
soucitná, takže vůbec nebude šokovat lidi žádným negativním způsobem. Naopak, nepohodlí,
které cítí někteří lidé, musí být způsobeno zlými myšlenkami v myslích těchto lidí. Nevěší
lidé všude ten názorný obraz Ježíše při ukřižování, jeho ruce a nohy jsou probodnuté hřeby a
krvácejí? Nedívali se lidé na tento obraz po stovky a tisíce let? Takže problém neleží v tom,
co se zobrazuje. Nebyli učedníci Dafa podrobovaní podobným soužením při pronásledování?
Nepokoušíte se použít umění na to, abyste zobrazili zlé činy – vy zachraňujete lidi. Musí tam
být důvod na to, proč někteří lidé mají negativní reakce, musí tam být problémy v jejich stavu
mysli. Možná zlo ovládá jejich mysl, nebo jestliže ne, potom jejich názory nejsou správné.
Dokonce lidé, kteří sympatizují s učedníky Dafa mají názory, které pocházejí z běžné
společnosti a co se týče pochopení, mohou se kvůli tomu cítit nepohodlně. Nebojte se však,
toto je možné vyřešit pomocí trochu hlubšího vysvětlení.
Lidská bytost si může ve světě vytvořit různé názory. Někteří lidé mají rádi pikantní jídlo,
někteří mají rádi kyselé, někteří mají rádi sladké a někteří mají rádi jídlo bez chuti. Všechno
jsou to zvyky, které člověk přijal. I když se na Manhattanu hraje komedie, stále se najde dost
lidí, kterým se nelíbí a kritizují ji. Takovéto jsou lidské bytosti. Lidé jsou na obou stranách,
pozitivní i negativní a lidé žijí jen v rámci principu vzájemného vytváření a vzájemného
zabraňování. Nemohou být všichni stejní. Možná je tam mnoho lidí, kteří si myslí, že výstavy
mučení jsou dobré, jenže to neřekli. Nemůžeme už dál dělat kompromisy, abychom se
přizpůsobili těm, co mají ve svých myslích mnoho překážek, na úkor zachraňování dobrých
lidí. Zachraňujeme lidi ve světě. Někteří nemohou snést, když vidí ty věci, ale je víc lidí, kteří
mohou, kteří jsou pohnutí, probuzení a zachránění. (Potlesk)
Jestliže si někdo myslí, že to nemůže snést, přemýšlejme tedy o tom. V takovém
spravedlivém poli a když je zlo takto jasně odhalené a všechno, co ukazujeme se vlastně děje
ve skutečném životě, avšak stále je tady tento člověk, který vytahuje takovéto otázky, nemá
potom ten člověk problémy? Určitě má. Bez ohledu na to, jak usilovně pracujete a kolik jste
toho vložili do objasňování pravdy, dovolte mi říci vám, že stále budou ve světě lidé, které
nemůžete zachránit. Stále tady bude část, která nemůže být zachráněná. Nemůžeme se nechat
odradit nebo zakolísat kvůli těm lidem. Jak můžeme být ovlivněni tím, co někteří lidé řeknou
a následovat to? Jsme tady na to, abychom změnili lidi, ne abychom se jimi nechali změnit.
(Potlesk)
Všechno, co dáváme lidem je nádherné a my zachraňujeme lidi. Nemůžeme dělat
kompromisy, abychom se přizpůsobili těm, co už nejsou dobří a kteří překážejí při spáse lidí,
což by vedlo k tomu, že dobří lidé nebudou spaseni. Samozřejmě, když mluvíme o těch, co už
nejsou dobří, nejsou nevyhnutně zcela špatní a možná je to způsobeno jejich názory. Ale co se
týká tohoto, vaše hlava musí zůstat chladná a racionální. Nenechejte se pohnout tímto malým
počtem lidí a nebuďte ovlivněni lidmi. Ve své mysli byste měli mít velmi jasno v tom, co
děláte: zachraňujete lidi a děláte nejspravedlivější a nejvelkolepější věc! (Potlesk) Naši
studenti vložili mnoho námahy a překonali mnoho těžkostí, když dělali tyto výstavy mučení.
Není to vůbec lehké.
Klíčem ve skutečnosti je, že my sami musíme mít jasnou hlavu. Měli bychom konat se
silou přesvědčení, ne bázlivě nebo váhavě. Nemůžete vidět fakt, že jste bytosti, které kráčejí
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po cestě k božství. (Potlesk) Jste tedy odlišní od běžných lidí a nemůžete jimi být ovlivnění.
Všichni bohové vás obdivují kvůli věcem, které jste na Manhattanu udělali, skutečně vás
obdivují. Ať jsou to bohové, kteří hrají pozitivní úlohy nebo ti, kteří hrají negativní úlohy,
všichni vás obdivují. Lidé ve světě vás obdivují také. Univerzální hodnoty toho, co je dobré a
co zlé se nezměnily.
Učedník: Jsou pro práci Dafa během období nápravy Zákona nějaké priority? Jestliže
někteří studenti chtějí dělat práci Dafa, která se týká specifické národnosti nebo jazyka kvůli
své národnosti nebo mateřskému jazyku, neměli by to na čas dát stranou a zaměřit se na
současnou práci Dafa?
Učitel: Není nesprávné, jestliže chcete dělat práci Dafa, která se týká vaší národnosti nebo
jazyka. Mistr vám nemůže dát specifické odpovědi na tyto otázky, protože každý student dělá
věci na objasňování pravdy a záchranu vnímajících bytostí. Možná ti lidé mají věci, které
musí udělat. Ale když je pro vás potřebné pracovat společně na něčem jako skupina, učedníci
Dafa musí dobře spolupracovat.
Učedník: Mám otázku. Řekl jste před chvílí, že hned jak skončí pronásledování, všechno
bude určeno. Rád bych se zeptal, zda budou běžní lidé, kteří jsou stále oklamáni, mít ještě
další šance?
Učitel: Bytost bude tím, co obsahuje její hlava a pro bytost, která má být odstraněna a i pro
tu, pro kterou skončí věci dobře, to skončí s příchodem okamžitě. Někteří lidé mohou tvrdit,
že jednoduše věří určité politické straně nebo že jednoduše chtějí pracovat pro tu stranu.
Jestliže Zákon vesmíru považuje tu stranu za dobrou, potom budou zachováni, když přijde ten
časový okamžik; jestliže Zákon vesmíru považuje tu stranu za špatnou, potom budou
odstraněni, když přijde ten moment. V tom bodě už nebude víc objasňování pravdy a lidem už
nebudou víc dávány dalšího příležitosti, aby přišli k nějakému pochopení. V tom bodě
takových věcí už nebude a lidé budou členy toho, co obsahují a bude se na ně dívat jako na
část toho. Člověk bude částí toho, co obsahuje jeho hlava a všechno v okamžiku skončí.
Učedník: Často se zúčastňujeme na společenských průvodech v USA a byli jsme dobře
přijati mnohými skupinami. Mohl by nám Mistr říci o tom, jak můžeme pomoci lidem poznat
Dafa, zatímco se přizpůsobujeme způsobům běžných lidí v největší možné míře? Když máme
spory, měli bychom je nechat na naši diskusi, nebo bychom je měli ohlásit Mistrovi?
(Obecenstvo se směje)
Učitel: Když se setkáte s problémy, měli byste je vzájemně prodiskutovat, protože vy se
kultivujete. Nemůže to být tak, že pokaždé, když se setkáte s problémem, necháte Mistra se
kultivovat. (Obecenstvo se směje a tleská) Není to tak? Takže když se setkáte s problémy,
měli byste přemýšlet o tom, jak se s nimi vypořádat a to, ať ty těžkosti překonáte nebo je
vyřešíte po dohodnutí se na řešení, toto jsou příležitosti, abyste si ustanovili mocnou ctnost.
Tento proces je ve skutečnosti procesem dozrávání, kráčení vstříc budoucnosti a jsou to vaše
kroky na cestě k božství. (Potlesk) Určitě byste konkrétní věci neměli přenechávat Mistrovi.
(Obecenstvo se směje)
Jak byste tedy měli pomoci všem bytostem poznat Dafa? Když jste objasnili fakta a
skutečně jste pomohli lidem pochopit pronásledování a poznat, že Dafa je pozitivní věc, to
stačí. Jestliže si člověk myslí, že Falun Gong je skutečně dobrý a vyjádří přání vědět o Falun
Gongu víc, potom mu můžete vysvětlit na mimořádně nízké úrovni, že Falun Gong žádá své
praktikující, aby byli dobří a nakonec jim můžete říci, že se pokoušíme stát se lepšími a
lepšími lidmi a dosáhnout duchovní dovršení. To je všechno, co mu můžete říci a nemůžete jít
za to. Vylekali byste ho, kdyby jste začali mluvit o věcech na vyšších úrovních.
Úrovně lidských myšlenek jsou různé. Například, jestliže byste vyučovali vysokoškolskou
látku žákovi první třídy, odmítl by chodit do školy a vyhýbal by se vyučování. (Potlesk)
Dosáhli jste své současné říše a úrovně krok za krokem pomocí kultivace a jestliže mu chcete
21

říci všechno najednou, je to stejné, jakoby jste ho chtěli okamžitě zdvihnout z úrovně běžného
člověka tam, kde jste vy. (Mistr se usmívá) Dokonce ani já, váš Mistr, to nedělám.
(Obecenstvo se směje) Mohu nechat bytost, potom co se zbavila všech faktorů nízkých
úrovní, dosáhnout úroveň libovolné výšky a mohu vytvářet bytosti na libovolné výšce. Ale
jestliže chcete, aby bytost na nízké úrovni pochopila věci na takových vysokých úrovních, za
normálních okolností to ta bytost nedokáže zvládnout. Takže lidé to musí pochopit krok za
krokem. Proč vás žádám, abyste nemluvili o věcech na vysokých úrovních? Proč vás žádám,
abyste objasňovali fakta racionálně? Je to kvůli tomuto. Takže když někteří studenti nejsou
dostatečně racionální a mluví o věcech na velmi vysokých úrovních hned přitom když
objasňují fakta a když dokonce mluví o takových a takových bozích vládním úředníkům a
říkají jim, že jejich Mistr je ten a ten (Obecenstvo se směje), lidé si myslí, že mluvíte
nesmysly. (Obecenstvo se směje) Toto není způsob objasňování faktů. Pochopení
praktikujícího bylo získáno krok za krokem pomocí kultivace a všeobecně, jestliže od lidí
chcete, aby okamžitě pochopili věci na takových vysokých úrovních, bude to pro ně velmi
těžké pochopit. Jestliže to nemohou pochopit, potom to může působit opačně a v podstatě to
bude mít škodlivý účinek.
Učedník: Někteří noví studenti vstoupili na Cestu a získali Zákon během posledních dvou
let v San Diegu v Kalifornii a předurčení lidé přicházejí každý týden, aby se naučili cvičení.
Někteří noví studenti jsou dost schopní a způsobilí na to, aby se zúčastňovali projektů na
potvrzování Zákona. Měli bychom je nechat hned dělat tři věci, nebo je požádat, aby jen
studovali Zákon a cvičili a potom později se zúčastňovali projektů na potvrzování Zákona?
Učitel: Vidím, že máte příliš málo pracovních sil a rádi byste nechali některé schopné nové
studenty, aby se zúčastňovali. Ale přesto si myslím, že byste neměli být příliš nedočkaví.
Proč? Protože když dlouholetí studenti spolu mluví o věcech a jsou ve stavu, když neberou
příliš ohled na své způsoby, vyleká to nové studenty. Kvůli vaší energii, přestože vaše slova
nemusí být silná, pro ně jsou silná. Přestože nemusíte zvyšovat svůj hlas, pro ně to zní jako
hřmění. (Obecenstvo se směje) Skutečně jim to tak připadá. Takže byste měli počkat a
nenechat nové studenty zúčastňovat, dokud nezískají určitou úroveň pochopení a znalostí a
dokud nemají příležitost postupně se zlepšit – přinejmenším pokud nemají určité hlubší
pochopení Dafa. Takto to nepovede k tomu, aby se vzdali kultivace kvůli chybějícímu
porozumění něčeho.
Učedník: Od začátku pronásledování jsem pohlcen v učebním procesu mého výzkumného
ústavu a neměl jsem čas na nic jiného. Neměl jsem mnoho času na práci Dafa a určitě jsem
nevěnoval 100% svého času práci Dafa. Dosáhnu úroveň, kterou mám dosáhnout?
Učitel: Jestliže skutečně kvůli vaší práci nemáte čas na jiné věci, potom to není problém.
Dělejte svoji práci dobře, najděte si čas na studium Zákona a použijte každou příležitost na
dělání věcí, které by učedníci Dafa měli dělat, jako objasňování faktů. Vždy budou období,
kdy jste víc zaneprázdněný, jakož i období, kdy nejste tak zaneprázdněný, a nemůže to být
tak, že každý je zaneprázdněný ve stejný čas nebo že nikdo není zaneprázdněný ve stejnou
dobu. Někteří jsou zaneprázdnění tehdy, když jiní nejsou zaneprázdnění. Pro praktikujícího
však nic není navždy neměnné. Ať jste v tomto momentě zaneprázdněný nebo ne, jednoduše
dělejte to, co byste měli dělat a za nějakou dobu se všechno může změnit. Takže já si myslím
toto: nepoužívejte to, že jste zaneprázdněný, jako výmluvu na to, abyste nic nedělali nebo na
to, abyste zanedbávali studium Zákona. Jsou i takoví, kteří mají velké obavy, když jsou
zaneprázdnění, a tak to také nepůjde. Dělejte co můžete na základě vaší situace.
Co jsem právě řekl se týká objasňování faktů na Manhattanu. Ti, co mají schopnosti a
kterým okolnosti dovolí, aby přišli, mohou přijít a ti, kterým okolnosti nedovolí přijít, by sem
neměli přijít. Není to tak, že všichni musíte dělat věci stejným způsobem. Když všichni z vás
dělají věci ze svého srdce, potom je to to pravé. Mistr vám nikdy nic nenařídil. Všechno co
jsem udělal je, že jsem vám řekl, co byste měli dělat a někteří studenti šli a udělali to.
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Jednoduše dělejte to, co by učedníci Dafa měli dělat na základě vaší situace a vaší schopnosti
to udělat. Nebude to fungovat, jestliže to budete dělat za každou cenu, i když vám to vaše
situace nedovoluje. Jestliže to uděláte, způsobí to problémy ve vašem běžném životě i ve vaší
kultivaci a to není dobré.
Učedník: Učedníci Dafa v Turecku Vás pozdravují. Kdy navštívíte Turecko? Co si myslíte o
Turecku?
Učitel: Hlavní část populace každého jednoho národa přišla kvůli Dafa, takže přitom, jak
se šíří Dafa, nechci zapomenout ani na jeden národ. Proto vás žádám, abyste šli objasňovat
fakta. Učedníci Dafa v různých oblastech by se skutečně měli dobře činit ve věcech, které by
měly být udělány. Vnímající bytosti na vás čekají.
Co se týká toho, kdy navštívím Turecko, když bude příležitost, určitě přijdu. (Potlesk) V
budoucnosti navštívím každý kout světa (radostný potlesk), protože se musím postarat o
každého člověka, kterého jste zachránili při objasňovaní pravdy.
Učedník: Viděl jsem nějaké praktikující, kteří potom když často hráli úlohu zlých policistů
na výstavách mučení, projevují víc démonické povahy než předtím. Je tam nějaká spojitost?
(Obecenstvo se směje)
Učitel: Ne, není. Je to jen ve vaší mysli. (Učitel se směje) Bude to v pořádku jakmile se
vrátí domů, studují Zákon a upraví trochu svoji mysl.
Učedník: Někteří učedníci Dafa nedávno založili centrum a školu umění, které jsou
otevřené pro veřejnost. Rád bych se zeptal Mistra na radu, jak bychom měli hrát naše úlohy
předtím než Zákon napraví lidský svět, za předpokladu, že běží mnoho projektů Dafa a naše
peněžní prostředky jsou omezené.
Učitel: Ať je to zakládání firem nebo otvírání škol učedníky Dafa, myslím si, že jsou to
normální aktivity, které dělají jako členové společnosti. Jsou to prostředky na vydělání si na
živobytí a současně mohou vytvořit pracovní příležitosti pro jiné praktikující. Tímto druhem
kontaktu se společností se lze také dostat k některým běžným lidem a oni mohou přijít a mít z
toho prospěch.
Ptali jste se, jak byste měli hrát své úlohy předtím, než Zákon napraví lidský svět. Můžete
to dělat podle svých schopností. Vedení školy umění se liší od jiných povolání. Škola umění
může naučit žáky být dobrými lidmi následováním PravdivostiSoucituSnášenlivosti. Škola se
může zúčastňovat akcí pod záštitou učedníků Dafa, pomáhat lidem vidět další stránku
učedníků Dafa a nechat je samotné vidět kontrast mezi zlem té politické strany a té hlavy
démonů a dobroty učedníků Dafa. Takže toto by skutečně měla být dobrá věc. Čínské
novoroční Gala sponzorované NTDTV (Televize Nové Tang Dynastie) se zaměřuje na
oslovení a zapojení ještě většího množství čínských lidí, aby jim objasnili pravdu a zachránili
je. Jestliže by bylo to představení slabé, nikdo by se na to nedíval a nedosáhli bychom náš cíl
zachraňování bytostí. Dobré představení nám na to poslouží, nebo přinejmenším bude sloužit
jako most. Jestliže se škola skutečně stane úspěšnou, potom se může zúčastňovat na našich
akcích. Takže všechno toto je dobré.
Učedník: Někteří studenti se už kultivují dlouhou dobu a zdá se, že rozumí důležitosti
potvrzování Zákona, avšak nebyli příliš usilovní. Jak jim můžeme pomoci?
Učitel: Nejsou žádné zázračné léky. Každý se musí pevně kultivovat sám předtím než
může vystoupit na vyšší úrovně. Co se týká těch, co nejsou usilovní, podívejte se na to, kde
uvázly jejich myšlenky. Musí tam být důvod pro jejich nedostatečné pochopení toho, co musí
dělat učedníci Dafa – pokuste se zjistit, o co právě nyní nejvíce dbají. Protože jsou našimi
studenty, musíme za ně vzít zodpovědnost a promluvit si s nimi. Jestliže by byli běžnými
lidmi, nemuseli bychom se tím trápit. Pro běžné lidi je v pořádku, aby se starali o cokoliv
chtějí. Nechtějí se kultivovat, takže se do nich nemícháme. Hned jak se však někdo začne
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kultivovat, tento člověk bude uprostřed pronásledování zlem v nebezpečí, jestliže nemůže
udržovat krok, takže za něho musíte převzít zodpovědnost.
Učedník: Noviny založené učedníky Dafa zveřejnily články „Devět komentářů k čínské ***
straně“, které jsou velmi dobré. Obávám se však, že běžní lidé, kteří nám nerozumí řeknou, že
děláme politiku.
Učitel: To se nestane. Každý ví, že ta politická strana pronásleduje Falun Gong. Všechno
co děláme je to, že říkáme lidem, proč ta politická strana pronásleduje Falun Gong a zároveň
jim říkáme, co se tato strana pokouší dosáhnout pomocí svého pronásledování, proč Čínská
komunistická strana (ČKS) pronásleduje Falun Gong a jaké základní rozdíly jsou mezi Falun
Gongem a ČKS. Takže mluvíme jen o tom, co je ta politická strana zač a proč se staví proti
Pravdivosti-Soucitu-Snášenlivosti. Co se však týká kultivace, jeden z našich principů osobní
kultivace a objasňování faktů je, že se těchto věcí nezúčastňujeme. Je tady důležitá vazba
mezi odhalením pronásledování Falun Gongu ČKS v médiích a záchranou všech bytostí.
Pronásledování Falun Gongu bylo vykonáváno ve jménu té konkrétní politické strany, strany,
která v průběhu pronásledování otrávila mnoho lidí. Abychom tyto lidi zachránili, je důležité
pomoci jim vidět, co je ta strana zač.
Webstránky Minghui o tomto nepsaly, protože z pohledu bližšího ke kultivaci Dafa to není
klíčová otázka. Zprávy v médiích jsou dalším způsobem záchrany všech bytostí.
Co se týká toho, kdo bude vládnout v Číně v budoucnosti, kdokoliv chce, nechejte ho. To s
námi nemá nic společného. Ať je dobrý nebo špatný, je to lidská záležitost a my jsme
praktikující. Jestliže byste nás nepronásledovali, potom bychom vás nemuseli odhalovat. Máte
drzost dělat ty hrozné věci, takže proč nemáte odvahu nést za to následky?
Učedník: Mnoho studentů, kteří se zúčastňovali na vyrábění televizních programů FGM je
již nedělá, protože jsou zaneprázdnění současnými snahami objasňování pravdy na
Manhattanu a přípravami pro novoroční Gala.
Učitel: Mistr o tomto nemůže nic říci, protože jsou to všechno věci, na kterých musíte
pracovat sami. Všechny jsou důležité. Sleduji všechny programy vyrobené FGM – každý
jeden. (Potlesk) Všechny jsou tedy důležité a neměli byste žádnou z nich přehlížet. Ve
skutečnosti vidím, že všichni z vás jsou skutečně zaneprázdnění a každý člověk pracuje na
vícero projektech. Koordinujte se, Mistr nemůže říci nic specifického.
Učedník: (přeložená otázka) Protože velká nebeská klenba byla vytvořená Dafa, jak dnes
může být v takovém nesprávném stavu, že ji Mistr musí napravit? Učedníci z Hamiltonu na
Novém Zélandu, pozdravují Mistra.
Učitel: Děkuji vám. (Potlesk) Předcházející charakteristiky vesmíru určovaly cykly, přes
které procházel. Takže jaké to byly charakteristiky? Bylo to „vytváření stagnace-degenerace
-destrukce-prázdnota,“ a takový je starý vesmír. Vesmír je obrovský a když se degenerace a
destrukce děla v malém rozsahu nebo na omezeném místě, to místo se nechalo vybuchnout a
potom následovala prázdnota. Když se stalo prázdným, hmota stále existovala, takže bohové
použili tuto mrtvou hmotu aby vytvořili novou vrstvu ve vesmíru znovu. Ten proces se velmi
podobá lidskému metabolizmu. Jestliže se nakupily problémy ve větší oblasti, potom se ta
větší oblast musela nechat vybuchnout a potom byly vytvořeny nové bytosti. Nikdo
nepřemýšlí o tom, zda metabolizmus má něco do činění se soucitem. Nu, bohové na vysokých
úrovních se dívají na proces vytváření-stagnace-degenerace-destrukce takových způsobem,
jak se lidé dívají na metabolizmus – není tam otázka toho, zda je to milosrdné nebo ne.
Vesmír je živý a jestliže buňky v části tohoto organického těla už nebyly v pořádku, potom ta
část musela být odstraněna a nahrazena. Proto mezi lidmi probíhá podobný proces: narozenístárnutí-nemoc-smrt.
Budoucí vesmír v tomto ohledu bude odlišný. Když něco dosáhne stav degenerace, bude to
sceleno a obnoveno, takže se to znovu stane dobrým. Takže v tom se to liší od starého
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vesmíru. (Potlesk)
Všechny bytosti v budoucnosti budou nesobecké, přičemž bytosti minulosti byly sobecké.
(Potlesk) Některé bytosti neberou ohled na druhé, když se snaží o věci, které chtějí a toto se
plně projevilo v tomto světě. Kvůli tomu, aby dokázali svoje stanovisko nebo si zachovali
tvář, někteří lidé ve světě dokáží jiným všemožnými způsoby škodit a nikdy neberou ohled na
blaho druhých. Kvůli sobeckosti jsou někteří lidé velmi zlí – někteří lidé vyhledávají jiné, aby
je šikanovali a vždy se na jiné dívají svrchu. Kdo jim dal právo to dělat? Nikdo. Neměli byste
být takoví, nikdo, kdo kultivuje Dafa by takovým neměl být.
Učedník: Děkuji ctěnému Mistrovi za milosrdnou spásu. Prosím pomozte nám pochopit,
jak máme použít zručnosti, které jsme získali ve společnosti při objasňovaní pravdy.
Učitel: Myslím, že každý učedník Dafa používá své zručnosti a schopnosti na to, aby
zachránil všechny bytosti a potvrdil Dafa. Učedníci Dafa založili webstránky a mediální
výstupy, jako například radiostanice a televizní stanice a všechno je to s jediným cílem
objasňování faktů. V tomto bodě čínská komunistická vláda a ta hlava démonů zlé,
podvodnické bandy použila finanční páky, takže mají média ve společnosti ve svých rukou.
Nikdo nepíše o pronásledování, kterému jsme vystaveni, takže nemajíc jiné východisko,
učedníci Dafa společně pracovali, aby tyto věci dělali. Chci tím říci, že jste vzali dělání těch
věcí na sebe a Mistr specificky nepřevzal vedení v žádné z těchto věcí. Je pravda, že Mistr
potvrdil to, co jste udělali a řekl vám, co jsem si myslel, že byste měli dělat – tolik mohu říci.
Ale co se týká toho, co by každý člověk měl dělat, Mistr vám to nemůže říci příliš specificky.
Je to proto, že hned jak by Mistr něco řekl, jiní by si mysleli: „Mistr mě požádal, abych to
udělal,“ a vy byste si také mysleli, „Mistr ho požádal, aby to udělal,“ takže byste už nedělali
nic jiného ani se o nic jiného nestarali. Kdybyste byli potřební při jiných věcech, měli byste
výmluvu: „Mistr mě požádal, abych udělal toto.“ (Učitel se usmívá) Dal bych vám
připoutanost a to není dobré. Takže musíte dělat mnoho věcí sami. Měli byste si ustanovit
svoji vlastní mocnou ctnost a to je to, co je skutečně velkolepé.
Učedník: Jestliže při objasňovaní faktů někteří lidé přiznají, že pronásledování je
nesprávné, ale Dafa je neosloví a my v té chvíli nemáme čas objasnit jim věci hlouběji, co
bychom měli dělat? Mělo by být hlavní prioritou pomáhat lidem poznat pronásledování a měli
bychom to dělat v široké míře?
Učitel: Nezáleží na tom, zda je Dafa osloví nebo ne. Ale jestliže mají negativní pohled na
Dafa, potom je to výsledek otrávení zlem a je nutné, abychom jim věci objasnili. Všeobecně,
když jde o objasňování faktů, znamená to mluvit o pronásledování – nemusíte mluvit o
věcech, které se týkají kultivace Dafa. Je v pořádku, jestliže se lidé nechtějí kultivovat. Měli
byste jim říci, že jsme skupina dobrých lidí a náš Dafa učí lidi, aby byli dobří. [Můžete mít
takovýto postoj: ] „Nezáleží na tom, zda tě to oslovuje, nesnažím se tě přesvědčit, aby jsi se
učil Dafa. Pokouším se ti jen říci, že to pronásledování je zlé a to, co znáš, je v skutečnosti
jedovatá dezinformace.“ To bude stačit. Ti, co se přišli naučit Zákon to dělají sami od sebe, ne
proto, že k tomu byli donuceni. V každém případě si musíte pamatovat toto: Nechceme
nikomu nic vnucovat.
Učedník: Posílali jsme do Číny mnoho emailů. Emailový tým se setkal s obrovskými
těžkostmi, co se týká technologie i pracovní síly. Je to kvůli charakterovým problémům lidí,
kteří zůstali v našem týmu, nebo je to proto, že nás staré síly zablokovaly?
Učitel: Každý z vás musí kráčet po vlastní cestě. Myslím, že jsou dva důvody na to, co jste
předložil: za prvé, je tady právě tak mnoho věcí k udělání a v důsledku toho máte málo
pracovních sil; za druhé, možná jste přehlédli věci ve vaší osobní kultivaci, takže zlo využilo
mezery, protože učedníci Dafa musí dělat každou ze tří věcí. Někteří lidé řekli: „Mistře, v
posledních letech, zejména od 20. července 1999, jsem zjistil, že moje zlepšování pomocí
čtení knihy se zpomalilo. Už to není takové jako předtím, když jsem měl dobrý pocit, že
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každý den dělám průlomy a moje pochopení se velmi rychle zlepšuje.“ Proč když nyní čtete
knihu, necítíte se tak dobře, jak jste se cítili předtím? Není to tak, že Zákon už není mocný. Je
to proto, že požadavky jsou vyšší a učedníci Dafa musí dělat dobře všechny tři věci, až potom
uvidí zlepšení. (Potlesk)
Někteří lidé, kteří začali studovat Zákon v dřívějším období, říkají, že čtou knihu doma a
že nepůjdou ven, aby dělali věci, které učedníci Dafa musí dělat. Myslím, že tito lidé nejsou
příliš daleko od toho, aby měli špatné porozumění a mohou být rádi, jestliže ještě neodbočili.
Během několika minulých let učedníci Dafa potvrzovali Zákon uprostřed pronásledování a
zachraňovali bytosti pomocí objasňování pravdy. Bez ohledu na to, kolik doma čtou knihu,
tito lidé se vůbec nezlepší. Jestliže neděláte věci, které by měli dělat učedníci Dafa, nejenže se
nezlepšíte, ale budete ještě padat dolů. „Učedník Dafa“… „učedník Dafa,“ co znamená být
„učedníkem Dafa období nápravy Zákona“? Je to nejvyšší titul a nejvelkolepější bytost ve
vesmíru. Jestliže se staráte jen o svoji vlastní spásu, bude to stačit? Jak by se to mohlo nazvat
bytím „učedníkem Dafa“? Co je „učedník Dafa období nápravy Zákona“? Potvrzovali jste
Zákon? Přišli jste, když vám Dafa přinesl užitek, avšak skrýváte se a obáváte se postavit se za
Dafa, když čelí nebezpečí. Ukázali jste, že jste ještě méně dobrý než běžný člověk, takže jaký
je smysl „studování Zákona doma“? Všechny bytosti jsou otrávené pronásledováním, jak
byste se tedy mohli cítit v pohodě, jestliže se skrýváte? Proč učedníci Dafa objasňují pravdu a
zachraňují bytosti? Protože je to povinností učedníka Dafa. To je druh bytosti, kterou já, Li
Hongzhi, chci a učedník Dafa je takovýmto kultivujícím se.
Učedník: Zdá se, že ostatní praktikující jako celek nevěnují pozornost překonávání
pronásledování zlem v oblasti ekonomiky, takže mnoho praktikujících mělo dlouhou dobu
slabě placenou práci a byli proto omezení časem a peněžními prostředky při potvrzování
Zákona.
Učitel: Ten problém skutečně existuje, ale někdy jsou to naše vlastní činy nebo naše vlastní
nedostatky, že jsme nevzali všechno v úvahu, což zapříčiňuje, že se tyto věci stanou. Učedníci
Dafa kráčejí po spravedlivé cestě potvrzování Zákona a zachraňují všechny bytosti, takže
všechny aspekty té cesty, včetně finančních podmínek, byste měli zesouladit. Jestliže se v
určitých ohledech nečiníte dobře, zlo využije mezeru. U všech věcí, pokud je děláte dobře,
všechno se změní.
Učedník: Mohl byste říci několik slov učedníkům, kteří se zúčastňují komponování hudby?
Nečinili jsme se tak dobře, jako učedníci, kteří jsou výtvarníky.
Učitel: Nezabýváme se porovnáváním učedníků výtvarníků a učedníků hudebníků a tím,
kdo je oproti komu lepší. (Obecenstvo se směje) Jsou to jen věci sebezlepšování a rozdílů v
úrovních. Učedníci Dafa, kteří skládají hudbu, mají kromě objasňování pravdy speciální
povinnost komponování hudby. Aby zachránili všechny bytosti, učedníci Dafa složili nějaké
písně, včetně těch, které se zpívaly na Gala. Ty písně byly složeny učedníky Dafa samotnými
a je to skutečně velkolepé. V ten den, když jsem vyučoval Zákon učedníkům Dafa, kteří jsou
výtvarníky, jsem navštívil i setkání učedníků zodpovědných za vytváření hudby a divadelního
umění a vyučoval jsem tam Zákon. Tehdy to však nebylo zaznamenáno. Řeknu o tom více v
budoucnosti, když bude příležitost.
Učedník: Je mnoho učedníků, kteří nevěnují pozornost svému zevnějšku a tomu, jak působí
– jak vypadají, hovoří a chovají se.
Učitel: Dovolte mi pohovořit tady o něčem dalším. Různí bohové v minulosti měli různé
názory na vnější vzhled jednotlivých lidí. Možná víte, že někteří lidé, kteří v minulosti
kultivovali tao, se příliš nestarali o to, jak vypadají. Přinejmenším taoisté, kteří se kultivovali
v tomto světě byli takovíto a zejména ti v menších kultivačních cestách, ti se starali o svůj
vnější vzhled ještě méně. Byli dost nepořádní a nedbali na svůj zevnějšek. Malý počet z nich
se dokonce kultivoval úmyslně ve špinavém prostředí. Proč to tak bylo? Měli pocit, že když
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praktikující přikládá přílišnou důležitost svému oblečení, je to připoutanost a že je lépe,
jestliže se člověk o to nestará. Jaký další jev viděli? Kultivační formy v minulosti kultivovaly
pomocnou duši, takže při kultivaci něco objevili, to jest, v období kdy se člověk kultivoval,
všechno na jeho těle začalo mít na sobě energii. Tito lidé na této straně vypadali špatně, ale v
očích pomocných duší, které dokončily kultivaci na druhé straně, ty věci všechny vypadaly
dobře. Stalo se to proto, že hmota v této dimenzi se mění jak se člověk kultivuje a získává
energii. Takže jak se energie zvyšuje, to, co se projevuje na druhé straně je nadpřirozený
poklad složený z energie, z té druhé strany špína a bláto na těle toho člověka vypadaly jako
poklady pokrývající tělo, třpytivé a zářivé. Ale na této straně lidského světa člověk viděl špínu
pokrývající hlavu člověka a celé tělo, byl jednoduše špinavý od hlavy k patě, tělo bylo
pokryté množstvím bláta a špíny. Důsledné praktikování vedlo k tomu, že bláto a špinavé věci
byly posíleny energií získanou pomocí kultivace, takže věci, které vzaly pryč pomocné duše,
byly všechny dobré. Oni to viděli, takže se úmyslně nestarali o svůj zevnějšek.
Podívejme se na to nyní z jiného úhlu. Jak víte, v západní společnosti lidé velmi dbají o
vzhled a vystupování. Protože nemají tu kulturu kultivace, nemají představu o těchto věcech.
Kultivace v buddhizmu vyučuje, že všechno, co kultivující má, mu dá buddha – dostane ten
Stav dosažení, který mu dá buddha a dostane všechno, co má dostat a nedostane to, co nemá
dostat. Totéž platí pro bohy na západě. Samozřejmě, Dafa se liší od všech minulých forem
kultivace.
Před rokem 1960, jak si západní studenti pamatují, muži byli džentlmenští, měli dobré
způsoby a byli civilizovaní. Ženy měly příjemné vystupování a kladly velký důraz na dobré
vzdělání a dobrou výchovu. Lidé si mohli myslet, že to je dobré a ve skutečnosti si ani bohové
nemysleli, že by to bylo nějak špatné. Ale vedlo to lidské bytosti k tomu, že si k tomu lehce
vyvinuli slabost. Dostalo se to do bodu, když se to, zda je člověk dobrý nebo špatný soudilo
podle jeho řeči a chování. Člověka na základě tohoto považovali za ušlechtilého nebo
neušlechtilého, a nedívali se na jeho základní povahu. Později, protože všechny lidské bytosti
sem přišly získat Zákon, všechny činnosti a sklony, které překážely v kultivaci, musely být
odstraněny, takže se do toho zamíchaly staré síly a udělaly to pomocí přístupu, kdy se špatná
věc použije na boj se špatnou věcí. Víte proč, když přišla 60tá léta, objevili se na ulicích hipís
a pouliční umělci, lidé začali mít ledabylý vzhled a jednali proti tradičním hodnotám a co se
týká šatů, čím byli nedbalejší, tím byli modernější? Vnější vrstva šatů byla menší než vnitřní,
rukávy zakrývaly jejich ruce tak, že trčely jen konce prstů, kalhoty visely níže a manžeta
nohavic se vzdouvala na kotnících – každopádně, čím to bylo nedbalejší, tím lépe. Mohu vám
říci, že to rozhodně nebyl jen módní trend. Staré síly to udělaly, aby odstranily zaměření se
lidí na vzhled tím, že použily špatnou věc, aby bojovaly se špatnou věcí. Ve skutečnosti není
nic špatného na tom, když se člověk pěkně obléká, ale neměl by se na to upínat. Hned jak se
na to člověk upíná, lidská mysl se odchýlí a to vede k tomu, že lidské bytosti jdou do extrémů
spolu s ní.
Před Kulturní revolucí v Číně byli Číňané dost upravení, čistotní a civilizovaní, měli za
sebou pět tisíc let civilizace. Víte, že Japonci byli vždy velmi čistotní a upravení, ne? Před
několika stoletími, když věci nebyly tak vyvinuté, Japonci se koupali každý den v dřevěném
sudu s vodou, kterou ohřívali ve velkém hrnci. Dělali to dokonce během období, když byli
mimořádně zaostalí. Víte co? Takto žili lidé i v dynastii Tang – bylo to přesně stejné s lidmi v
dynastii Tang. Není to tak, že lidé v dávných dobách nebyli čistotní. To jen dnešní lidé nevědí,
jak žili lidé v dávných dobách. Lidé v různých dynastiích a různých obdobích byli všichni
stejní, neměnili se. Jediný rozdíl je v tom, jak se oblékali. Dnešní lidé zobrazují dávné lidi
jako zaostalé, ale to ve skutečnosti pochází z uvažování založeném na evoluční teorii.
Kulturní revoluce bojovala proti „čtyřem starým věcem“1 a oni vyhlašovali, že čistota a
pořádek je „buržoazní mentalita“ – když mám citovat absurdní slova jisté politické strany,
byla to „buržoazní mentalita“. Ostříhali ženám copy. Když viděli na ulici nějakou ženu, která
1„Staré uvažování, stará kultura, staré zvyky, staré tradice“.
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měla vysoké podpatky, vyzuli jí boty, odsekli podpatky a použili nůžky, aby rozstříhali každé
pěkné šaty, které jste měli na sobě. Ta politická strana v Číně měla slogan „mějte ruce plné
mozolů, válejte se po zemi dokud nejste celý od bláta a žijte s ‘revolučními štěnicemi‘ po
celém těle“. (Obecenstvo se směje) Trvalo to jen několik let úplně zničit čínskou civilizaci.
Vím, že někteří západní studenti se mračí nad vzhledem některých čínských studentů.
Takovýto vzhled je produktem existence v té společnosti a v průběhu času si na to zvykli a
stalo se to zvykem a nejsou si vědomi nevhodnosti jejich chování a vystupování. Nic by
nemělo jít do extrémů, samozřejmě, takže si udržujte způsoby lidských bytostí jak se jen dá a
chovejte se jako normální, důstojný člověk. Nemůžete být příliš nedbalí, příliš nenucení, příliš
lhostejní k mravům nebo příliš neformální.
Ve skutečnosti, z hlediska kultivace, třebaže nehraje roli, zda věnujete pozornost tomu jak
vypadáte nebo ne a neovlivní to vaši kultivaci, klíčem je, že nemůžete být žádným způsobem
připoutaní. Číňané by řekli: „Já jsem jednoduše rád neformální. Čím neformálněji, tím lépe.
Je mnohem lehčí být nedbalý a neupravený.“ Řekl bych, že to není dobré. Učedník Dafa by
měl být vzorem ostatním a vypadat jako důstojná lidská bytost. Když jsem vyučoval Zákon a
dával jsem přednášky v Číně, vždy jsem se oblékal formálně a bylo to k tomu, abych vám šel
příkladem. (Potlesk) Je to proto, že někteří lidé si myslí, že činy jsou více než slova. Ať tito
lidé mají pravdu nebo ne, někteří praktikující jednoduše chtějí napodobovat to, co dělá Mistr
– „Obleču se tak, jak se obléká Mistr.“ (Obecenstvo se směje) Takže věnuji pozornost tomu,
jak vypadám a všichni z vás byste tomu měli věnovat pozornost také. Kulturní revoluce
skutečně hrozně zpustošila čínskou kulturu, v průběhu několika let zničila pět tisíc let
civilizace. Takže Číňané by měli věnovat víc pozornosti svému vzhledu a chování, západní
studenti by neměli soudit lidi na základě jejich vzhledu a studenti z Asie jako celek by měli
více dbát na své chování. (Obecenstvo tleská) Nikdo by neměl jít do extrémů.
Učedník: Během období nápravy Zákona, jak bychom se měli dívat na negativní dojmy,
které zanecháme v běžných lidech?
Učitel: Ano, můžete velmi dobře objasňovat fakta, ale jestliže se lidem na pohled zdáte
příliš nesympatický a při řeči používáte hrubý jazyk, nebudou si myslet, že jste důvěryhodný.
Jestliže se nečiníte dobře v objasňovaní pravdy, budete mít negativní vliv. Musíte to mít na
paměti.
Učedník: Jak bychom se jako učedníci měli dívat na incident, který se stal v Argentině?
Učitel: Co se tohoto týče, myslím, že jestliže někdo pronásleduje učedníky Dafa, měli
bychom ho vzít k zodpovědnosti. Objasníme mu fakta, jestliže to je potřebné a když se
někomu ublížilo, povedeme to k soudu, jestliže je to nutné. Existují precedenty pro všechny
tyto věci. Můžete se podívat, co nutno udělat a potom to udělejte.
Učedník: Když moje mysl není jasná nebo klidná, když dělám cvičení, mohu se očistit
stejným způsobem jako se čistíme během pěti minut předtím, než vysíláme spravedlivé
myšlenky?
Učitel: Můžete vysílat spravedlivé myšlenky vždy, když vaše mysl není jasná nebo klidná,
nebo když je v mysli zasahování. Jestliže se chcete upravit nebo vysílat spravedlivé myšlenky,
nemusíte se omezovat časem. Můžete to udělat v libovolnou dobu a můžete jednoduše přestat,
když se vám zdá, že vaše hlava je jasná a vaše spravedlivé myšlenky jsou silné.
Učedník: Jsou požadavky na dělání třech věcí, které dělají učedníci Dafa stejné pro děti
jako pro dospělé učedníky?
Učitel: Ne, jsou odlišné. Malí učedníci se liší z hlediska jejich zručností, komunikačních
schopností a pozornosti, které se jim dostává od společnosti. Takže požadavky nemohou být
stejné. Děti a dospělí nejsou stejní – děti jsou děti. Mluvil jsem o tom předtím mnohokrát.
Učedník: Hovořil jste téměř tři hodiny. Mistr si dává takovou námahu. Mnoho učedníků by
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chtělo, aby se Mistr napil trochu vody. (Potlesk)
Učitel: To nevadí. Myslím, že stále zůstává mnoho papírků s otázkami, nebudu už
vysvětlovat to, co se opakuje.
Učedník: Někteří studenti říkají, že můžeme polevit s chozením ke konzulátům a
velvyslanectvím, protože Manhattan je důležitější.
Učitel: Všechny jsou důležité, není možné přehlédnout žádné místo. (Potlesk)
Učedník: Jsme manželský pár, oba jsme učedníky a máme desetiletého syna. Chodí už 3
roky do školy Minghui, avšak stále se často bije, lže a má špatné chování.
Učitel: Dítě, nu, někdy stále může mít rysy dětí a lidé, se kterými přichází do kontaktu, v
tom také hrají úlohu. Lidstvo je velký pestrobarevný sud a kdyby byl někdo, kdo není dotčený
tímto pestrobarevným sudem, potom by byl bohem. Dokonce učedníci Dafa, kteří se kultivují,
se musí často očišťovat a ještě víc to platí pro dítě.
Zároveň, jestliže rodiče mají v určitých ohledech problémy, v dítěti se to bude odrážet, aby
se to úmyslně ukázalo rodičům, učedníkům Dafa. Nemusíme o tom už víc mluvit. Je to konec
konců dítě.
Učedník: Korejský jazyk obsahoval mnoho čínských znaků, ale od začátku současného
období je tendence používat jen korejské znaky a to stojí do jisté míry v cestě širšímu
rozšiřování Falun Gongu. Vneste nám prosím do tohoto trochu světla.
Učitel: Pamatuji si, že v minulosti celá asijská oblast, a nemluvím tady o středovýchodních
zemích nebo Indii, používala čínské znaky nebo je používali aspoň částečně, protože tam bylo
mnoho čínských lidí. Číňané tam obchodovali nebo se tam dokonce stali vládními úředníky,
takže tam bylo také dost čínských škol. V minulosti byl čínský jazyk široce používaný v
asijské oblasti, ať už při obchodování nebo při kulturních výměnách. To dost zjednodušilo
věci. Staré síly však chtěly za každou cenu zabránit lidem ve světě získat Zákon a zároveň
chtěly vytvořit určité překážky pro mě v nápravě Zákona. Takže nechali tu politickou stranu
udělat hroznou věc.
Staré síly si myslely: „Jestliže se čínský jazyk používá ve všech těchto zemích, bude pro
lidi příliš jednoduché získat Zákon a příliš lehké pro tvůj Falun Gong, aby se šířil po světě.“
Kdyby staré síly něco chtěly dělat, mohlo by se stát, že by to už nemohly udržet pod
kontrolou. Aby udělaly to, co chtěly udělat, využili nacionalistické názory lidí, aby šířili své
vlastní rodné kultury, vytvoříc pro jazyk symboly, které bohové nevidí jako slova. Jednou na
konferenci komunistických národů v SSSR Čínská komunistická strana otevřeně prohlásila:
„V jihovýchodní Asii je nás tolik, Číňanů, obrovský počet. Stačí jednou zakřičet a z těchto
míst se stanou národy naší Komunistické strany.“ Víte, na té konferenci se zúčastnilo mnoho
novinářů a ti rychle rozšířili tuto zprávu do celého světa. Konference ještě ani neskončila a
celá jihovýchodní oblast Asie už začala velkou kampaň proti Číňanům. Věděli jste, jak začalo
„odmítání čínského“? Odtud to pochází. Zejména v jižní Asii, byly školy vedené Číňany
nuceně zavřeny, čínští lidé si museli dát místní jména a příjmení a používání čínského jazyka
bylo zakázáno. Navíc, mnoho zemí přijalo zákony a dodatky k Ústavě, které zakazovaly
používání čínského jazyka. Takže to vytvořilo velmi mnoho těžkostí pro lidi v určitých
oblastech co se týče dnešního studování a získání Zákona.
Samozřejmě, staré síly nemohly předvídat moc Dafa. Lidé nejen v Asii, ale i všude ve
světě mohou překládat Dafa do různých jazyků a vnitřní význam Dafa zůstává nezměněný,
bez ohledu na to, v jakém jazyce je. Ale překážky byly obrovské pro první skupinu učedníků
Dafa, kteří vstoupili během období nápravy Zákona. Zasahování proti těm, kteří získali Zákon
brzy, zůstává dost intenzívní.
Učedník: Materiály, které učedníci šíří v Hong Kongu obsahují několik příběhů s námětem
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„recitujte ‘Dafa hao’2 potichu a vaše zdravotní problémy budou vyléčené.“ Toto vedlo některé
čínské turisty k tomu, aby se nesprávně domnívali, že jestliže lidé mají zdravotní problémy,
nemusí užívat léky a budou vyléčení jen tím, že si říkají, že Dafa je dobrý.
Učitel: Říkání „Dafa hao“ není účinné jen pro běžné lidi, ale i pro učedníky Dafa, protože
to očišťuje špatné věci v mysli. Jestliže každá vaše buňka říká, že Dafa je dobrý, zjistíte, že se
ozývá celé vaše tělo. (Potlesk) Je to proto, že je to Zákon, co vaše mysl vyvolává, proto je to
tak silné. Ale myslím, že je nejlepší objasňovat pravdu s moudrostí. Mimo Čínu to nemusíte
dělat a nemusíte objasňovat pravdu tímto způsobem. Prostředí je uvolněnější a můžete
objasnit věci lidem pomocí rozumu. V Číně je prostředí odlišné, rozsah, ve kterém byli lidé
otráveni pomlouvačnou propagandou se liší a proto mají různé názory na Falun Gong a lidé z
Číny mají určité kulturní pozadí pro pochopení qigongu, takže to takto můžete dělat mezi širší
populací v Číně. Ale nemusíte to takto dělat ve městech a mimo Čínu. Nemusíte to takto dělat
ani v Hong Kongu. Jen jim řekněte fakta otevřeným a důstojným způsobem a bude to v
pořádku.
Učedník: Jak jsme šířili Zákon a objasňovali pravdu, někteří běžní západní lidé byli
pohnutí a přinesli nám koláče, ovoce a jiné věci. Rádi bychom se zeptali, zda je vhodné
přijmout je. Několikrát jsme o tom mluvili a studenti mají různé názory.
Učitel: Záleží na situaci. Jestliže vám lidé něco dají z upřímného srdce, avšak vy to
odmítnete, potom je to skutečně trochu nezdvořilé. Ty věci nejsou příliš drahé, takže je v
pořádku přijmout je, když tomu člověku poděkujete. Ale musíte to zvažovat případ k případu.
Jestliže vám někdo chce dát velké množství potravin, potom by skutečně nebylo vhodné to
přijmout. Dělejte to tedy podle situace, nebo jim můžete jako alternativu dát za to nějaké
peníze. Někteří lidé to však skutečně dělají z dobrosrdečnosti. Vidí, že je vám zima, takže
vám přinesou nějakou kávu nebo jídlo, takže to můžete přijmout a poděkovat za to. Je také v
pořádku, jestliže jim chcete dát peníze. Jestliže si je nechtějí vzít, tak jim jen srdečně
poděkujte. Při těchto věcech je nutno konat podle situace.
Učedník: Je mnoho médií běžných lidí a televizních režisérů, kteří chtějí nyní dělat
programy o Dafa a chtějí nějaké naše záběry. Rádi bychom se Mistra zeptali, co s tím máme
dělat.
Učitel: To záleží na tom, jaké programy chtějí dělat. Jestliže chtějí natočit naše průvody a
výstavy mučení, nechejte je filmovat, co chtějí, protože ty jsou tak či tak pro veřejnost. Ale
jestliže chtějí dělat programy o zvláštních stránkách našich životů, o tom jak studujeme Zákon
a kultivujeme se, potom bych řekl, že je nutno odmítnout. Proč odmítnout? Protože nevíte,
jaký mají úmysl a do jakého rozsahu se to dostane. Kromě toho studium Zákona a kultivace
jsou velmi vážnou věcí a není to seriozní, když se stanou tématem komentářů nějakých
běžných lidí. Proto byste je měli odmítnout. Pro lidi je skutečně těžké skutečně nás pochopit.
Před chvílí jsem mluvil o tom, jak kultivující v minulosti byli neupravení a nedbalí. Chci
znovu zdůraznit, že byste se k tomu neměli připoutat. Někteří z vás si myslí: „Fíha, ty nečisté
a špinavé věci se mohou přeměnit na dobré věci. Já tedy budu také špinavý.“ (Obecenstvo se
směje) Chci vám tady objasnit: je to tehdy, když pomocné duše získávají věci! Neměli byste
to napodobovat. Dokonce i když se ty věci skutečně mohou změnit na dobré a hlavní duše je
může dostat, toto není cesta, kterou se v Dafa kultivujeme. Učedníci Dafa, dovolte mi říci
vám, v budoucnosti budete mít všechno. (Potlesk)
Učedník: (Přeložená otázka) Nečinil jsem se dobře při objasňovaní pravdy své rodině a
nevysvětlil jsem jim jasně věci, které dělám při potvrzování Zákona. Chtěl bych, aby
pochopili, že Falun Dafa je dobrý a že nedělám nic extrémního. Rád bych se zeptal Mistra,
jak bychom měli vysvětlit naší rodině to, co děláme? Rád bych také pozdravil Mistra jménem
studentů ze španělsky mluvících zemí!
2 Dafa je dobrý.
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Učitel: Děkuji vám! (Potlesk) Tento druh kultivace, kterou praktikují Číňané, je ve
skutečnosti západní společnosti dost vzdálený. Když jsem začal vyučovat Zákon, přemýšlel
jsem: „Jak vysokou úroveň porozumění budou schopni dosáhnout? Jak se na to bude dívat
veřejnost?“ Ve skutečnosti, i když rozdíly v kulturách způsobily, že se jim zdá cizí způsob,
kterým se vyjadřují myšlenky mezi Číňany a koncept člověka stávajícího se bohem, dobrota a
laskavost, kterou prokazují kultivující a pozitivní energie, kterou vyzařuje Dafa, může
všechny vést k tomu, aby si mysleli, že je to dobré. Stejně jako při objasňovaní pravdy, měli
byste mluvit se svojí rodinou o kultivaci v Dafa krok za krokem. Nejprve byste jim měli říci,
co je to Dafa a potom jim dát pomalu znát, že se ho vy sami učíte. Ve skutečnosti si myslím,
že toto není velký problém – mnohokrát jsou to jen vaše vlastní lidské myšlenky.
Mluvte s nimi otevřeně a přímo, ale v žádném případě nemluvte na příliš vysoké úrovni.
Mohou být vaší rodinou, ale jestli řeknete: „Nechci nic skrývat, takže jim řeknu všechno, co
vím“… (Obecenstvo se směje) Mistr vám neříká, abyste lhali. Říkám vám, že byste neměli
mluvit o věcech na vysokých úrovních, jinak je vylekáte. Protože pochopení Zákona se
získává krok za krokem, když hned mluvíte o věcech na vysoké úrovni, budou vyvedení z
rovnováhy. Můžete říci: „Tato praxe je skutečně dobrá a je výborná pro zdraví. Je dobrá pro
mysl a tělo a zvyšuje morální standardy lidí. Tato kniha je výborná. Chcete si ji přečíst? Rádi
byste se o ní dozvěděli víc?“ Začněte vysvětlovat od nejzákladnější úrovně a nechejte je
samotné zjistit víc a je samotné si ji přečíst. Protože Zhuan Falun začíná pravdou na úrovni
nejnižších bytostí, lidské úrovni, lidé mohou porozumět Zákonu čtením Zhuan Falunu. Když
o něm začnete mluvit na nízké úrovni, vaši členové rodiny, kteří o něm mnoho nevědí,
nebudou proti. Když mluvíte o věcech na vysokých úrovních a zmiňujete buddhy a větší
vesmíry hned na začátku, budou si myslet, že nejste v pořádku. (Obecenstvo se směje) Je to
proto, že skutečně nemohou přijmout to, co říkáte. Kromě toho, západní náboženství vyučují,
že je jen jeden bůh; jejich pochopení je takové, že ve vesmíru je jen jeden bůh. Takže takováto
věc je pro ně skutečně těžko přijatelná. Pochopení musí přijít kousek po kousku.
Učedník: Zdravím Vás, Učiteli! Rád bych se zeptal, zda budou v budoucnosti čínské znaky
standardizované podle tradičního stylu. Děkuji vám.
Učitel: Ještě jsem o tom vlastně nepřemýšlel. Ve skutečnosti samotný tradiční styl, který
dnes lidé používají je něco, co se vyvinulo z nejstarších znaků a procházel postupnými
změnami, aby se dostal tam, kde je dnes. Lidé v současném cyklu lidské civilizace začali
používat nápisy na kostech a na lasturách. Odtud se to vyvinulo do velkých a malých
pečetních písem a později se to stalo oficiálním písmem, po kterém následovalo vzorové
písmo. Po vzorovém písmu nebyly téměř žádné změny. Potom samozřejmě v posledním
období se vynořily různé formy dekorativních písem, jako například tučný styl, Songpísmo
atd. Zda to má být tradiční písmo nebo zjednodušené písmo, všechno je to v pořádku, pokud
ho mohou učedníci Dafa číst a porozumět Zákonu. Nezaobírejte se tím, protože to je
záležitost lidí v budoucnosti. Dokonce i kdyby to, co jste popsal bylo něčím, co Mistr v
budoucnosti udělá, nemá to nic do činění s učedníky Dafa. Po Dovršení, proč byste se
zaobírali tím, co se děje zde, v lidském světě? Nebude k tomu důvod. Přestaňme se těmito
věcmi zaobírat. Stane se to další připoutaností, když o tom příliš přemýšlíte. Nechejte
budoucnosti to, co patří budoucnosti.
Učedník: Jak najdeme rovnováhu mezi děláním všeho spravedlivě a přizpůsobením se
společnosti jak se jen dá? Co si myslíte o půjčování si peněz, abychom rozvinuli média? A co
pyramidové hry, které vzbudily mnoho rozporů mezi praktikujícími uvnitř i mimo Čínu?
Učitel: Učedníci Dafa nemohou dělat špatné věci. Pyramidové hry se už v západní
společnosti nepoužívají. Jsou jen na to, aby podváděly lidi. Řadu za řadou oškubávají lidi a ti,
co vstoupili později jsou zneužití nejvíc.
Proč by se učedníci Dafa zaobírali pyramidovými hrami? Je v pořádku být posedlý
vyděláváním peněz na úkor jiných? Ne, není. Když to děláte, neděláte legální podnikání. Bez
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ztráty není zisk, zboží mění majitele, ale co děláte vy? Lámete si hlavu nad tím, jak oškubat
lidi. Nemůžete to dělat. Řekl jsem vám to už dávno. Nemůžete se zapojovat do pyramidových
her a každý kdo to dělá, nedělá dobře. Mezi učedníky Dafa v Číně, ten, kdo se zapojuje do
pyramidových her, poškozuje formu kultivace, kterou dělají učedníci Dafa. Budou za to muset
později nést následky. (Potlesk)
Co se týká půjčování si peněz z banky na vývoj médií, já to nepodporuji. Je to proto, že co
se týká učedníků Dafa, když je požádáte, aby dělali práci pro média nebo aby psali články,
mohou zde práci první linie dělat. Ale je pro vás těžké vést podnik nebo prodávat reklamu,
protože už nejste tak zvyklí mít kontakt s běžnými lidmi. Jak byste tedy splatili půjčky, když
si je vezmete? Je pro vás těžké prodat reklamu, a přece si chcete vzít půjčku, když nedokážete
získat reklamu pro média. Kdybyste ji měli splatit, musíte ji splatit příjmem z reklamy a
ziskem z novin. Nepodporuji to, abyste si brali půjčky – nikdy si nedělejte dluhy. Neměli
byste se zadlužit.
Učedník: Od té doby co nám Mistr řekl, abychom strávili víc času pomáháním studentům v
Číně, často jsem telefonoval praktikujícím do Číny, kteří se kultivují doma. Ale stále
nevykračují vpřed. Skutečně mám o ně strach, zejména proto, že náprava Zákona vstoupila do
závěrečné fáze. Mohu se zeptat Mistra, co bych měl udělat, abych jim pomohl?
Učitel: Pomáhání praktikujícím je něco, co by se mělo dělat a není nic špatného na tom,
když nechcete nikoho zanechat. Ale jestliže skutečně nemohou vykročit vpřed, nu, udělali
jste, co jste mohli. Můžete se pokusit zjistit, co je jejich duševní zátěží a kde mají překážky.
Když jste našli jejich zátěž a překážky, potom tyto mohou být pravděpodobně vyřešeny. Ale
mnozí lidé, myslím, že se jednoduše bojí. Pro boha nebo pro praktikujícího se strach považuje
za vážnou překážku a vůbec to nepůjde, jestliže není odstraněný. Takže udělejte co můžete na
základě jejich situací, přestože nemůžete udělat nic, jestliže skutečně odmítnou. Někteří lidé
vám způsobují starosti, nevyužijí svůj potenciál a nenaplní očekávání. S kultivujícími v
minulosti neexistovaly takovéto věci, neboť ti by si jen pomysleli: „Kdo se o tebe stará.
Jestliže to nemůžeš dokázat nebo nemůžeš naplnit očekávání, potom jsi skončil. Běž
jednoduše domů a hotovo, není to tak, že tě člověk musí za každou cenu zachránit.“ Pouze
učedníci Dafa dělají něco takového. (Potlesk)
Učedník: V posledních dvou měsících jsem viděl, že mnoho lidí ze střední nebo nižší
úrovně společnosti v New Yorku přijalo naše letáčky, přičemž 70% lidí z hlavní části
společnosti ještě nedostalo naše materiály. Jak to máme prolomit? Když se budeme oblékat
formálně, například tak jako dnes, bude to jiné?
Učitel: V tom to není. Problém je takový, jak jsem vysvětlil dříve: Číňané, kteří pracují pro
zdejší firmy, byli otráveni pomlouvačnou propagandou té zkažené, podlé skupiny, která
pronásleduje Dafa a jsou to tito lidé, kteří neznají pravdu, co pomáhají zlu šířit jed. Jsou
hlavní příčinou problému. Musíte začít tam, jestli chcete vyřešit tento problém. Američané si
myslí, že tito lidé jsou věrohodní, protože jsou to jejich kolegové, takže je poslouchají a
nevědí, že tito lidé jsou také obětmi.
Učedník: Mnoho asijských zemí ležících blízko Číny zažilo množství zasahování. Rád bych
se zeptal Mistra, zda tam mohou jít západní učedníci, aby pomohli zlepšit situaci?
Učitel: Studenti v těchto zemích to v podstatě dělají. Ale několik vlád se skutečně obává
čínského komunistického režimu, takže některé vlády se chovaly velmi špatně. Jestliže jste
zaneprázdnění něčím jiným, nemusíte na této věci nyní pracovat. Ale jestliže máte čas,
můžete tam jít a pokusit se o to. Mohu říci jen, že se o to můžete pokusit a uvidíte, jak to
půjde. Když se díváme na chování těchto zemí, přistupujte k nim jako k člověku, který
nedokáže žít podle očekávání.
Učedník: Učedníci Dafa z Austrálie pozdravují Mistra.
Učitel: Děkuji vám! (Potlesk)
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Učedník: Mohu se zeptat Mistra, jak bychom měli zvládnout rovnováhu mezi objasňováním
pravdy v různých zemích a v místních oblastech, a objasňováním pravdy lidem v New Yorku a
Pekingu?
Učitel: Všechny jsou důležité. Měli byste to dělat vždy, když vám to dovolují okolnosti.
Učedník: Pozdravuji Mistra od všech učedníků Dafa v Singapuru. Indonéští učedníci Dafa
mě také požádali, abych od nich pozdravil Mistra, když vás uvidím.
Učitel: Děkuji vám! (Potlesk)
Učedník: Mistře, jsou konflikty mezi lidmi stejné, jako konflikty mezi kultivujícími? Proč se
mi zdá, že konflikty mezi kultivujícími jsou vždy těžko řešitelné? Na povrchu spolu vycházejí
dobře, přičemž ve skutečnosti jsou jeden s druhým nespokojeni. Jestliže toto pokračuje
dlouho, co bychom s tím měli dělat? (Obecenstvo se usmívá)
Učitel: Co byste s tím měli dělat? (Obecenstvo se usmívá) Skutečně, co byste s tím měli
udělat? Jste praktikující, takže jak můžete být takoví? Ale vím a řeknu vám opět stejnou věc: I
když jisté problémy s jistými lidmi se mohou zdát nápadné, ve skutečnosti se kultivovali
velmi dobře v jistých věcech, které se neukazují. Nemůžete je porovnávat s běžnými lidmi a
ještě méně byste si měli myslet, že konflikty, které mají, jsou jednoduše konflikty. Jsou to
příležitosti pro ně, aby se zlepšili.
Jestliže byste byli všichni jedna velká harmonická skupina, všechno by bylo velmi klidné a
s každým by bylo všechno v pořádku, nikdo by nikoho nerozčiloval a každý by druhým dělal
jen radost, potom by to nebylo dobré, (obecenstvo se směje) skutečně, protože byste se potom
nemohli kultivovat. Kdyby se neobjevily žádné konflikty a nemohli byste si navzájem pomoci
se zlepšit, potom by to nebyla kultivační skupina. Největší rozdíl mezi námi a běžnými lidmi
je v tom, že když vystoupí konflikty a napětí, jsme schopni dívat se do sebe. (Potlesk) Vůbec
to není tak, že se nevyskytují konflikty. Když se některé naše stránky, které jsme nekultivovali
dobře, ukáží, bude tam napětí a bude tam nesoulad a rozdíly v názorech. Podívejte se potom,
kde leží problémy. Každý člověk by měl hledat příčiny v sobě: „Udělal jsem něco nedobře a
proto lidé se mnou nesouhlasí?“ Další strana by také měla uvažovat: „Byl problém v tom,
jakým způsobem jsem předložil tuto otázku, a proto to lidé nemohou přijmout?“ Když každý
člověk může prozkoumat sebe, potom je to kultivace. Jestliže jste se nezkoumali, potom jste
se nekultivovali, přinejmenším v této otázce.
Jsou případy, kdy konflikty trvají poměrně dlouhou dobu, ale dříve či později budou muset
pochopit, kde leží jejich problémy. Je lépe zbavit se jich dříve než později. Nikdo by neměl
očekávat, že dosáhne Dovršení, když je stále zamotaný do konfliktů a připoutaností. (Potlesk)
Učedník: Buddhismus má původ v Indii, ale později se z Indie vytratil. Nyní je v Indii
mnoho různých kultur a jazyků a je proto těžké, aby se tam šířil Dafa. Je to kvůli uspořádání
starých sil? Vážený Učiteli, dejte nám prosím radu v této věci.
Učitel: V tomto ohledu je to stejné jako v Číně. Čína je tak velká oblast, ale dialekty
mnoha regionů jsou nesrozumitelné lidem v jiných regionech. Ale všichni mluví
mandarínštinou, národním jazykem, takže lidé si mohou navzájem rozumět. V Indii je to ve
skutečnosti stejné. Indie má také oficiální jazyk a mnoho Indů mluví anglicky. Britové tam
byli dost dlouhou dobu, takže mnoho starších lidí mluví anglicky. Indie má velkou populaci a
velké území, takže tam musí být rozdíly v jazycích. Nemyslím si, že jim to brání v získání
Zákona. Jistě to byly staré síly, které jim brání. Učedníci Dafa v Číně byli schopni vyřešit tuto
otázku a učedníci v Indii ji mohou vyřešit také.
Lidé v Indii se značně změnili od té doby, co přijali jiná náboženství a směs různých
vyznání. V minulosti byli Indové prostí lidé; rasa Indů byla vytvořena buddhou.
Lidské bytosti na Zemi byly vytvořeny různými bohy. Je to jakoby nohy některých bohů ve
vesmíru byly zasazeny zde, ve Třech říších – jsou zde nohy buddhů, taů a nohy všemožných
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bohů. Na spodu jejich nohou – částice na nejnižší úrovni – jsou Tři říše a Země, na které jsou
různí lidé tohoto světa, přičemž různí lidé zodpovídají systémům různých bohů. Šákjamuni
často říkal, že nohy jsou špinavé. Ve skutečnosti měl na mysli to, že toto lidské místo je na
nízké úrovni. Jinými slovy, hned jak bůh stvořil člověka, člověk se stal částí systému boha a
proto se bohové starali o lidi. Ale později, protože začala náprava Zákona, bohové, kteří
stvořili lidi, opustili Tři říše a lidstvo; bohové, kteří stvořili člověka se všichni oddělili od Tří
říší a člověk se stal izolovaným. Tato povrchová lidská forma, také nazývaná lidskou kůží,
stále přebírá podobu různých etnických skupin, ale nemá už žádné vazby s bohy nahoře.
Jinými slovy, nemá už vazby s bohy, kteří předtím stvořili člověka. Nepřišli bohové z
vysokých úrovní ve vesmíru dolů jeden po druhém, přijímajíc lidskou podobu, aby získali
Zákon? Jinak řečeno, většina lidských těl dnes je používaná bytostmi, které přišly dolů z
vysokých úrovní, aby se zde staly lidskými bytostmi. Toto oblečení nosí bytosti, které přišly z
vyšších sfér. Když přijdou na toto lidské místo, nemůžete je už nazývat bohy, protože v
minulosti se bytosti, které přišly dolů do tohoto lidského místa, už nemohly vrátit; když někdo
přišel do této říše, stal se bytostí této říše. Jinými slovy, stal se člověkem, s jediným rozdílem,
že přišel z vysokých úrovní. V tomto bodě diskuse, říkám, že bývalí bohové, kteří nemohou
být zachráněni, když se zde šíří můj Dafa, za předpokladu, že nejsou tak zlí, že musí být
odstraněni, zůstanou navždy lidmi zde. Mluvíme zde o těch, kteří nezhřešili vůči Dafa a kteří
nejsou příliš zlí. Budou lidskými bytostmi v dalším období, když skutečně začne budoucnost
lidstva.
Dnešní lidstvo nemělo být věčně trvající úrovní ve vesmíru. Tři říše byly vytvořeny pro
nápravu Zákona a bez ohledu na to, jak dlouhá je jejich historie, bytosti zde byly kvůli
nápravě Zákona a existují po boku nápravy Zákona. Bohové vedli lidstvo formováním jeho
kultur, chování a způsobu uvažování, jakož i jeho biologické výbavy. Tento proces byl částí
historie, která byla zamýšlena na pomáhání nápravě Zákona, probíhal kvůli nápravě Zákona a
bylo to kvůli nápravě Zákona, že se neustále měnily různé lidské dynastie. Jinými slovy,
lidské bytosti ve skutečnosti nejsou skutečnými bytostmi, které patří na tuto úroveň ve
vesmíru. Bytosti této lidské úrovně a společnost byly vytvořeny s určitým cílem. Jestli se
během nápravy Zákona lidské bytosti budou chovat dobře, lidstvo bude požehnané. Protože se
zde šíří Dafa, skutečná historie této úrovně bytostí – lidí – v budoucnosti skutečně začne a
Dafa vytvoří životy lidských bytostí pro tuto budoucí úroveň. Jinak řečeno, v budoucnosti
bude člověk skutečně existovat a tato úroveň bude navěky částí struktury vesmíru, tato úroveň
bude navěky úrovní ve vesmíru. (Potlesk) Takže v budoucnosti lidé, kteří nezhřešili vůči
Dafa, avšak nekultivovali se v Dafa, zůstanou navěky lidskými bytostmi zde.
Dnešní lidský svět je skutečně děsivý a nikdo se sem předtím neodvažoval přijít. Jen co se
sem dostali, vstoupili do iluze a jejich mysli byly vymazány, a bez ohledu na to, z jak vysoké
úrovně bůh pocházel, když se dostal sem, nevěděl nic. Když se ocitnou mezi převrácenými
principy tohoto světa a jsou poháněni lidskými osobními zájmy a city v tomto světě, lidé jsou
schopni udělat všechno. Všechno, co zde bytost může udělat, je jít dolů cestou ke zničení a je
pro ni těžké vymanit se. Na této lidské úrovni se lidské city projevují jako voda; jsou menší
než částice vody, kterou vidí lidé a jsou velmi husté. Je to bůh, avšak bez formy, a nazývá se
„cit“. Je to bůh, který byl vytvořen, když byly vytvořeny Tři říše a jednoduše hraje úlohu,
kterou hraje. Je do něj ponořená každá bytost, která se skládá z částic v rámci Tří říší. Když se
díváme z mikroskopické úrovně, molekuly v lidském těle jsou velké kuličky a mezi těmito
kuličkami jsou mezery. Takže jak jsou zde lidské bytosti ponořeny a mezery mezi molekulami
v lidském těle – a dokonce mezery uvnitř molekul – jsou ponořené v citech, je to jakoby byly
ponořeny ve vodě. Kdo může říci, že ho city neovlivňují? Jestli se někdo dokáže vymanit z
citů, potom je tato bytost božská. (Potlesk) To, že jste šťastní, nešťastní, máte něco rádi,
nemáte něco rádi, jste nazlobení – každá vaše citová reakce – vaše obliba určitých fyzických
objektů, obliba určité práce, to že chcete určité jídlo… Všechno toto pochází z citů.
Povrchové tělo člověka – navzdory faktu, že tato bytost přišla z vysokých úrovní –
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povrchové tělo lidské bytosti se skládá z různé potravy v této dimenzi, ale ve stejném čase je
povrch, který vidíte, dost složitý. Lidské bytosti mají Skutečné tělo. (Samozřejmě, tento
Zákon se má vyučovat v budoucnosti, protože je to Zákon v rámci Tří říší.) Složení lidského
těla je komplikované. Když se člověk narodí, bohové na nižších úrovních, kteří jsou
zodpovědní za převtělování lidských bytostí, musí dát tomu člověku lidskou kůži. V té době je
ta lidská kůže velmi malá; její projev v té dimenzi je dost malý. Když je ještě embryo, dostává
látky z tohoto prostoru od rodičů – člověk to nazývá „potrava“. Postupně se plní a zvětšuje.
Tento proces naplňování a zvětšování je procesem růstu. Plní se a zvětšuje se, protože se
neustále naplňuje hmotou této dimenze, která neustále naplňuje a zvětšuje skutečnou kůži.
Stejně je to pravda pro proces lidského růstu po narození: ať jíte jakoukoliv lidskou potravu,
vaše tělo bude růst a tento růst je ve skutečnosti tím, že se vaše skutečná kůže naplňuje a
zvětšuje buňkami vytvořenými jako důsledek potravy, kterou jste snědli po narození. Když
potom tento člověk umře, jeho skutečná kůže je mu většinou odebrána. Je mikroskopičtější,
než hmota na nejzevnějším povrchu, takže bohové ji mohou lehce vzít pryč. Hned jak je
skutečná kůže vzata pryč, tělo na povrchu se začne rozpadávat a hnít. Protože je složeno z
hmoty Země v této dimenzi, musí se vrátit do Země, takže zde musí shnít.
Mluvím zde o Zákonu ve Třech říších. (Mistr se usmívá) (Obecenstvo se usmívá, tleská)
Váš lidský povrch to rád poslouchá, ale nemá to žádný smysl v kultivaci vysoké úrovně.
Jinými slovy, jak jsem řekl dříve, bytosti, které přišly z vyšších úrovní ve skutečnosti nosí
nyní takovéto šaty – lidskou kůži, to jest, toto lidské tělo na povrchu. Protože povrchový
vzhled lidských bytostí byl předtím vytvořen bohy, v minulosti byly vždy spojeny s těmito
bohy, takže v podstatě měly podobu těchto bohů. Byli většinou stejní, pouze s drobnými
rozdíly. Každý člověk může mít svůj vlastní vzhled, ale celkově má základní vzhled toho
boha. Takže různí bohové vytvořili různé lidské bytosti. Ale kvůli tomu, že začala náprava
Zákona, všichni lidstvo opustili. Někteří lidé říkají, že patří k takovému a takovému národu,
ale v očích bohů ve skutečnosti nepatří k žádnému národu. Jen je to tak, že jejich těla na
povrchu mají vzhled toho národa; jejich skutečné já není jeho částí. Může to být tak, že se
reinkarnovali z jiných národů a mnoho bytostí přišlo z nebes.
Když bohové vytvořili člověka, neudělali to na nebesích, udělali to na Zemi. To jest,
použili látku na Zemi, aby vytvořili člověka. Ve „Starém zákonu“ se přece zmiňuje, že Jehova
vytvořil člověka z hlíny. Ve skutečnosti jsou molekuly jedním druhem částic, které jsou na
povrchu nejnižší úrovně ve vesmíru. Jinak řečeno, v očích bohů je tato úroveň částic zemí,
hlínou. Dívají se na to takto, protože jejich látky jsou nejlepšími látkami ve vesmíru a čím
níže dolů ve vesmíru jdete, tím níže jsou věci a tím větší a hrubší jsou částice, což znamená,
že věci jsou tam horší a v jejich očích jsou ty věci špinavější. Takže nebe a země v jejich
očích se liší od toho, jak je vnímají lidské bytosti. Když lidé řeknou, že někdo šel do nebe, ve
skutečnosti šel uprostřed molekul jen výše a dále. Stále neopustil tuto dimenzi molekul, takže
není v skutečnosti v nebesích. Nebesa, o kterých mluví bohové, se skládají z mikroskopických
částic – to jsou skutečná nebesa.
Vědci se ptají: „Kde jsou bohové? Viděli jsme už nebesa našimi dalekohledy – kde jsou
tedy bohové?“ To nejsou skutečná nebesa, ale jen nebesa, jak si je představují lidé. Nejsou to
skutečná „nebesa“, o kterých mluví bytosti ve vesmíru. „Země“, kterou známe, také plně
nezahrnuje skutečnou představu Země. Lidské bytosti se dívají na Zemi a uvažují: „Ach, tato
Země, to je naše Země. Stojíme na Zemi. Země je kulatá.“ Bohové říkají, že není kulatá. Lidé
si mohou myslet: „Jak to, že není kulatá? Vidíme ji jasněji než bohové.“ Ale přemýšlejte o
tom, bohové považují molekuly za špínu na zemi, a není látka této dimenze vytvořená z
molekul? Není vzduch, který naše lidské oči nemohou vidět, vytvořený z molekul? A ve
vzduchu jsou látky stejné jako vzduch, v počtu stovek milionů, roztroušené po celých Třech
říších. Jenže oči nemohou vidět molekuly a menší částice, ačkoli je jimi všechno v této
dimenzi nasyceno. Lidstvo je zahrabané v hromadě molekul a menších částic. Povrchové
látky složené z molekul v povrchové formě lidského světa mají různé formy. Některé formy
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byly vytvořeny bohy, některé člověkem. Ty, které vytvořil člověk, jsou věci jako například
tato budova. Ty, co vytvořili bohové, jsou: voda, kameny, půda, vzduch, kovy, rostliny,
živočichové a lidské bytosti, jakož i hvězdy na nebi a Země. Lidské bytosti pouze vnímají
vesmír zevnitř této velmi úzké dimenze. Nebesa a Země, které jsou v myslích lidských
bytostí, nejsou skutečným nebem a Zemí. Země, podobně jako vzduch, je vytvořená z
molekul, takže v očích bohů je to všechno Země. Když se na to podíváme z mikroskopické
úrovně, dimenze vytvořená z této úrovně částic je ve skutečnosti Země, přičemž říše
vytvořená z mikroskopičtějších částic jsou skutečná nebesa.
Před chvílí jsem řekl, že Indové byli vytvořeni buddhou. Jejich gesta a chování se velmi
podobají na ta [gesta a chování] buddhů. V minulosti byla podobnost ještě větší. V současné
společnosti se něco kvůli rasám trochu pomíchalo. Arabové a Číňané jsou blízko k Indii, takže
velká část Indů v posledním období má smíšenou rasu. V minulosti byla indická rasa velmi
čistá. To, co jsem popsal, můžete vidět na indickém národním tanci. Jejich gesta rukou a
pohyby velmi připomínají mudry a postoje těla buddhů. Zdají se mi velmi, velmi podobné.
(Potlesk)
Učedník: V Rusku bylo nedávno několik případů teroristických útoků na turisty, takže
mnoho lidí nechce poslouchat o pronásledování ve stylu teroru v Číně.
Učitel: Toto je také forma zasahování. Nezáleží na tom – objasňujte pravdu jako byste to
dělali normálně. Zlo se jen pokouší do vás zasahovat. Nenechejte ho však do vás zasahovat a
jednoduše pokračujte v dělání toho, co byste normálně dělali. V současnosti je to těžké, ale
nebude to trvat dlouho.
Učedník: Ohledně oprav čínských znaků, mají se udělat jen v knihách Dafa? Protože
mediální práce…
Učitel: Ohledně článků, které píšete pro běžné lidi, neměňte znaky v nich. Jestli jim běžní
lidé nemohou rozumět, potom by to byl problém, ne? Nemíchejte se v současnosti do věcí
běžných lidí.
Učedník: Mám špatnou myšlenkovou karmu. Odmítal jsem ji celou dobu uznat a pokoušel
jsem se jí zbavit. Ale je to už dlouhá doba a stále jsem se jí nedokázal zbavit. Jsem schopný
rozeznat, že to nejsem já.
Učitel: Jestliže je to skutečně něco špatného, odstraňte to. Někdy lze použít další postup a
výsledky jsou velmi dobré. Není to bezpodmínečně krajní způsob jak se s tím vypořádat.
Můžete mít tuto myšlenku: „Během nápravy Zákona vesmíru mohu udělat přiměřené
uspořádání pro ty, kteří nezasahují do mého potvrzování Zákona; mohu vás nechat stát se
bytostmi v budoucnosti. Ti, kteří chtějí shovívavé řešení, ať mě nechají a počkají v mém
okolí. Jestliže mě skutečně nemůžete opustit, potom se nepodílejte na zasahovaní do mne. V
budoucnosti budu schopen dosáhnout Dovršení a nabídnu vám shovívavé řešení. Ti, co jsou
úplně špatní a stále do mne zasahují a kteří si nemohou udržet standard, budou muset být
odstraněni. Dokonce jestli vás neodstraním já, Zákon vesmíru vám nedovolí zůstat.“ Jestliže
máte tuto myšlenku, je nesmírně milosrdná k některým z těch bytostí na mimořádně nízkých
úrovních a bude lehčí odstranit ty, kteří stále zasahují.
Náprava Zákona vesmíru má standardy. Když to budete dělat takto, nikdo nebude mít
důvod říci něco proti. Principy jsou jasné, protože ti, co mají být odstraněni, budou
odstraněni. Ano, mnoho věcí na nízkých úrovních můžete úplně odstranit – v principu to
vůbec není problém. Ale když budete konat tak, jak jsem právě popsal, žádná bytost nemůže
nic namítat. Ti, co budou pokračovat v provádění špatných věcí nebudou mít žádnou omluvu
a to, co se má být uděláno, se udělá. (Potlesk)
Učedník: Při překládání vašeho vyučování Zákona si někteří studenti myslí, že by se to
mělo dělat slovo za slovem podle originálního textu a někteří si myslí, že překlad by měl
odpovídat zvyklostem cizího jazyka.
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Učitel: Myslím, že překládání slova za slovem, kromě případů některých asijských jazyků,
kde to může fungovat, nemusí být lehké; je to tak zejména u západních jazyků. Je v pořádku
překládat nejpovrchnější myšlenky používajíc slova podobného významu. Stačí, když bude
překlad odpovídat původnímu významu jak se jen dá. Tyto otázky se při překladu často
vynořují. Překlad by měl být velmi blízko k povrchovému významu a potom to bude v
pořádku.
Další věcí je, že některým lidem se zdá, že je lépe dělat překlady hovorovějším jazykem.
Vezměme si například angličtinu. Jedna kniha byla přeložena v čistě hovorovém stylu.
Někteří lidé říkají, že takovýto překlad je pro lidí lehčeji pochopitelný. Samozřejmě, není na
tom nic špatného, ale ve skutečnosti si myslím, že nejlepší je používat i standardní gramatiku
a způsob vyjadřování, a zároveň udělat překlad odpovídající co nejvíc původnímu významu.
Odborníci na angličtinu a jazyky nemusí být schopni přijmout žargon, který je příliš
specifický pro nějakou oblast. Když používáte standardní gramatiku, potom to mohou
studovat všichni a všichni to mohou číst. Nebojte se, že lidé tomu nebudou schopni
porozumět. Nemáme už tolik anglicky mluvících studentů? Nerozuměli tomu všichni? Není to
problém.
Máte konferenci Zákona, ale já zabírám celý čas – to není dobré, že? (Potlesk značící, že je
to v pořádku) Je zde mnoho pozdravů.
Učedník: Všichni učedníci Dafa ze Španělska, Rakouska, Maďarska, Portugalska,
Vietnamu, Indonésie, Nového Zélandu, Francie, Japonska, Holandska, Belgie, Německa,
Itálie, Anglie, Austrálie, Litvy, Irska, Singapuru, širší oblasti New Yorku, Skotska, Laosu,
Iránu, Ruska, Indie, České republiky a Jižní Afriky pozdravují Mistra!
Učitel: Děkuji vám všem! (Potlesk) Zde jsou nějaké z Číny.
Učedník: Všichni učedníci Dafa z Guangdong, Jiangmen, Henan, Zhengzhou, Xuzhou,
Pingdingshan, XiAn, Hainan, Wenchang, Tangshan, Jiamusi, Heze v Shandong, Harbin,
Hunan, Huaihua, Shandong, Gaotang, Pingxiang v Hebei, Xinxiang, Sanheyanjiao, Tianjin,
Univerzity v Pekingu, Univerzity v Tsinghua, čínské akademie věd, Jinan v Shandongu,
Shijiazhuang, Laiyang v Hunane, Nanchang, Hongdu, Zhejiang, Fuyang, Ningbo, Qiqihar,
Hubei, Hong Kong, Shanghai, Guangzhou, Liaoning, Shanhaiguan, Shandong, Guangxi,
Shenyang, Hefei, Dandong, Yanji, Dalian, Zhanjiang, Guizhou, Chongqing, Chengdu, Wuhan,
Jinzhou, Yunnan, Macaa, Zhuhai, Lanzhou, Hebei, a Jilin pozdravují Mistra!
Učitel: Děkuji vám všem. (Potlesk) Protože je zde mnoho papírků s otázkami, když bych
je všechny četl, všechno mluvení na dnešní konferenci Zákona bych dělal já. (Potlesk značící,
že by chtěli, aby Učitel pokračoval) Přečtu tolik, kolik mohu. (Potlesk)
Učedník: Rádi bychom založili dobročinnou nadaci pro osiřelé děti učedníků Dafa. Mohl
by nám prosím Mistr dát nějakou radu v tomto ohledu?
Učitel: To by byla dobrá věc a můžete to udělat. Přemýšlel jsem o tom celou dobu. Když
byli nějací učedníci Dafa zabiti v pronásledování, jejich děti jsou bez domova a bydlí v
dětských domovech. Nemohu s tím nic udělat, takže jsem myslel, že můžeme sesbírat jejich
jména a potom popřemýšlet, jak je zachránit z Číny. (Potlesk) Vychováme je a můžeme pro ně
založit školy. (Potlesk)
Učedník: Otázka, se kterou se setkávám, je: Jak zjistím, který projekt je důležitější a mám
se na něj víc zaměřit, abych se v něm dobře činil?
Učitel: Je na vás, abyste to určili. (Obecenstvo se směje) Je to příliš specifické. Neptejte se
na to Mistra, ano?
Učedník: Student trpěl před několika lety duševní nemocí a musel zůstat v nemocnici, ale v
posledních několika letech neměl problém. Momentálně se zúčastňuje práce potvrzování
Zákona. Měli bychom mu poradit, aby se co nejméně ukazoval na veřejnosti a dělal raději víc
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práce v pozadí?
Učitel: To je dobrý návrh. Když se někteří studenti nemohou dobře ovládat nebo trpěli
duševní nemocí před získáním Zákona, potom je pro ně v pořádku kultivovat se doma. Když
jsem tehdy šířil Zákon, vždy jsem říkal, že ti, co měli duševní nemoci, nemají dovoleno
zúčastňovat se seminářů. Když ti lidé začali praktikovat, postarám se o ně a když budou
studovat doma, spasím je stejně tak. Ale nebylo jim dovoleno zúčastnit se seminářů. Museli
jsme chránit kultivační prostředí učedníků Dafa a zabránit zasahování, proto jsem nedovolil
kriticky nemocným pacientům nebo těm, co měli duševní nemoc zúčastnit se seminářů.
Studenti, co měli duševní nemoc, mohou dělat některé věci, které jsou v pozadí, a je to v
pořádku, když dělají méně nebo nic ohledně objasňování pravdy.
Učedník: Dafa vyžaduje od studentů, aby jen tak neseděli, nedívali se a neignorovali věci
jako vraždu a žhářství. V Číně nyní studenti ztrácejí životy. Skutečně nemohu nečinně sedět a
čekat doma. Chci jít na Náměstí nebeského klidu, abych lidem řekl, že „Falun Dafa je dobrý“
a že Dafa zachránil můj život.
Učitel: Je to tam nyní stále dost zlé. Vy nemůžete sedět a dívat se jak jsou studenti v Číně
pronásledováni a já také nechci, abyste byl pronásledován. Pracujte usilovněji na objasňovaní
pravdy, abyste zastavil pronásledování. Jako váš Mistr, musím mít na zřeteli především vaši
bezpečnost. (Potlesk)
Učedník: Když vytváříme umění, jak bychom měli náležitě zesouladit a zvládnout míru
umění, které dnešní lidé mohou přijmout a umění, které by lidé měli mít v budoucnosti?
Ustanovujeme nové umění?
Učitel: Měli byste se co nejvíc snažit, abyste kulturní představení uspořádané učedníky
Dafa udělali spravedlivějšími a lepšími. To, co zobrazuje umělecké dílo, je jen otázkou
tématu, přičemž umělecká úroveň a kvalita vytvořeného díla je často klíčem, který určuje, zda
ho obecenstvo přijme.
Učedník: Lehce upadnu do sklíčené nálady. Myslím, že nejbolestivější věcí v mém životě je
samota, protože nemám teplo rodiny. Zdá se mi těžké zbavit se mraku, který na mne vrhá pocit
samoty. Jak bych se měl dívat na tento problém? Je způsobený karmou z mé minulosti, nebo
jsou to určité faktory, kterých se musím zbavit v mé kultivaci?
Učitel: Jestli je to karma nebo zasahování, potom ho odstraňte. Jako žijící bytost, proč už
nemáte to nadšení, které jste měl, když jste získal Dafa, pýchu, že jste získal tento Dafa a
pocit, že máte něco, co jiní nemohou získat? Už nejste pilný, že? Nebo dokonce i když jste
byl příliš zaneprázdněný objasňováním pravdy, abyste rozebíral vaše pocity, bylo to proto, že
jste dělal práci Dafa nebo jste pracoval na zachraňování vnímajících bytostí. Proč se cítíte
osamělý? Když půjdete dělat věci na záchranu vnímajících bytostí a věci, které učedníci Dafa
mají dělat, určitě se takto nebudete cítit. Kdybyste studoval Zákon a usilovně se kultivoval,
mohl byste se takto cítit? Pouze když nejste usilovný, budete mít volný čas na rozebírání těch
běžných lidských pocitů, ne? (Potlesk)
Učedník: V poslední době mě jeden praktikující finančně podporoval, což mi dovolilo
zůstat v New Yorku, abych dělal víc práce Dafa. Nemyslím si však, že je úplně v pořádku
přijímat pomoc druhých. Mistře, je moje porozumění správné?
Učitel: Ano, myslím, že protože všichni učedníci Dafa dávají sebe sama a vy také dáváte
sebe a objasňujete pravdu, když se spoléháte na finanční podporu jiných lidí, neděláte věci
podmíněně? Kdyby vám jiní nic nedali, nedělali byste to už? Když bereme od druhých,
nemáme pocit, že jim něco dlužíme? Cítíme se potom dobře? Samozřejmě, jsou zvláštní
okolnosti a nemůžeme to říci absolutně. Je to pochopitelné, když studenti, kteří mají své
vlastní podniky, dávají víc a podporují určité projekty jiných studentů. Ale za normálních
okolností si nemyslím, že je to v pořádku. I kdyby to bylo na dělání věcí jako objasňování
pravdy, nemyslím si, že je to úplně v pořádku. Když zde můžete zůstat dlouhou dobu, potom
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si najděte práci a dělejte věci Dafa ve svém volném čase – to funguje také. V každém případě,
nakonec byste měli sami vyřešit svou finanční situaci. Nemůžete záviset na podpoře jiných –
to by byl problém.
Hovořím o tom z principů Zákona. Ve skutečnosti, se bohové na vás dívají širokýma
očima, takže byste si neměli od lidí půjčovat. Když to okolnosti skutečně nedovolí, potom
dělejte jiné věci učedníků Dafa doma. Řekl jsem, že ti, kterým to okolnosti dovolí zde mohou
zůstat a objasňovat pravdu. Když to vaše okolnosti nedovolí, potom běžte do vašeho
domovského města a dělejte věci na objasňování pravdy tam, což je totéž.
Učedník: Můžete prosím pohovořit o otrávení Číňanů v zahraničí pomocí jedu z XX
webstránky v zahraničí, která je podřízená tomu démonovi Jiangovi?
Učitel: Nemá cenu mluvit na naší konferenci Zákona o těch věcech. Bytost je zodpovědná
za následky jakékoliv cesty, po které se vydala. Cesta, po které se vydali ti lidé, byla jejich
vlastní volbou. Dokonce i když si s vaší pomocí uvědomí věci, stále musí splatit, co dluží.
Člověk musí splatit všechno, co udělal. Vůbec není dovoleno, když to nesplatí. Přemýšlejte
však o tom, kolik lidí poškodili šířením toho jedu. Ten hřích je tak velký jako hory a obloha,
takže ho nemohou splatit, protože otrávili mysli příliš mnoha bytostí. Takže když mediální
výstup dělá špatné věci, jeho hřích je obrovský; mluvím zde o záležitostech poškozování
Dafa.
Učedník: Jak mohou učedníci v Polsku pomoci učedníkům v Číně? Pozdravuji ctěného
Učitele od učedníků Dafa v Polsku!
Učitel: Děkuji vám! (Potlesk) Ohledně učedníků Dafa v Polsku, myslím, že bez ohledu na
to, kde jste, můžete objasňovat pravdu a když máte čas, můžete to dělat i v jiných oblastech.
Všechno z toho je dobré a pomáhá to studentům v Číně. Momentálně studenti mimo Čínu
vytvořili do jisté míry lepší situaci v Číně a účinně jste tam omezili zlo. Současně pomáháte
studentům uvědomit si, že by měli vykročit vpřed a důležitost vykročení vpřed. Jsou
všemožné věci, které můžete dělat a když máte jiné nápady, je to také v pořádku.
Co se však týká posílání peněz, nedělejte to. Peníze je nemusí dosáhnout a oni se také
kultivují. Když je peněz mnoho, mohou vyvstat jejich lidské myšlenky a vést je naopak k
připoutanostem. Jsou v prostředí zla a v některých regionech je to skutečně těžké. Ale pokud
se dobře činí, Mistr se o ně všechny postará. Musí kráčet po svých vlastních cestách. Mistr
bere do úvahy všechno; tyto věci nejsou základními problémy.
Učedník: Když někteří studenti získali Zákon, nerozuměli opravdově věcem ze Zákona a
nebyli na sebe přísní. V důsledku toho jejich škodlivé chování ovlivnilo nové studenty okolo
nich a způsobilo, že tito studenti ztratili svoji touhu se kultivovat. Mohou být tito lidé
zachráněni? Mohou studenti, kteří je ovlivnili nahradit škodu, kterou způsobili?
Učitel: Když kvůli jednomu studentovi nemůže být zachráněn jiný, je to velmi vážná věc.
Jako kultivující můžete jen zachraňovat bytosti, nemůžete je ničit. V lidském světě jste
schopni kultivovat se na boha a v lidském světě jste schopni zničit jiné. Toto jsou věci stejné
důležitosti, takže nemůžete přehlédnout důležitost tohoto problému. Co se týká toho, co jste
dlužili před začátkem kultivace, tyto věci byly odděleny a jsou odlišnou záležitostí. Co tedy
děláte během kultivace je jednoduše obrovské. Když skutečně způsobíte, že někdo bude
zničený, nespasitelný, nebo se dokonce ani nedostane do budoucnosti, potom se nikdy
nebudete moci stát bohem. Je to takto vážné. Takže v žádném, v žádném případě nic takového
nedělejte.
Samozřejmě, můžeme se odlišně dívat na věci udělané úmyslně a neúmyslně, ale nepřišli
jsme sem kvůli vnímajícím bytostem? Když váš negativní dopad způsobí vážnou škodu, co se
stalo vašim spravedlivým myšlenkám na záchranu vnímajících bytostí? Proč jste nezohlednili,
jak se jiní cítí? Nekultivujete se, abyste se stali spravedlivou osvícenou bytostí spravedlivého
Zákona, bytostí, která klade zájmy jiných před svůj vlastní zájem a myslí nejprve na druhé?
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Když máte s jinými konflikty, ovlivňuje to nové studenty, takže proč jste to udělali před
novými studenty? Považujete se za důležitější a nemyslíte na jiné? Samozřejmě, možná to
bylo nevědomé, neodehnali jste však nové studenty pryč?
Musíte dávat pozor při mnohých věcech a měli byste napravit to, co jste předtím
nevykonali dobře. Nemyslete si jen: „Je to nový student, přišel, protože jsme šířili Zákon a
když nechce praktikovat, může odejít.“ Nedívejte se na to takto. Víte, vaše snahy šířit Zákon
jen poskytují okolnosti, přičemž to, zda bude přijatý, je na Mistrovi. To Mistr ho skutečně
přivedl, takže když ho odeženete pryč, není to drobnost. Kromě toho, hned jak se někdo
naučil Dafa, je novým učedníkem Dafa a udělá se pro něj mnoho věcí. Když se pro něj udělá
mnoho věcí a přece přestane praktikovat, umíte si představit následky v budoucnosti?
Učedník: Kdyby se neudálo pronásledování starých sil, jaké by byly kultivační cesty, které
byly pro nás původně uspořádány?
Učitel: Věci se staly a situace se změnila, takže proč se na to ptát?
Učedník: Budeme našimi spravedlivými myšlenkami a spravedlivými činy schopni ukončit
pronásledování předtím, než Zákon napraví lidský svět?
Učitel: Pravdou je, učedníci Dafa, při podpoře nápravy Zákona vaše spravedlivé myšlenky
a spravedlivé činy už způsobily, že pronásledování se nachýlilo blíže ke konci. (Potlesk)
Přemýšlejte o tom, zlé bytosti nyní trochu ochably. Kdybyste nebyli silní, kdybyste se nečinili
dobře, proč by vůči vám ochably? Když někteří studenti padnou do jejich rukou, zlí lidé se je
už nedovažují pronásledovat příliš silně. Proč ne? Není to proto, že se obávají, že je učedníci
Dafa později postaví před soud? Není to proto, že bez ohledu na to, kam se ti, co
pronásledovali učedníky Dafa pokoušejí uniknout, budou nakonec vystopováni? Kdyby
během tohoto pronásledování byli učedníci Dafa ubiti až do umlčení a ochable by zmizeli,
obávalo by se pak zlo? Nerozmýšlelo by dvakrát o konání zla. Věci, které děláte, mohou dnes
šokovat a vystrašit zlo, mohou velmi zmenšit zlo a omezit ho, mohou vyděsit zlo a nedovolit
mu mít sílu, aby pokračovalo v pronásledování a může nakonec přinutit toto zlé
pronásledování, aby nemohlo udělat nic jiného jen skončit. Toto dělají učedníci Dafa v této
době předtím, než Zákon napraví lidský svět a je to velkolepé.
Učedník: Někteří studenti se nezúčastňují skupinového čtení a cvičení. Jsou tito studenti
ohrožení? Jak jim můžeme pomoci zbavit se jejich strachu?
Učitel: Myslím, že co se týče novějších studentů, neměli byste příliš pospíchat. Je pro ně v
pořádku dělat to postupně. Měli byste se však pokusit poradit jim, aby se zúčastňovali setkání
skupinového studování, protože prostředí skupinového čtení je nenahraditelné pro vzájemnou
pomoc při zlepšování, je nevyhnutné. Proč jsem předtím žádal lidi, aby to tak dělali? Protože
forma kultivace tohoto Zákona předpisuje, že to nutno dělat takto. Proč lidé v minulosti
museli opustit světský svět, aby se kultivovali? Věděli, že zde existuje problém: když byli
zpět ve světském světě a měli kontakt s běžnými lidmi, stali se stejnými, jako běžní lidé a
nemohli zůstat usilovní. Navíc, kultivovali své pomocné duše. Proto opustili světský svět a
zůstali spolu. Kultivující si mohli navzájem pomáhat zlepšovat se a viděli se, jací jsou v
porovnaní s jinými; vždy měli věci na sdílení, které byly specifické pro kultivující a
formovaly kultivační prostředí.
Bez toho prostředí, pak… přemýšlejte o tom, s dnešními učedníky Dafa je to stejné: když
se vrátíte do běžné společnosti, jste v prostředí běžné společnosti. Když nevyužijete den na
kultivaci, potom se vám dnes může chtít číst, takže budete trošku číst, ale zítra možná budete
lenivý a budete číst méně… takže bez toho prostředí je těžké zůstat usilovný. Nakonec, jsou
to lidské bytosti, kdo se kultivuje. Takže s lidskou lenivostí a všemi druhy zasahování
ovlivňujícího lidi v tomto světě je pro vás velmi těžké, abyste sami viděli, kde máte
nedostatky. Speciálně, když k tomu všemu nejste usilovný, nečtete mnoho knihu nebo
nerozumíte velmi dobře Zákonu, nebudete vůbec schopen vidět své připoutanosti. Proto se
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musíte zúčastňovat skupinového studování a cvičení.
Momentálně jsme v době, když probíhá pronásledování, takže je mnoho důvodů, proč lidé
nemohou, nebo nemohou často, cvičit jako skupina. V budoucnosti určitě budete cvičit ve
skupině. Mimo Čínu je mnoho studentů veteránů zaneprázdněných konáním věcí na
potvrzování Zákona. Ale kvůli novým studentům by studenti veteráni měli pro ně vytvořit
prostředí, aby mohli spolu studovat Zákon a dělat cvičení.
Učedník: (Přeložená otázka) Jsem Západním studentem. Vážený Učiteli, řekl byste prosím
něco, abyste povzbudil vícero západních studentů, aby vykročili vpřed? Mnoho projektů Dafa
potřebuje nyní studenty mluvící anglicky.
Učitel: Je pravdou, že by měli být usilovní. Přemýšlel jsem o tom, že čínské Epoch Times,
noviny vedené učedníky Dafa, měly značný dopad na čínskou komunitu. Ve skutečnosti je už
Epoch Times největším mediálním výstupem na světě; pokrývá mnoho zemí, včetně celých
USA. Viděl jsem je dokonce v malých městech v USA. Pokrývají velmi velkou plochu a
navíc mají i internetovou verzi. Jsou však zatím jen pro Číňany. Kromě Číny, skutečný hlavní
tok společnosti, hlavní část společnosti… například, USA je anglicky mluvící zemí a tímto
jazykem mluví většina lidí. Mohli bychom tedy mít publikaci, která jim objasňuje pravdu?
Když objasňujete pravdu jen svými ústy a slovy, má to svá omezení. Dokonce kdyby to bylo
realizovatelné, měli bychom se stále snažit jak nejlépe umíme, abychom přidali další způsoby,
kterými lépe pomůžeme lidem vidět pravdu. Nebylo by to lepší? Uvažoval jsem tedy, že když
se skutečně rozběhne anglická verze vámi založených Epoch Times, bude to vynikající věc.
Ve skutečnosti pro jiné země to platí stejně. (Potlesk)
Mnoho mediálních výstupů v hlavním proudu společnosti má obchodní vztahy s Čínou a
někteří z ředitelů a vydavatelů byli dokonce koupení čínskou zkaženou bandou zločinců. V
těchto dnech a v této době se děje tak vážné pronásledování – taková významná věc – avšak
mezinárodní společenství ji přehlíží. Není to zvláštní? Je to přípustné? Je to zločin! Ta banda
zločinců je jednoduše tak zlá. Když učedníci Dafa mají místní média, může to vyřešit tyto
problémy. Ale když mají tyto mediální výstupy přinést dobrý efekt, musí se vyřešit problémy
s financováním a pracovní silou, což znamená, že musí zvýšit počet zaměstnanců. Takže z
tohoto pohledu počet západních studentů, kteří jsou do toho v současnosti zapojení, skutečně
nestačí. Studenti, kteří se toho zúčastňují, mají kvůli tomuto také starosti.
Samozřejmě, všechno se postupně zlepší. Budou noví studenti, kteří se zapojí; budou noví
studenti, kteří po čase porozumí Zákonu a zapojí se. Všechno se zlepší. Situace s novinami v
čínském jazyce byla předtím také taková. Přešli od nedostatku pracovních sil k tomu, že mají
víc lidí, od neznalosti, co dělat až k poznání, od nezkušenosti ke zběhlosti, od nezralosti ke
zralosti. Myslím, že co se týká nových studentů, kteří se mohou kultivovat podle Zákona,
můžete je nechat zapojit se do více věcí. Ale když ještě nemohou porozumět věcem podle
Zákona, potom je nemůžete skutečně zapojit, protože nebudou rozumět mnohým věcem a
ještě si neuvědomují, že my jsme ti, kteří musí dělat věci na potvrzování Zákona. Je to jiný
způsob záchrany vnímajících bytostí, takže když to neuděláme my, kdo to udělá?
Když tomu nový student nerozumí, může ho to dokonce negativně ovlivnit nebo zničit.
Takže byste měli brát do úvahy tento aspekt věcí. Dejte jim vědět, že věci, které děláme,
zachraňují vnímající bytosti, objasňují pravdu a odhalují pronásledování. Myslím, že každý
dlouholetý student byl také kdysi novým studentem. Postupně tito noví studenti také dozrají.
Učedník: Když jsem procházel zkouškami, pokaždé jsem našel špinavé připoutanosti, které
pocházejí ze sobectví. Kultivoval jsem se už tak dlouho, ale stále jsem to úplně neodstranil a
náprava Zákona se blíží ke konci…
Učitel: Nebuďte z toho nervózní. Odstraňování těch věcí se dělá vrstvu po vrstvě, proto se
objevují na povrchu. Ohledně určitých věcí, když je skutečně nemůžete udělat, Mistr je udělá
za vás.
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Běžná společnost je jednoduše pestrobarevným sudem a ve chvíli, když nedáváte pozor,
budete jí ovlivněn. Takže se musíte neustále kultivovat a odolávat znečištění. Hned jak
povolíte, půjde po vás. Jste kultivující a Mistr vám nechal ty věci, které vám dovolují
kultivovat se mezi běžnými lidmi. To je jeden z důvodů pro to, co jste popsal – je to abyste se
mohli přizpůsobit způsobům běžné společnosti ve vaší kultivaci jak se jen dá. Když však
nejste usilovní, tyto vaše věci budou využívány. Ale jako kultivující jste neustále schopni se
napravovat a postupně se zbavovat špatných věcí pomocí vaší kultivace. Mohou vám však
stále nějaké zůstat. Nemyslete si však, že se nekultivujete dobře a ještě méně byste měli
dovolit, aby se vám to stalo přítěží. Potom by se to stalo připoutaností. Když se vyskytnou
špatné věci, odstraňte je. Kultivujte se otevřeně a sebevědomě a nenechejte ty věci, aby
ovlivnily vaše činy. Když se ve vašich myšlenkách ukáží, včas je odstraňte.
Učedník: Jak se čas nápravy Zákona prudce žene vpřed [jsem znepokojený tím, že] je stále
těžké objasnit pravdu mé rodině. Zdá se mi těžké vymyslet, jak jim objasnit pravdu.
Učitel: Některým studentům se zdá skutečně těžké objasnit pravdu svým rodinám.
Myslím, že ve většině případů je to vlastně proto, že je stále vidíte jako lidi z vaší rodiny a
zacházíte s nimi jinak než s lidmi ve vnějším světě. Měli byste pamatovat na to, že jsou také
vnímajícími bytostmi v lidském světě, a ne myslet na ně v prvé řadě jako na členy vaší rodiny.
Měli byste zjistit, co je v jejich myslích nevyřešeno. Když na těch věcech zapracujete,
všechno může být vyřešeno. Za normálních okolností, když objasňujete pravdu, nemyslete
hned na to, že lidé budou studovat Zákon, a výsledky budou lepší.
Učedník: I když si uvědomuji, že máme všichni velké štěstí, někdy jsem smutný. Řekl byste
mi prosím, zda je to kvůli té mojí stránce, která nebyla úplně zkultivovaná nebo je to výsledek
odstraňování karmy, to jest karma?
Učitel: Je vlastně normální být smutný. Noví studenti si vytvořili v lidském světě mnoho
názorů a jejich názory vnímají věci různě. Můžete si myslet, že jedna věc je dobrá, jiná špatná
a tak dále – lidé mají takovéto pocity. To jsou reakce od lidských názorů. Vaše názory
nemohou být odstraněny všechny hned najednou jak se začnete kultivovat, takže reakce
založené na vašich názorech budou ovlivňovat vaše emoce, čímž vám přinesou špatnou nebo
dobrou náladu.
Tyto věci se stanou ve vaší kultivaci. Postupně se vaše pochopení Zákona stane jasnějším a
jasnějším, vaše spravedlivé myšlenky budou silnější a silnější, budete se dívat na vnímající
bytosti s větším a větším soucitem a milosrdenstvím a věci budou odlišné.
Učedník: Nyní když vyšel nový Zhuan Falun, co bychom měli udělat se starým Zhuan
Falunem, který má v sobě neopravené čínské znaky? Měli bychom ho i nadále používat?
Učitel: Je to Kniha, je to Zákon a jen kvůli několika znakům… stačí, když je opravíte.
Mám pravdu? Nemůžete dělat něco, co byste neměli, ne?
Učedník: Pět tisíc let stará čínská kultura je kombinací kultur různých vesmírných těl ve
vesmíru. Jsou potom západní kultury také kulturami kosmických těl z dávných věků? Mají
vztah k šíření Dafa?
Učitel: Západní bohové vytvořili západní lidi. Ať jsou to Asiati nebo jiná etnika, všichni
byli vytvořeni různými bohy, takže určitě nesou charakteristiky těch systémů. Co se týče
kultury, měli byste říci, že bohové vytvořili kultury lidských bytostí pro ně, namísto řečení, že
ty kultury jsou nebeskými kulturami. Když řeknete, že mrakodrapy na Manhattanu jsou stejné
jako ty na nebesích, není to pravda, protože pocházejí z moderní vědy a moderní věda pochází
od mimozemšťanů. Ano, čínské kultury různých dynastií nesly charakteristiky nebeských
království, které přišly, aby si vytvořily karmické vztahy. Ale bohové úmyslně určovali, co má
být zanecháno na tomto lidském místě, protože lidská historie kladla základ pro nápravu
Zákona. Západní kultura je povrchovou kulturou, která byla vytvořena pro lidské bytosti,
dokud žily a čekaly na nápravu Zákona.
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Učedník: Zdá se mi velmi těžké vrátit se k Pravdivosti-Soucitu-Snášenlivosti. Mistře,
můžete mi prosím říci, co znamená skutečně odstranit připoutanosti na základní úrovni?
Učitel: Jste novým studentem, nemějte tedy obavy. Postupně si uvědomíte a pochopíte
mnoho věcí během vašeho kultivačního procesu. Nejlepším postupem je hodně číst knihy –
musíte číst knihy opakovaně. Co vám Mistr říká, je pro vás absolutně dobré.
Viděli jste, že v Číně jsem jen několik let šířil Zákon a už bylo 100 milionů lidí, kteří přišli,
aby se ho učili. Od té doby, co jsem odešel z Číny, jsem přímo nevyučoval cvičení nebo
Zákon a byli to studenti, kteří to šíří, uspořádávají 9ti denní semináře a šíří informace o tomto
Zákonu. I když staré síly kontrolují určité věci, nebyly to schopné zablokovat a mnoho lidí i
tak přišlo, aby se učili. Proč je to tak? Protože tento Zákon může skutečně vést kultivaci lidí,
může skutečně pomoci lidem se zlepšit a může skutečně změnit stav bytosti. Zlo v Číně
vykonávalo takové kruté pronásledování a tlak zla pociťovaný učedníky Dafa v
mezinárodním společenství byl také obrovský. Proč tedy byli schopni snést zlo a projít skrz?
Je to proto, že se dozvěděli tento Zákon a skutečně se zlepšili pomocí tohoto Zákona a pomocí
své kultivace. Samozřejmě, je nereálné chtít dosáhnout velmi vysokou úroveň najednou. Ale
postupným studováním Zákona se všechno dozvíte.
Co se týká připoutaností, kdyby vám Mistr dnes řekl, abyste se této či tamté zbavili, bylo
by to něco nuceného a touha na zbavení se jí by nepocházela z vašeho srdce. Kdyby Mistr
řekl mnoho, po čase byste to nebyli schopni snést, vyvolalo by to vaši nevůli a mysleli byste
si: „Proč bych to měl udělat?“ Ale když si uvědomíte věci z principů Zákona a skutečně jste
porozuměli účinku, který to může mít na váš život, pouze potom jste se skutečně zlepšili a jen
pak to budete schopni udělat. Žádné vnější zákazy nepocházejí z vaší vlastní vůle nebo z
opravdového zlepšení na vaší straně. Zákazy a donucení nikdy nemohou někoho změnit nebo
přinutit ho zlepšit se. Když jsou zákazy pryč, bude člověk takový, jaký byl předtím, takže to
nefunguje.
Učedník: Od začátku pronásledování v roce 1999 někteří studenti, kteří se dostali ven z
pracovních táborů, přešli na praktikování buddhismu. Pravdou je, že měli strach.
Učitel: Myslím, že když měli strach, ať šli kamkoliv, nebude to skutečná kultivace a
nebudou schopni dosáhnout Dovršení. Když vstoupí do buddhismu, budou vidět, jaký je. V
porovnaní se studenty, kteří se chovali dobře, se však samozřejmě činili slabě. Přišli, když
měli z Dafa užitek, ale když je Dafa pronásledovaný, utekli. Sklidili užitek, ale zatímco my
odoláváme pronásledování, oni nepozdvihnou hlas za Dafa a nechtějí potvrzovat Zákon. V
očích bohů je taková bytost nejhorší. Ohledně toho, co jim říci ke kultivaci, můžete jim jen
navrhnout, aby dělali to, co je pro ně dobré; není zde nějaká zvláštní metoda. Co člověk chce,
je na něm.
Učedník: Střední Východ je neustále sužován válkami a lidé tam nemají příležitost získat
Zákon. Řekl byste nám prosím, jak by učedníci Dafa měli šířit Zákon v té oblasti?
Učitel: Je to skutečně těžké. Všechno to jsou činy starých sil.
Vláda USA ví, že pronásledování studentů Falun Gongu je velmi kruté. USA byly založeny
na svobodě přesvědčení a zasazují se za lidská práva. První imigranti do USA byli Puritáni,
kteří přišli do této země svobody vyznání. Pronásledování učedníků Dafa se přímo týká
nejzákladnějších zájmů USA a základních principů, na kterých stojí, proč se však v tom vláda
USA neangažuje? Pokoušejíce se pochopit jejich situaci, řekl bych, že je to proto, že staré síly
rozvířily problémy na středním východě, takže USA nemají volné ruce a nemají energii, aby
se zaměřily na Čínu a udělali něco s pronásledováním učedníků Dafa.
Kdyby právě nyní neměli svázané ruce kvůli teroristům, myslím, že USA by určitě
netolerovaly, že zlo jako je toto je v dnešním světě tak divoké. Je to proto, že úlohou USA ve
světě je udržovat pořádek – ve skutečnosti jsou mezinárodní policií. Proč je bohové udělali
tak mocnými a bohatými? Bohové chtěli, aby ve světě hráli tuto úlohu. Čína je hlavním
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jevištěm v této hře lidstva, je to místo, kde se odehrává hlavní hra. Ale někdo musí udržovat
pořádek v divadle – nemůžete nechat, aby tam byl nepořádek, ne? Takže pravdou je, že
bohové skutečně chtějí, aby to USA dělaly. Čínská komunistická strana vždy kritizuje USA za
to, že je „mezinárodní policií.“ Nu, oni jsou mezinárodní policií a bohové chtějí, aby to tak
bylo. Kdyby vláda USA skutečně nenaplnila svoji zodpovědnost a nehrála zde úlohu, bohové
by je nenechali být tak silnými a bohatými. Není to tak, že Američané mají být speciální, ale
že to bohové tak zařídili. (Učitel se usmívá)
Učedník: Mě a několika učednicím Dafa okolo mne se v poslední době narodily děti. Zdá
se, že už nemáme tolik času na objasňování faktů, jak jsme měly předtím a jsme tím trochu
znepokojené.
Učitel: Myslím, že to není problém. Mnoho učedníků Dafa má děti. Když je dítě velmi
malé, je v pořádku strávit víc času tím, že se staráte o dítě. Když máte čas, můžete dělat práci
na objasňování faktů a když máte trochu času, můžete dělat nějakou podpůrnou úlohu, a to je
také v pořádku. Když bude dítě starší a vaše ruce se uvolní, potom můžete dělat víc a to je v
pořádku.
Učedník: (Přeložená otázka) Když předvádíme výstavy proti mučení, mnoho běžných lidí
prochází v tentýž den okolo mnohokrát a už si vzali materiály objasňující pravdu, ale někteří
čínští praktikující k nim i tak jdou a vtláčejí jim materiály do rukou.
Učitel: Možná to byli jiní studenti a nevěděli, že ti lidé si už materiály vzali, takže jim dali
stejné materiály znovu. Měli byste dbát na věci v tomto ohledu. Po určité době jsou vám už
někteří lidé známí a dozvěděli se pravdu, když jim tisknete do ruky stejný materiál, který jste
jim dali předtím, ve skutečnosti je to plýtvání prostředky. Nedělejte to rozdávání materiálů
jako běžní lidé – všechno rozdat a tím je to zařízeno. Zachraňujete vnímajíce bytosti. V
opačném případě, proč jste zde [v New Yorku]?
Učedník: Město Atlanta a státní senát v Georgii se snaží, aby měli založený čínský
konzulát. Je to proto, že naše objasňování pravdy nebylo dost silné, nebo je to kvůli
zasahování starých sil?
Učitel: Mohou postavit co jen chtějí, nezáleží na tom. To, zda založí konzulát, nemá s námi
nic společného. Kdo ví, koho konzulát to bude v budoucnosti. (Obecenstvo se směje)
Skutečně se nezajímáme o věci běžných lidí. Jsme jen kultivující. Podívejte se, jaká je Čína
nyní. ČKS skutečně sedí na kráteru vulkánu, balancujíc na hraně. Vypadá na povrchu
grandiózní a ambiciózní, ale je nevyléčitelně nemocná. Její šaty na povrchu jsou krásné, ale
uvnitř je celá prohnilá.
Učedník: Jakou fázi dosáhla náprava Zákona v New Yorku?
Učitel: Nejsou žádné fáze. Jednoduše objasňujte pravdu, pomáhejte lidem porozumět tím,
že jim říkáte fakta a pomozte světu uvědomit si pravdu. To, co vlastně chcete vědět, je
celkový stav dnes. Ve skutečnosti, v době od kdy jste takto začali objasňovat pravdu, mnoho
lidí, kteří žijí v New Yorku, se dozvědělo pravdu. Více než polovina, ve skutečnosti. Pochopili
věci rychle. Pouze malá část z nich jsou lidé, co pouze pracují v New Yorku a nebydlí zde.
Takovýto je stav věcí.
Učedník: Kvůli záležitostem bezpečnosti jsou nějaké věci, které chceme uchovat v tajnosti.
Ale když v tom zacházíme příliš daleko, brání to výměně zkušeností a komunikaci mezi
studenty a tlumí to nadšení lidí. Jak to máme lépe zvládnout?
Učitel: Kultivující, víte, musí myslet na jiné bez ohledu na to, co dělají a ještě víc by měli
myslet na Dafa. Takže se nezlobte, když vám někdo něco neřekne. Některé projekty nelze
diskutovat na velkých setkáních, nemohou být všem známé. Když velký počet lidí ví o
takovém projektu, lidé nedávají pozor. Jeden člověk o tom mluví, jiný o tom mluví a ani se
nenadějete a ti tajní agenti z čínské bandy darebáků o tom také vědí. Dnes lidé zacházejí příliš
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daleko se sledováním a odposloucháváním. Ať je váš telefon zapnutý nebo ne, mohou ho
použít, aby vás poslouchali. Kvůli bezpečnosti mnoho věcí, které děláte, abyste zachraňovali
vnímající bytosti, nemohou být široce známé předtím, než je uděláte. Musíte mít jasno v
tomto bodě: měli byste jiným studentům rozumět [, když vás k něčemu nepustí]. Nepokoušejí
se věci před vámi skrývat – pokoušejí se nedělat velký vítr. Například, řekněme, že chcete
uspořádat výstavu umění na objasňování pravdy a předtím, než začnete, konzulát telefonicky
zastrašuje galerii, tvrdíc: „Když je necháte použít galerii, měli byste si dávat pozor: něco tam
vybuchne.“ Dělají všemožné podvodné činy. Takže u některých věcí nemůžete dovolit, aby se
jich zúčastnilo mnoho lidí. Jako učedníci Dafa musíte chápat každého studenta.
Učedník: Někteří studenti udělali mnoho práce a nasadili mnoho sil pro Dafa, ale když
dělají práci, často ztratí nervy. Může se někdo takový dokultivovat k Dovršení?
Učitel: Nemyslím si, že by to ovlivnilo něco tak velkého, jako je Dovršení. Proč ztratil
nervy? Samozřejmě, když je to jen otázka nazlobení se, potom nemůžeme usuzovat, že se
slabě kultivoval. Ale jejich ztráta nervů má skutečně hrozný účinek. Vliv na nové studenty je
příliš silný, téměř stačí na odplašení lidí. Stále se kultivujete – jsou to nakonec lidé, co se
kultivují, ne bohové – takže způsobíte nedorozumění když se rozčílíte a způsobíte rušení.
Můžete mít rozdílné názory nebo se cítit nazlobený jak chcete, ale stále musíte mluvit o
věcech klidným způsobem. Nemají naši učedníci Dafa nevracet údery nebo urážky, dokonce i
navzdory zlu? Nemusíte snášet? Trpělivě objasňovat pravdu? Když vybuchnete, na co to
bylo? Proč by se měl kultivující hněvat? Nemělo by tam být toho ještě méně, když jste s
jinými kultivujícími? Ať jste kdokoliv, kultivujete se. Proč jste stále nazlobený na mé
učedníky? Souhlasil jsem s tím, abyste se tak chovali k mým učedníkům?
Učedník: Kvůli mým silným připoutanostem jsem během konference Zákona v rychlosti
udělal několik záběrů Mistra a příliš se nevydařily. Uvědomil jsem si, že dělání toho bylo
neuctivé k Mistrovi.
Učitel: Proto vám říkám, abyste nedělali fotografie. Hned jak mě někteří studenti spatří,
„cvak-cvak-cvak“, začnou dělat fotky. Já si s tím nedělám starosti a osobně mi nezáleží na
tom, zda na nich vypadám dobře nebo ne. Ale když jste udělali fotky, nebudete se potom cítit
dobře. Dávejte na to v budoucnosti pozor. Ve všech takových případech, když nevíte co udělat
s fotkami, dejte je mě. Postarám se o to.
Učedník: (Učitel: Tento má mnoho slov.) Čínští lidé a západní lidé rozdávají pravdu
objasňující materiály různě. Například, naši západní studenti vždy drží letáčky v rukou a
potichu stojí bokem, čekajíc na lidi, aby si je vzali, zatímco čínští studenti, zejména ti z
Taiwanu, je neustále rozdávají slušně a s nadšením a většinou jich dokáží rozdat mnoho. Ale
západní studenti je často žádají, aby to nedělali, zejména když objasňujeme pravdu při
výstavách proti mučení. Z mnohých důvodů doufáme, že západní studenti budou aktivnější při
objasňovaní pravdy a nebudou muset čekat na lidi, aby k nim přišli.
Učitel: Mám dojem, že naši západní studenti mají určitě takový názor, to jest, myslí si, že
protože kultivujeme Pravdivost, Soucit, Snášenlivost, měli bychom být uctivější a ukázat
lidem dobrotu učedníků Dafa. Toto je jistě to, co si myslí, takže se přímo nepřibližují k lidem
a raději na ně čekají, aby si sami vzali letáčky. Nemyslím, že na tomto názoru je něco
nesprávného, ale hovoříc o tom, zachraňování lidí je skutečně naléhavá záležitost. Učedníci
Dafa se vzdali pohodlí domova, obětovali svoji kariéru a překonali všemožná trápení a navíc
jsou jejich finanční prostředky omezené. Takže přijít sem objasňovat pravdu a zachraňovat
lidi skutečně pro ně nebylo lehké. Takže když toto je zachraňování lidí, je dobré být trochu
aktivnější. Ale musíte být slušní.
Buďte zároveň slušnější a trochu aktivnější. Takto lidé nebudou odrazeni a budeme jim
schopni i dát materiály – myslím, že to by bylo lepší. Když čekáte na lidi, aby si je přišli vzít
– může to být tak, že ve vašich myšlenkách ho chcete zachránit a voláte ho, aby si přišel vzít
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informační materiály – ale když je lidská stránka silná, vědomá stránka nebude schopna se
projevit. Například lidé na Manhattanu jsou všichni velmi zaneprázdnění. Jejich mysli mohou
být zaměstnané myšlenkami na vydělání peněz, jdou se s někým setkat nebo myslí na
uzavření nějakého obchodu, takže rychle projdou vedle. Takže dokud o něčem uvažují, ta
myšlenka, co jste vyslali sice dosáhla jeho vědomé stránky, takže chce přijít a vzít si vaše
materiály, ale jeho lidská stránka je stále silná, takže mohou zmeškat tuto příležitost. Takže si
myslím, že je lépe, když je slušně pozdravíme a jsme trochu aktivnější.
Vím, že tento přístup je pro naše západní studenty těžký. Vždy se cítí zle, neboť si myslí,
že druhé vyrušují, že je aktivně vyrušují. Ale není to tak. Měli byste mít na mysli, že
zachraňujete lidi a věci budou v pořádku. (Potlesk)
Učedník: Když objasňujeme pravdu na Manhattanu zaměstnancům v mrakodrapech, stále
se setkáváme s mnohými překážkami. Jak se můžeme lépe činit při překonávání mnohých
vrstev překážek a průchodů, které připravily staré síly a přinést tak vnímajícím bytostem v
těch budovách spásu? Mohl by Mistr prosím…
Učitel: Ano, když chceme jít do těch budov objasňovat pravdu, je skutečně těžké dostat se
dovnitř, protože každý tam pracuje. Když každý pracuje, když tam jdeme objasňovat pravdu,
jeho šéfové budou jistě nazlobení a budou o nás špatně smýšlet. Samozřejmě, nechci tím říci,
že je to tak vždy. Když to okolnosti dovolí, můžeme to dělat. Co se týká zaměstnanců v těch
podnicích, většinou jsou denně tři časy, kdy se s nimi můžete setkat. Jeden je, když jdou do
práce, další když jdou z práce a poslední je, když obědvají. Většina z nich přichází na oběd
dolů. Když si vybereme tyto tři časy a cíleně je oslovíme, možná budou výsledky lepší.
Učedník: Jsem učedník Dafa z Pekingu. Před odchodem do USA mě poprosili jiní
praktikující, abych určitě odevzdal jejich pozdrav Mistrovi. (Učitel: Děkuji vám. Děkuji
studentům v Pekingu.) (Potlesk) i když všichni cítí, že Mistr je neustále po jejich boku,
nemohou si pomoci a Mistr jim velmi chybí – objeví se u nich slzy při samotné zmínce
Mistrova jména. V těchto dvou dnech jsem se připojil k aktivitám uspořádaným zahraničními
učedníky Dafa a zdály se mi velmi dojímavé. Ačkoli [my v Pekingu] jsme v druhém centru zla,
někteří praktikující se dostali do stavu, že následují mechanickou rutinu, protože
pronásledování už trvá tak dlouho. Nejsou jako zahraniční učedníci Dafa, kteří jsou velmi
usilovní a udržují si pocit naléhavosti. Zde člověk skutečně cítí, že tempo věcí je velmi svižné
a každý učedník Dafa pracuje usilovně. Cítím rozdíl mezi námi a učedníky Dafa v zahraničí.
Určitě odevzdám kultivujícím v Číně to, co jsem osobně zažil na Manhattanu a velkolepost
New Yorkské konference Zákona. Určitě musíme zrychlit naše tempo a být ještě usilovnější.
Mistr si může být jistý: dosáhneme to, určitě to dosáhneme.
Učitel: Věřím vám. (Potlesk) Ve skutečnosti je zlo v Číně dost vylekané, když učedníci
Dafa tam a po celém světě dělají věci, co jste popsal a takto se snaží. Toto velmi přispělo k
omezení pronásledování a během toho byla zničena obrovská množství zla. Takže když je
situace taková jaká je, když stále máme studenty, kteří nevykračují vpřed a nedělají věci,
protože mají v srdci strach, potom skutečně ztrácejí svoji příležitost. Někteří lidé říkají:
„Víme, že Mistr je dobrý a víme, že Dafa je dobrý. Studujeme Zákon doma a tajně tam
provádíme cvičení.“ Ale faktem je, že vám byl dán Zákon a byl vám dán, abyste mohli
zachránit všechny bytosti, abyste si ustanovili ještě větší mocnou ctnost a byli zodpovědní za
všechny bytosti. Neřekl jsem předtím toto: Životy v budoucnosti budou dělat věci kvůli
jiným, ne kvůli sobě? Tento proces je přesně procesem, ve kterém jsou ve vás ukovávané
takovéto kvality, takže nemůžete myslet jen na sebe. Čeho se to bojíte? Jednoduše všeho, zdá
se. Ano, když probíhá takové kruté pronásledování, nechci ani já vidět, aby studenti trpěli
pronásledováním. Ale současná situace se postupně mění a to znamená, že bychom se měli
činit ještě lépe. Ve skutečnosti, co se týká studentů, kteří se činili dobře celou dobu, nemuseli
překonat vážné, kruté pronásledování?
Takže doufám, že studenti v Číně se mohou skutečně učit od studentů mimo Čínu a
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napodobit je. Aby zmenšili vaše pronásledování zlem, podívejte se, co dělají. Pracovali tak
usilovně. Někteří sotva spí den za dnem, každý člověk dělá mnoho věcí a všichni mají na
ramenou mnoho projektů. A nemluvím jen o několika z nich – je to většina a skutečně pracují
usilovně. V tomto bodě je ve srovnání jejich prostředí uvolněnější a pohodlnější, ale pro
učedníky Dafa je to stále o bytí usilovným. Když jste to za velmi těžkých okolností
nedokázali dělat nebo nedokázali jste to dělat dobře, možná to byl skutečně výsledek
okolností. Ale nyní se věci změnily a měli byste vykročit vpřed a činit se dobře.
Předtím, když sem bylo vtlačeno tolik zla, Tři říše ním byly nasyceny a naplnilo vzduch.
Nadechli jste se a bylo nasáto do vašeho břicha – tolik toho bylo. Zlo bylo všude a každá
jedna drobnost byla ovládnutá zlem. Tráva vám podrážela nohy a větve stromů vás šlehaly do
tváře. Když jste kráčeli u stěny, udeřily vás do hlavy. Všechno se vám to zdálo přirozené, ale
nebylo – takové bylo zlo. Nyní bylo to zlo očištěno a naše okolí je stále více uvolněnější a
lehčí. V mnohých oblastech zlo utíká, jen co spatří učedníky Dafa. Vůbec se neodvažuje
navštívit ty oblasti, protože se tam učedníci Dafa činili dobře. Na Manhattanu je tolik
učedníků Dafa, proč se tedy zlo odvážilo sem přijít? Je to proto, že elementy starých sil sem
ženou zlo – jako při zametání odpadků – zametají ho sem a shromažďuje se zde, takže ho
učedníci Dafa a velký počet bohů může odstranit. V opačném případě by se nyní zlo vůbec
neodvážilo sem přijít.
Když se nyní podíváme na Čínu, s prostředím, jaké je tam nyní, když někteří studenti stále
nemohou vykročit vpřed, potom skutečně ztratí svoji šanci. Samozřejmě, mnoho studentů se
tam činilo velmi dobře a dělali věci po celou dobu. To je skutečně velkolepé.
Učedník: Lidé mají různá pochopení ohledně vysílání spravedlivých myšlenek u
velvyslanectví. Někteří lidé si myslí, že když vysíláme spravedlivé myšlenky po každém
cvičení, zlo nebude mít ani šanci, aby se nadechlo. Jde toto uvažování proti Soucitu?
Učitel: Zlo, které pronásleduje učedníky Dafa, jednoduše musí být odstraněno. Co se týká
specifických věcí, nechám jejich provedení na vás.
Učedník se dále ptá: Někteří lidé to pochopili tak, že dělat to tím způsobem, jak jsem
popsal, je lidské uvažování. Vysílání spravedlivých myšlenek je něco vážného a z hlediska
principů Zákona získáváme věci jen když se o ně neusilujeme, takže bychom měli následovat
přirozený průběh. Pouze když vysíláme spravedlivé myšlenky po cvičení ve stoji a znova po
cvičení v sedě, nebude to mít vliv na naši kultivaci. Můžete nám říci, zda je problém
přerušovat cvičení a dělat to tak v průběhu několika hodin?
Učitel: Nevytvořte si připoutanost. Následujte požadavky, které byly předloženy, když
děláte cvičení. Co se týká vysílání spravedlivých myšlenek, můžete to, kromě toho, když se
dělá kolektivně, dělat v jakékoliv době. Myslím si, že provádění cvičení je prováděním
cvičení, takže je dělejte normálně. Co se týká vysílání spravedlivých myšlenek, můžete to
dělat v libovolnou dobu na libovolném místě. Dokud se nevyčerpáte, můžete je vysílat a mělo
by to být v pořádku. Všechno, co jste vydali, bude rychle doplněno. Během cvičení samotné
provádění cvičení není účelem – cvičení posilují vaše mechanizmy a jsou to automatické
mechanizmy, které vás skutečně pozvedají a doplňují vaši energii. Dvacet čtyři hodin denně
jste zušlechťováni gongem a Zákonem, takže bez ohledu na to, kolik energie vyšlete, když
vysíláte spravedlivé myšlenky, nic z ní není ztraceno. Co se týká vašich nadpřirozených
schopností, vrátí se samy. Jiné věci, které jsou redukované, budou stejně rychle doplněny a je
to proto, že váš standard je tam na té úrovni. Je to jak jsem řekl: ať je váš gong jakkoliv
vysoký, je to kvůli tomu, že váš charakter je na té výšce, protože je tam měřítko. Když je
měřítko na té výšce, nepůjde to, aby gong nebyl náležitě doplněn a věci jsou tedy rychle
doplněny. Zvyšování gongu je ve skutečnosti velmi jednoduché. To zvyšování charakteru je
těžké. Proto je také těžké vybudovat si gong. (Potlesk)
Přečetl jsem nyní všechny papírky s otázkami. (Potlesk) Naši učedníci Dafa skutečně v
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posledních několika letech pracovali usilovně při potvrzování Dafa, objasňovaní pravdy a
záchraně vnímajících bytostí; někteří učedníci Dafa až tolik, že se cítí skutečně unavení a
mnoho lidí překonalo těžkosti všech druhů při dělání těch věcí. Nemůžete si pomoci, jen říci,
že učedníci Dafa jsou úžasní. Ve skutečnosti, i když to říkám já, že jste úžasní, opakuji jen
slova, která používají bohové. Jsou to oni, co říkají, že jste úžasní. Když bych jen já říkal, že
jste úžasní, nu, já jsem váš Mistr, takže jsem samozřejmě trochu zaujatý vůči mým
učedníkům. Široký rozsah životů musel být přesvědčen a proto, bez ohledu na to, jaké se to
může zdát, věci se pro naše učedníky celkově zlepšují, i když se můžete setkat při potvrzování
Zákona s mnohými problémy a nezdary.
Náprava Zákona vesmíru jistě uspěje. Dokonce ty věci uspořádané starými silami se
neodvažovaly nechat ji neuspět. Jenže jejich plány zasahovaly do nápravy Zákona a poškodily
mnohé věci v nápravě Zákona, proto faktory starých sil musí být úplně odstraněny. Učedníci
Dafa nebudou potvrzovat Zákon navždy zde v lidském světě, protože čas, kdy Zákon napraví
lidský svět, určitě přijde. Brzy náprava Zákona, kterou dělá Dafa ve vesmíru, skončí. Lidé
nyní vědí, že vesmír se vzdaluje od Mléčné dráhy. Jinými slovy, všechno toto není jen něco,
co říkám já a není to něco, co mohou vědět jen učedníci Dafa: Dokonce lidské bytosti se to
postupně dozvědí.
Všechno v co lidé nevěří se odhalí před jejich vlastníma očima. Každá nerozřešená záhada
z minulosti vystoupí zde v lidském světě a když se to stane, bude to čas, kdy Zákon napraví
lidský svět. U všeho, co učedníci Dafa udělali, byste měli prokázat, že jste hodní všeho, co
vám Dafa dal, aby vás ukoval. Mohu říci, že potvrzování Zákona učedníky Dafa jako celek
dosáhlo to, co mělo, a oni naplnili své zodpovědnosti. (Potlesk) A ačkoli stále zbývá projít
kusem cesty a i když zůstávají nějaké věci, které je nutno udělat, myslím, že nic z toho by
neměl být problém, protože nejtěžší čas už uplynul a nejhorší období je za námi. (Potlesk)
Cesta před námi by se měla stávat širší, přičemž všechno by se mělo stát jasnějším a vy se
stanete zralejšími a zralejšími. Protože jste kultivující, měli byste ještě víc zosobňovat postoj a
chování učedníka Dafa. V čase co přijde bude učedníkům Dafa dána náhrada za všechno, co
věnovali celému procesu nápravy Zákona. Dokonce i ohledně pronásledování a ztrát, které
utrpělo lidstvo, v čase před námi bude lidstvu také dána náhrada. (Potlesk) Dafa ustanoví pro
lidstvo budoucnost a když se člověk mohl chovat spravedlivým způsobem během tohoto času,
když se šíří Dafa a učedníci Dafa jsou v kruté tísni pronásledování, takovýto člověk by měl
být požehnaný. Takový člověk udělal, co by měl člověk udělat, takže v budoucnosti bude pro
ně vytvořeno skutečné, opravdivé prostředí pro lidský život.
V blízké budoucnosti se všechno změní, ale jako učedníci Dafa nemůžete nijak zaváhat
před Dovršením. Měli byste dělat to, co musíte, stejně jako jste to stále dělali. I když je jen
jedna vaše myšlenka extrémní a když neuvažujete o následcích a když neberete ohled na
Dafa, potom vám řeknu, že jste nekráčeli dobře po své cestě. Protože vaše cesta má být
zanechána pro budoucnost, musíte uspět v jejím proražení. Váš cíl kultivace sahá nad sebedovršení, protože máte zachránit vnímající bytosti a pomáháte životům v budoucnosti
ustanovit zde budoucnost. Vaše zodpovědnost je velká, ale odplata, která vás očekává, je
obrovská. To, co později získáte, daleko překračuje to, co jste vložili, ať je toho kolik chce.
Takže doufám, že za žádných okolností nezaváháte. Zda lidé obnoví dobrou pověst Dafa nebo
ne, zda nová situace nastane nebo ne, ať je to jakkoliv, učedníci Dafa by stále měli
zachraňovat vnímající bytosti, které musí být zachráněny. Dělejte to, co byste měli dělat celou
dobu až po Dovršení! (Dlouhý, nadšený potlesk)
Li Hongzhi
21. listopadu 2004
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