Čím blíže ke konci, tím pilnější máte být
Člověk musí v průběhu kultivace překonat mnoho zkoušek a jedním z důvodů je, že jak
člověk přichází k pochopení lidské společnosti, od chvíle narození si neustále vytváří
všemožné představy a tak vznikají připoutání. Protože lidská společnost je místem, ve kterém
utrpení jde ruku v ruce s požitkem, život je plný utrpení, ať už jste jakkoliv bohatý nebo ať je
vaše postavení jakkoliv vysoké. Protože bolest je pro lidi tvrdá, vědomě či nevědomě se
pokoušejí odvrátit utrpení v naději, že povedou příjemnější život. A je to tak, že v honbě za
štěstím si lidé vytvářejí představy o tom, jak se vyhnout zranění, jak dobře žít, jak prorazit ve
společnosti a dosáhnout slávy a úspěchu, jak získat více pro sebe, jak se dostat na vrchol a tak
dále. Za tímto účelem, jak lidé získávají zkušenosti, vytvářejí si názory na život; a jak lidé
prožívají svůj život, ty zkušenosti pak upevňují tyto názory.
Ale ve skutečnosti to, co lidská společnost považuje za pravdy, jsou z pohledu vesmíru
opaky pravdy; když lidé procházejí těžkostmi a trpí, je to tak, že mohou splatit karmu a tak
mít v budoucnosti štěstí. Kultivující se tedy musí kultivovat podle správných a spravedlivých
pravd. Když procházíte těžkostí a utrpením, je to vynikající příležitost k odstranění karmy,
očištění od hříchu, pročištění těla, pozvednutí vaší sféry myšlení a vzestoupení v úrovních – je
to mimořádně dobrá věc. Toto je správná a spravedlivá pravda Zákona. Ale jak prožíváte
kultivaci, když na vás sestoupí utrpení a vyvstanou spory, které zasáhnou nejhlubší část
vašeho já – a zvláště když to podráždí strnulé představy, které máte – tou zkouškou je
skutečně těžké projít. Může to dokonce dosáhnout toho bodu, že velmi dobře víte, že je to
zkouška, avšak stále nemůžete svá připoutání opustit. Navíc učedníci Dafa kultivují v tomto
„skutečném“ světě, který překypuje pokušením, a tak se stává ještě složitějším – a ještě
důležitějším – ty názory změnit. Proto vám často říkám, abyste hodně studovali Zákon,
zatímco se kultivujete, a proto pravidelně publikuji články, jejichž cílem je poukázat na běžné
problémy, a neustále tak napravuji směr věcí. I tak se na vaší cestě kultivace čas od času
objeví nové problémy. Co se týká toho, jak se nyní věci mají, v průběhu nápravy Zákona
vesmíru a potvrzování Zákona učedníky Dafa nastaly obrovské změny v okolnostech
pronásledování, které se objevily na cestě kultivace učedníků Dafa. Kultivační prostředí i
vnímání, které mají lidé, procházejí změnami na základní úrovni. Tento jev naznačuje, že
náprava Zákona a kultivace učedníků Dafa jsou ve svých posledních etapách. A přesto malé
množství studentů – dokonce dlouholetých studentů – do různé míry projevilo skleslý stav a
ochablo ve svém odhodlání být pilný. Neuvědomili si, že toto je připoutání k délce trvání
nápravy Zákona nebo že to je způsobeno zasahováním z nesprávných, získaných názorů, což
má za následek, že jejich mezery jsou využívány zasahujícími činiteli, které za sebou předtím
zanechaly staré síly na povrchu lidské dimenze, zkaženými duchy nebo prohnilými démony –
věcmi, které zvětšily a zesílily ta připoutání a lidské názory – z čehož tohle všechno vyvolalo
tento skleslý stav.
Ve skutečnosti, když se nad tím zamyslíte, kultivující v minulosti se neodvážili ochabnout
ani jen na vteřinu, a to bylo tehdy, když dokončení cesty zabralo celý život. Takže jak mohou
učedníci Dafa – kteří mají získat Stav dosažení bytosti, kterou spasil Dafa a která má nejvýhodnější kultivační metodu – nebýt dokonce ještě pilnější, když dostali tuto nejvelkolepější
poctu kultivace potvrzující Zákon v krátkém období kultivace, které uplyne mrknutím oka?
Už víte, že forma kultivace učedníků Dafa nechá člověka kultivovat se tady, ve světě, mezi
běžnými lidmi, a že kultivace se přímo zaměřuje na mysl člověka. Všechna lidská připoutání a
představy, které zasahují do potvrzování Zákona a zachraňování vnímajících bytostí, musejí
být odstraněny. Je pro kultivující, kteří procházejí nebeskou cestou, opravdu tak těžké zbavit
se těch připoutání, která vznikla z lidského uvažování, a změnit ty názory? Když se kultivující
nechce zbavit ani těchto věcí, jak potom ukáže, že je kultivující? Samozřejmě, většina učedníků, kteří jsou v tomto stavu, jsou takoví proto, že si na začátku neuvědomili, že mají nepatrná
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připoutání nebo že do nich zasahují jejich vlastní názory, a tak zlo této mezery využilo a
zvětšilo tyto činitele. Vím, že až se vám to vyjasní, rychle to doběhnete, ale na této nejvelkolepější božské cestě byste měli odbočit méněkrát; nenechávat si žádný důvod k lítosti ve své
budoucnosti; a nezůstávat tolik pozadu z hlediska úrovní. Toto je moje naděje, vaše naděje a
naděje těch bytostí, které na vás spoléhají.
Li Hongzhi
8. října 2005

2

