Učení Zákona na konferenci Zákona v hlavním městě USA
(Li Hongzhi, 22. července 2006)
(Nadšený potlesk)
Všechny vás zdravím! (Učedníci odpovídají: „Zdravíme Vás, Mistře!“)
Na tuto konferenci Zákona přišlo docela hodně lidí. Přijeli studenti z mnoha oblastí. Do
jednoho konferenčního sálu se všichni nevejdou, a tak bylo připraveno několik konferenčních
sálů. Tím, že jste se kultivovali až dodneška jako učedníci Dafa, je vám víc a víc jasnější, co
je tento Dafa, který kultivujete, ujasňujete si zodpovědnosti učedníků Dafa a ujasňujete si, jak
důležité je všechno, co dnes učedníci Dafa dělají. A díky tomu jste ještě víc dozráli a jako
Učedníci Dafa období nápravy Zákona se činíte čím dál tím lépe, když zachraňujete bytosti,
ve své osobní kultivaci a když potvrzujete Dafa. Je to dobře vidět na změnách, které se
odehrávají v celkovém stavu věcí.
Takže pokud jde o to, jak se celkově věci mají v současnosti, teď je to úplně jiné, než jak to
bylo tenkrát, když začalo to zlé pronásledování. Zlo pronásledující Falun Gong nedokázalo
Falun Gong porazit, místo toho byli oni sami poraženi. (Potlesk) Tohle není jen
pronásledování nějaké skupiny lidí v obyčejné lidské společnosti, ani to není jen
pronásledování nějaké skupiny kultivujících. Toto je rozhodující boj mezi dobrem a zlem ve
vesmíru, a je to rozhodující boj samotné nápravy Zákona s bytostmi, které byly zasaženy
v průběhu nápravy Zákona, které jsou sobecké, které dělají věci pro sebe a které se zkazily.
Už dávno jsem řekl, že náprava Zákona určitě uspěje a že ji nikdo nemůže zastavit. (Potlesk)
Tohle není nějaká jednoduchá kultivační záležitost, ani to není nějaká jednoduchá záležitost,
která souvisí s tou skupinou dobrosrdečných občanů, kterou je zde v lidské společnosti Falun
Gong. Toto je vlastně mikrokosmos nápravy Zákona vesmíru, tak jak se odráží v lidské
společnosti, a v lidské společnosti je to ohnisko všeho, co se odehrává ve vesmíru. Z toho, co
se odehrává v obyčejné lidské společnosti, můžeme vidět celkový stav nápravy Zákona celého
vesmíru. I když to není tak ohromný a velkolepý projev – jako je to ve vesmíru –, něco tak
dalekosáhlého a duši strhujícího, je to projev rozhodujícího boje mezi dobrem a zlem,
zhuštěný do lidské společnosti, a člověk může vidět to zasahování, způsobené pokřivenými
bytostmi během postupu nápravy Zákona.
Už dříve jsem něco řekl, a to, že: „Když nebesa chtějí, aby se něco změnilo, nikdo to
nedokáže zastavit.“ (Potlesk) No, a co ty dokážeš, ty nepatrná ničemná strano? Co ona
dokáže? Kdyby dnes měla kultivace učedníků Dafa skončit, kdyby mělo být spaseno jen
tolikhle lidí – kdyby lidí ve světě, kteří měli být spaseni, bylo právě tolik – a všechno mělo
skončit v tomto bodě, netrvalo by to ani den, než by se ta zlá strana rozpadla. (Potlesk) Je to
proto, že účel její existence, důvod, proč ji především dějiny vytvořily, a jak byla udržována,
to všechno bylo kvůli dnešnímu potvrzování Zákona učedníky Dafa. Tak to ty staré síly
sestavily. Když už jí nebude potřeba, proč ji udržovat? Ve vesmíru není ničím. Jen kultivace
učedníků Dafa a spasení vnímajících bytostí jsou skutečné a opravdové. Jen zvýšení úrovní
učedníků Dafa a jen ta mocná ctnost, kterou si učedníci Dafa ustanovovali během tohoto
procesu, jsou věčné. Ty jsou pro budoucnost. Jak důležité jsou potom ostatní věci? Vůbec
nejsou důležité. Kdokoliv či cokoliv rušivě působilo během tohoto období, se rozpadnou a
budou úplně zničeni, jak splácejí své dluhy.
Samozřejmě, všechno, co učedníci Dafa ukazují během postupu své kultivace
a potvrzování Zákona, lze považovat pouze za projevy v průběhu kultivačního stavu. Během
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tohoto procesu budou určitě ti, kteří se činí dobře, a ti, kteří se činí trošku hůře, ti, co nejsou
pevní a budou kolísat, a samozřejmě jsou i ti, kteří jsou velmi neochvějní a dobří. To všechno
jsou projevy tohoto procesu, a právě tak kultivace probíhá. Liší se to od těch zkoušek
xinxingu zaměřených na jednotlivce, které se najdou v kultivačních formách minulosti.
Všichni víte o těch formách kultivace v minulosti. Ať už to bylo jakkoliv, xinxingové zkoušky,
se kterými se ve své kultivaci setkávali, se všechny vypořádávaly se záležitostmi jednotlivce.
Teď je to jiné. Tento Zákon je obrovský a tím hlavním účelem je náprava Zákona vesmíru. To,
co se ukazuje, jak učedníci Dafa kultivují, se úplně liší od kultivací v minulosti, kde bylo
cílem dokončení jedincovy vlastní kultivace.
Už dávno jsem řekl, že kultivace, kterou dělají učedníci Dafa, má formát kultivace, který
se v co největší míře přizpůsobuje obyčejné lidské společnosti; člověk kultivuje, zatímco se
v co největší míře přizpůsobuje způsobu života obyčejných lidí. Potom tento typ kultivace,
který se přizpůsobuje tomu, jak žije obyčejná lidská společnost, vyžaduje příslušný druh
kultivačního stavu. Ten kultivační stav je jiný než jakákoliv kultivační metoda či stav
v historii. Kdybyste se pokoušeli použít kteroukoliv jinou kultivační metodu či kultivační
cestu k tomu, abyste se na ni odkázali, nenalezli byste srovnání, protože tohle nikdy dříve
neexistovalo. Nikdy neexistovalo něco tak ohromného, jako je náprava Zákona, a nikdy
neexistovalo něco, co ukovává tak velikou skupinu bytostí a na tak vysokém stavu dosažení.
Tou nejzávažnější věcí je rovněž to, že v kultivaci nikdy žádný člověk neuspěl, ty, které
uspěly, byly všechny jen pomocné duše. Nikdy v minulosti se lidská bytost nestala božskou
bytostí, a tak [to, co děláme my,] nezapadá do žádné formy kultivace v minulosti. V tomto
kultivačním prostředí a během postupu kultivace učedníků Dafa se ukážou situace, kdy
spolupracujete dobře, a situace, kdy nespolupracujete dobře, a někdy narazíte na neustálý
proud rozporů a napětí. Jsou také situace, kdy učedníci Dafa dokáží rozřešit problémy,
zatímco se společně zlepšují, a přesto ustavičně vznikají vlny sporů a podobných věcí. Někdy
jsou tyto projevy silné, někdy jsou mírné, a někdy se po nějaké době věci v kultivaci opakují
a na povrchu se objeví nové spory a napětí, dokonce až do takového stupně, že jsou tvrdší než
předtím. Někteří lidé si potom myslí: „No to je něco... Kultivujeme kolem dokola, a přesto
jsou tyhle spory a věci stále ještě takhle intenzivní? Proč po tom všem kultivování máme stále
ještě spory? Kultivujeme a kultivujeme, tak proč nám to připadá, že nejsme ani tak dobří jako
předtím? Proč nevidíme žádné zlepšení po tom všem kultivování?“ Mnozí lidé mají takovéhle
myšlenky. Ve skutečnosti to je nesprávný závěr a ukazuje to, že člověk vůbec nepochopil,
jakou formu má kultivace učedníků Dafa.
Ustanovil jsem, že učedníci Dafa musejí kultivovat v běžné lidské společnosti, a zatímco
tohle otevřelo tu nejvhodnější cestu – [která umožňuje, aby se lidé] kultivovali v bohy
a buddhy, aniž by odešli ze světského světa – jak víte, ty různé věci, které se přihodí, když na
sebe narážejí připoutání, která souvisejí s obyčejnou společností, a ta situace, ve které jsou
lidé uprostřed skutečného stavu věcí ve společnosti přitom, jak mravní zásady klesají a
rozpadají se, představují obrovské těžkosti. A tím to nekončí. V očích bohů je to tady
nebezpečné a ohavné a karma je všude. Karmy, kterou lidé nesou na svém těle, je tolik, že
z nich odkapává, dokonce jak jdou po ulici. A pak jsou zde ti mizerní démoni citů (qing)
a prohnilí duchové, kteří zaplňují lidský svět. Všechny tyto věci jsou hmotou na nejnižší
úrovni, která se pokřivila. Potom takovéhle prostředí, pokud se jedná o kultivaci, nepředkládá
pouze zkoušku toho, zda se zde dokážeš zlepšit, ale navíc by i vážně poskvrnilo tu tvou část,
která byla po tvém zlepšení úspěšně kultivována. To by bylo něco úplně nevyhnutelného.
Mohl by člověk takovým způsobem kultivovat? Neustále bys kultivoval a stále by tě to
poskvrňovalo, stále bys kultivoval a stále by tě to poskvrňovalo, dál a dál. Mohl bys
takovýmhle způsobem uspět v kultivaci? Nemohl. A tak jsem to bral v úvahu, když jsem
ustanovoval tuto formu kultivace. A tedy hned jak kultivující během postupu své kultivace
úspěšně kultivuje nějakou část, a jeho sféra se pozvedne a on projde nějakou zkouškou,
okamžitě je ta část oddělena způsobem, který není omezen časem. (Potlesk) [Tato část] už dál
nemá žádné spojení s lidským světem a je oddělena obrovským množstvím prostoru a času.
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Může být například oddělena do doby o miliony či desítky milionů let později. Mohl bys ho
potom poskvrnit? Je mimo dosah. Možná je vzdálen jen několik palců, ale ty nesmírné rozdíly
času a prostoru vedou k tomu, že v této dimenzi nelze ani trochu zasahovat do té části
učedníka Dafa, která byla úspěšně kultivována. Jen objasňuji tu představu – je oddělena. A tak
jak úplné kultivování částí pokračuje, ty části se neustále oddělují; mezitím ta část, která není
úplně kultivována, prochází neustálou kultivací, až k tomu bodu, že už nezbývá nic a všechno
je úspěšně kultivováno. To je ta kultivační cesta, kterou se musíte dát.
Když tedy procházíš tímto procesem, přemýšlej o tom: ta tvoje část, která se ukazuje
v obyčejné lidské společnosti – ta část, která nebyla úspěšně kultivována –, není to část lidské
bytosti, která se kultivuje? Protože je to lidská bytost, která se kultivuje, má lidské myšlenky
a chování. Protože je to lidská bytost, která se kultivuje, má všechny možné špatné lidské
myšlenky, které se buď vytvořily časem nebo jsou způsobeny novým poskvrněním ze
společnosti. Jako kultivující potom [možná uvažuješ]: „Co se počítá za kultivaci?“ No dělání
těch věcí, které mají učedníci Dafa dělat, takových věcí, za které je tvojí povinností být
zodpovědný, které potvrzují Zákon a které mezi jiným spasí vnímající bytosti, a to je částí
ustanovování si mocné ctnosti. Ale to nejhlavnější je dokázat zlepšit sebe sama. Je to proto, že
když nezlepšíš sebe samotného, nebudeš schopen dělat žádnou z těch věcí dobře. A tak když
jsi na sebe přísný, objevuješ své nedostatky a neustále se jich zbavuješ, potom se kultivuješ.
Když procházíš zkouškou a dojdeš k tomu, že něčemu porozumíš a vyjasní se ti to,
a vypořádáš se s věcmi správně, potom jsi se pozdvihnul. Ta část bude oddělena a s dalším
pozdvihnutím bude další oddělování. Mezitím to, co zůstane, je opět ta část, která nebyla
zcela kultivována; a protože je to část, která ještě nebyla plně kultivována, je ta část stále ještě
v lidském světě. Tak o tom přemýšlejte: nebude to vypadat tak, že tento člověk stále kultivuje
– a dělá to marně – a nijak výrazně se nezlepšuje? Proč on tedy nemůže ukázat svou božskou
stránku? Když člověk dobře kultivoval, když se díváte na povrch, můžete vidět jen to, že je
ten člověk velmi pilný. To, že je pilný, znamená, že si v každém okamžiku umí pořádně dávat
pozor na svá slova a činy, ostře dává pozor na své myšlenky a dokáže být na sebe přísný,
a obvykle se dokáže správně chovat. Toto popisuje někoho, kdo se činí v kultivaci. Dokud
člověk ještě kultivuje, jeho božská stránka sem nemůže přijít a ty neuvidíš pravou podobu
boha v lidské společnosti. Kultivování takovýmhle způsobem zaručuje, že ta stránka, která je
plně kultivována, nebude poskvrněna, zaručuje, že ten člověk může pokračovat v kultivaci,
když nevidí pravdu v tomto klamném prostředí, a zaručuje, že učedníci Dafa si budou schopni
potvrdit ještě vyšší stav dosažení. Současně to také zaručuje, že v tomto období není lidský
svět ovlivněn a pozměněn tou božskou stránkou. Když si takto lidská bytost vytrvale razí
cestu vpřed, je schopna se v tomto pronásledujícím a tvrdém prostředí neúnavně kultivovat, je
schopna být pilná, a dokonce dokáže spasit vnímající bytosti a ještě se dokáže zlepšovat, není
to nádherné?
Tomuhle dnes čelí učedníci Dafa, a je to forma kultivace vyvolaná zasahováním starých sil
a jejich společníků. A tak pokud během postupu tvé kultivace ta tvoje část, která byla plně
kultivována, přejde na druhou stranu a oddělí se, pak všechno, co jsi plně nekultivoval, se
ještě projeví. Lidská připoutání se stále ještě ukáží, a stejně tak i špatné prvky. Když vzniknou
napětí a spory, nelze říci, že učedníci Dafa nekultivovali dobře, ani nelze říci to či ono o té
určité skupině kultivujících, a nelze říci, že jednotlivci, kterých se to týká, se nečiní. Nikdy
nemůžeš vidět tu stránku, která je plně kultivována. Ta stránka se stala božskou, a projevuje se
jen ta stránka, která nebyla plně kultivována. Ale tito lidé se opravdově kultivují. Nejen že se
kultivují, už si ustanovili svůj nesmírný stav dosažení a gigantické změny v celém svém těle,
a mnohé části jejich těla už byly kultivovány v bohy. Mohou se běžní lidé porovnávat s těmito
učedníky Dafa? Ne, nemohou.
Když se na okamžik podíváme právě na ty situace, ve kterých tyto spory a věci vznikají, ty
se stále ještě liší od těch, které se objevují v běžné lidské společnosti. Spory a napětí,
se kterými se setkávají učedníci Dafa, existují výlučně kvůli kultivaci a kvůli potvrzování
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Zákona. I když jsou do toho zapojena lidská připoutání, připoutání k předvádění se, připoutání
jednotlivce a prvky lidských bytostí, které chtějí potvrzovat samy sebe, [učedníci Dafa] o nich
vědí, a napraví je, jen co je objeví. To se úplně liší od obyčejných lidí. A tak budou mezi
učedníky Dafa problémy, a navíc takové věci hrají další úlohu. Jakmile totiž ten spor nebo
napětí vyjde najevo, ovlivní to druhé. Jakmile si toho druzí všimnou, ten spor či napětí se
zesílí, což potom přivede ty samotné kultivující, kterých se to týká, k tomu, že si toho
všimnou. Když se [kultivující] dokáže dívat do svého nitra, když tímhle prochází, bude
schopen své nedostatky najít. Kdyby ten rozpor či napětí nevyšly na povrch nebo se
neobjevily, nebyl bys schopen najít svá připoutání a rozpoznat je. Můžeš se kultivovat, když
jde všechno klidně a hladce?
Dnes je mnoho náboženských skupin, které říkají: „Jen se podívejte, jak to jde mezi námi
dobře. Každý je velmi laskavý a všichni se mají rádi.“ Co ale mají rádi? (Posluchači se smějí)
Mají rádi připoutání, mají rádi štěstí ve smrtelném světě a mají rádi udržování příjemností
mezi lidmi. Je tohle kultivace? Není! Naprosto ne. Je to jen štít používaný k ochraně lidských
připoutání. Já opravdu doufám, že problémy mezi učedníky Dafa [se zmenší] – čím je jich
méně, tím lépe. A když je věcí této povahy co nejméně, je to proto, že takové prostředí
a situace se vytvořily tím, že dokážete hledat ve svém nitru a jste bdělí, když se objeví tato
napětí. To je moje přání a nejlepší by bylo, kdyby toho každý mohl dosáhnout. Co se stane,
když toho lidé nemohou dosáhnout? I když toho nemohou dosáhnout, je to stále kultivace. Je
to jen tím, že v této situaci, která je naším kultivačním prostředím, nebyli dostatečně pilní; ale
stále ještě se kultivují. Toto je přesně stav kultivačního prostředí, který mají učedníci Dafa
v současném období. Všem vám chci znova říci: když se objeví spory či napětí, není třeba se
ničeho bát – prostě kultivujte a dělejte to dobře. Dokonce i pro ty v Číně, kteří se nečinili
dobře nebo se nečinili dostatečně dobře, nebo kteří dokonce dělali velmi špatné věci, předtím
než se tato záležitost ukončí, jsou ty věci stále ještě projevy osobní kultivace. Ale čas na
nikoho nečeká, a příležitostí je čím dál tím méně.
Jak se lidská bytost kultivuje v boha, během tohoto srdcervoucího, mučivého postupu,
který odstraňuje připoutání – každý o tom přemýšlejte – jaké věci by mohla být schopna
projevovat? Mohla by být schopna čehokoliv. Ale jakmile si to uvědomí, může to napravit. A
proč to může napravit? Nedělá to kvůli tomu, aby byla dobrým obyčejným člověkem, ale
vlastně proto, aby se kultivovala k Dokončení. (Potlesk) To je svaté, a tak se jde cestou k
božství. Je to něco jiného, než co se přihodí ve kterékoliv neshodě, kterou by mohli mít
obyčejní lidé. Zaujme to formu, která nebude nijak jiná, ale ten výchozí bod a cíl budou
odlišné, a dokonce věci, které lidé dělají, a stavy mysli, ve kterých jsou lidé během tohoto
procesu, nebudou přesně stejné. Tohle tedy musíte rozeznat. A tak když dnes vysvětluji formu
kultivace a kultivační stav do větší hloubky a vyjadřuji věci jasně, když budete [od nynějška]
jeden s druhým spolupracovat, už byste neměli mít to připoutání, že si před druhými dáváte
pozor. (Potlesk) Ať je to, že jeden druhého viníte, používáte lidská připoutání, abyste jeden
druhého odstrčili, či všechny možné stavy – mohu vám říci, to všechno jsou nová připoutání,
která se objevila následkem toho, že nechápete povahu kultivace [Dafa]. Není to tak? Ano, je!
Tak si nevyviňte nové připoutání výsledkem toho, že nerozumíte tomuto kultivačnímu stavu.
Tohle připoutání samotné by bylo obrovskou překážkou vašemu pokroku v kultivaci, a tak se
ho také musíš zbavit.
Jak praktikující kultivují, vzniká mnoho rozporů a napětí. Když máte mnohá a mnohá
připoutání, kterých se nemůžete vzdát, vaše [kultivační prostředí] nebude dobré. Když je to
naopak, bude výborné. Když se vynoří určité problémy a spory, a vy nehledáte ve svém nitru,
budou se zesilovat, a to se děje kvůli vašim vlastním připoutáním. Některé budou silnější a
silnější, a ve skutečnosti jsou způsobeny tím, že ten člověk nekultivoval dobře. Pokračuje to,
až [ten spor] nelze vyřešit, a ten člověk je zmaten a trápí se tím, že se ocitl v takovém stavu.
Co se s tím tedy má dělat? [Rozhodnou se:] „Pojďme najít Mistra.“ Pokaždé, když se věci
vymknou z ruky, lidé jdou hledat Mistra. Je to vždy proto, že to nemohou překonat, nebo to
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nechtějí překonat, že jdou hledat Mistra. Je to proto, že vy se snažíte pomoci Mistrovi
kultivovat? (Mistr se směje) (Posluchači tleskají) A nejste to vy, kdo kultivuje? (Potlesk)
Kultivace je kultivování sebe samotného. Bez ohledu na to, jaký stav se objeví, musíš se na
sebe pořádně podívat. Mohu vám říci, že když je obyčejný člověk schopen se na sebe podívat,
kdykoliv narazí na problémy, bude z něho ten, koho obyčejní lidé nazývají moudrým
člověkem. Když je něco pro učedníka Dafa tvrdé a potřebuje si to promyslet, měl by se dívat
nejprve do sebe a dělat věci v souladu s prostředím potřebným pro učedníky Dafa a v souladu
s nápravou Zákona. Když nastane problém, je to proto, že ten člověk jde zatvrzele proti
principům Zákona. Najdi, v čem je ten problém, vzdej se té tvrdohlavosti a dej věci do
pořádku. Když na něco narazíte, nejlepším přístupem není řítit se kupředu a zápolit s druhými,
protlačit se dopředu a vrhnou se vpřed a uštvat to řešení. Vzdejte se svého připoutání, ustupte
o krok, a pak to vyřešte. (Potlesk) Jestli se pokaždé, když se něco stane, okamžitě vrháš do
toho, kdo má pravdu, čí je to problém a jak ty jsi dopadl, potom i když to na povrchu vypadá,
že ten rozpor či to napětí řešíš, ve skutečnosti to tak vůbec není. Na povrchu to vypadá docela
rozumně, ale ve skutečnosti to vůbec rozumné není. Neučinil jsi krok zpět a nezbavil ses
úplně svého připoutání, a pak sis tu věc nerozvážil. Jen potom když člověk klidně a pokojně
od toho sporu couvne a pak se na něj podívá, může to opravdu vyřešit.
Můžeš-li se takto chovat při všem, s čímkoliv se setkáš, přinejmenším najdeš způsob, jak
ten problém vyřešit. Jak jinak bys ho mohl vyřešit? Když se člověk žene vpřed a je svárlivý,
čím víc to chce vyřešit, tím méně to dokáže. V takové situaci jsi se ve skutečnosti stále ještě
toho připoutání nevzdal, cpeš se dopředu a trváš na tom, že najdeš, kdo má pravdu a kdo ne; a
i když jsi sám udělal chyby, trváš na tom, že najdeš chyby druhých. Přistupuješ-li k tomu
takto, nebudeš schopen ten problém vyřešit. Mnoho věcí takhle skončí. A když nelze ten
problém vyřešit, chceš jít hledat Mistra. Často jsou důvody, proč se nechci s praktikujícími
setkat, i když jsem ve skutečnosti s vámi opravdu rád. (Potlesk) Viděli jste, co se stalo z lidí v
dnešní společnosti. Nechci se ani podívat na jejich špinavé myšlenky a chování. Raději bych
se stýkal s učedníky Dafa. Ale hned jak se s vámi setkám, vyrukujete s mnoha otázkami
(posluchači se smějí) a házíte na mne mnoho věcí, na kterých máte pracovat vy sami, když se
kultivujete. Nemám tedy na vybranou, a tak se s vámi neodvážím setkat. (Posluchači se
smějí)
Pokud všichni dokážete hledat ve svém nitru, mnohé problémy se vyřeší, nebude tolik
napětí a pak zase nevyšlehnou tak silné věci. I když tohle řekl Mistr, nakonec jsou to lidské
bytosti, které se kultivují. I když učedníci Dafa už došli tak daleko a dokultivovali až sem, kde
jsou dnes, nakonec jsou to stále ještě lidské bytosti, které se kultivují. Ty dobré stránky jsou
božské a oddělily se, a tak se lidská připoutání stále ještě ukážou. Dojde to až k tomu bodu, že
se mě někteří praktikující ptají: „Mistře, kultivoval jsem už tak dlouho. Proč jsou ty moje
špatné myšlenky stále ještě tak silné? Proč je stále ještě nemohu vypudit?“ To máte pravdu.
Pokud jsi ještě svou kultivaci neskončil, jsi uprostřed toho poskvrnění, [které jsem popsal].
Pokud jsi nedokončil kultivaci a tvé staré prvky nebyly úplně odstraněny, budou se ty prvky
projevovat. Teprve až všechny zmizí, nebudou už žádné další problémy. I když jsem tohle
řekl, neměl by nikdo polevit a myslet si: „Aha, tak takhle to je. V tom případě si s ničím
nemusím dělat starosti. (Posluchači se smějí) Když se objeví, tak ať se objeví. Už se tím
nebudu dál trápit.“ Tak by to nešlo! Kultivace je přede vším. Právě jsem řekl, že jestli to nejsi
schopen potlačit, jestli se nedokážeš dívat do svého nitra a hledat v sobě, když narazíš na
napětí či spory, a nedokážeš se změnit a odstranit svá lidská připoutání, pak nebudeš mít ty
části, které jsou plně kultivovány a stanou se božskými, a to, co děláš, se nedá nazvat
kultivací. Musíš tedy ustavičně kultivovat tu svoji část, která nebyla plně kultivována, až
dosáhne božství a je plně kultivována, a musíš být na sebe přísný – jen pak je to kultivace. Co
by potom jinak bylo smyslem kultivace?
Jak víte, mnohá náboženství došla k období konce Zákona. Není to proto, že se lidé
opravdu chtějí chovat tak, jak se chovají; je to proto, že jsou zmateni a mají popletenou mysl.
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Lidé považují činné dělání věcí za kultivaci a považují udržování náboženských forem za
kultivaci. Bohové ve skutečnosti nepovažují tyto věci za důležité. Považují za důležité jen
zlepšení lidské mysli, protože to je pravé zlepšení. Prostředí [vytvořené těmi náboženskými
formami] má pouze poskytnout kultivujícím, nebo těm, kdo věří v Buddhu či v Boha,
prostředí, ve kterém se mohou společně zlepšovat, a je tomu tak proto, aby se lidé mohli jeden
od druhého učit. Je to právě tak, jako když se učedníci Dafa scházejí, aby pořádali konference
Zákona, scházejí, aby studovali Zákon a vyměňovali si zkušenosti, a aby společně cvičili. I
když v takovémto prostředí tráví učedníci Dafa poměrně málo času, jsou to jediné příležitosti,
které máte k tomu, abyste si věci prodiskutovali a abyste se jeden od druhého učili.
V obyčejné společnosti, kde strávíte více času, je [k vzájemnému působení] více příležitostí a
napětí a spory, se kterými se setkáváte, se přihodí hlavně v obyčejné společnosti. To je přesně
ta forma, [jakou má] vaše kultivace. A tak nelze říci, že jste nekultivovali dobře, či že učedníci
Dafa nejsou pilní. Lidé budou mít mezi sebou spory a problémy. Důležité je to, jak se s nimi
vypořádáte.
Právě teď jsem vám tuhle věc vysvětlil o něco víc. Ve skutečnosti všechen Zákon, který
učím, je z jediného svazku Zákona. Podívejte se blíže na Zhuan Falun [a uvidíte, že] všechen
Zákon, který jsem učil po vydání této knihy, je vysvětlením Zhuan Falunu. Jestli tomu
nevěříte, měli byste se do ní jít podívat. Kultivování podle Zhuan Falunu vás povede
k úspěchu v kultivaci. (Potlesk)
Při této příležitosti se o něčem zmíním. Když učedníci Dafa dělají věci společně, opravdu
byste měli mezi sebou dobře spolupracovat. V celkovém stavu věcí se udály obrovské změny.
Viděli jste, že mnohé věci stále ještě čelí překážkám, ale jakmile budou všechny tyto překážky
odstraněny, tahle záležitost skončí. Současná situace vděčí právě tomu, že tyto věci ještě
nebyly odstraněny, tomu, že mnoho lidí je stále ještě ztraceno kvůli těm lžím, a tomu, že je
stále ještě mnoho těch, kteří se nechtějí dozvědět pravdu. Ale tato situace se neustále
rozpouští, právě tak jako když taje led. Až to všechno roztaje, toto prostředí už dál nebude
existovat. Ti, kteří se chtějí kultivovat a zlepšovat, už nebudou mít žádné prostředí, ve kterém
by to mohli dělat. Ti, kteří chtějí spasit vnímající bytosti, shledají, že všechny lidské bytosti už
věcem rozumějí a už to není třeba dělat. Jinými slovy, jakmile to opravdu dojde k tomu bodu,
nezbude už nic, co by bylo třeba dělat. Takže právě proto, že teď je mnoho věcí, které je třeba
udělat, a mnozí lidé stále nevědí, [co se ve skutečnosti děje,] máme tu situaci, kterou dnes
vidíme, a je třeba, abyste ty věci dělali. A změny tohoto stavu jsou zase neoddělitelné od toho
všeho, čím přispívají učedníci Dafa, když objasňují pravdu a zachraňují vnímající bytosti.
Samozřejmě že účinek situace nápravy Zákona je toho také součástí, ale jestliže všichni
učedníci Dafa neobjasňují pravdu jednotlivým lidem, nebo neobjasňují pravdu společnosti,
potom pokud se jedná o postup přeměny mysli obyčejných lidí na povrchové úrovni, to není
něco, co budou bohové pro ně dělat jednotlivě. Takže věci, které se týkají povrchové úrovně
lidských bytostí, musejí dělat učedníci Dafa.
Mistrova těla Zákona, spravedliví bohové, či nesmírné pole, které ve světě vytvořil Dafa,
mohou způsobit, že se ve všech možných prostředích přímo před tebou objeví lidé
s předurčeným vztahem a ti, kteří mohou být spaseni, což jim poskytne vhodnou příležitost
k tomu, aby se dozvěděli pravdu. Ale vy to musíte uskutečnit a nepůjde to, když to tam
nebudete dělat. I když celková situace prošla ohromnými změnami, nápor toho, [co leží] před
vámi, se nezmenšil. Právě teď je zachraňování lidí naléhavou záležitostí; stále ještě je mnoho
lidí, kteří nechápou pravdu. Ve skutečnosti to, jak se chovají obyčejní lidé, platí o chování
různých vlád, ať už mají či nemají správné pochopení, a bez ohledu na to, jaké mají myšlenky,
když se jim předloží fakta, přesvědčí je a musí se na věci dívat spravedlivě. Ať je to kultivace
či spasení vnímajících bytostí – cílem je lidská mysl a ne nějaká entita. Věci nejsou pevně
stanoveny tak, že by bylo vybráno, že se má zachovat určitá národnost či vyřadit nějaká jiná.
Rozhodně to tak není. Nezáleží na tom, ze které země člověk pochází či ve kterém koutě světa
žije, [naše úsilí] míří jen na mysl člověka, ne na nějakou entitu.
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Mnozí z našich učedníků Dafa viděli skutečné výjevy z budoucnosti; ty nejsou falešné.
Tyto věci se stále více přibližují se změnami, které krok za krokem časem přicházejí. Proto
jako učedníci Dafa máte dělat dobře to, co máte dělat. Netrapte se tím, co v budoucnosti vyjde
najevo, stačí, pokud v nitru víte, co máte dělat, máte na mysli Zákon, uděláte, cokoliv je
potřeba udělat, a uděláte všechno, co si přejete udělat, pokud to Dafa potřebuje. (Potlesk)
Nezacházejte v ničem do krajnosti; dělejte věci rozumně a s jasnou hlavou. To je ta mocná
ctnost učedníka Dafa. Kdokoliv dokáže zůstat pevný, přitom co se řídí povahou této kultivace
v obyčejné společnosti, ten člověk si opravdu počíná, jak je nejlepší v této formě kultivace.
Když při této formě někdo projeví chování, které nejde podle této formy a je s ní v rozporu,
potom se tento člověk možná nečinil dost dobře. Jelikož se kultivace učedníků Dafa vede v
takové formě, tato forma dokáže ukovat učedníky Dafa, a může vytvořit neuvěřitelně vysoké
budoucí stavy dosažení. Když se od této formy odchýlíte či se jí nepřizpůsobíte, bude to stát v
cestě vaší kultivace; tyto věci jsou ve skutečnosti následky připoutání.
Promluvil jsem o těchto věcech a dnes jsem s vámi o těchto záležitostech hovořil, protože
je teď mnoho věcí, které nebyly udělány dostatečně dobře, a existuje mnoho zřejmých
problémů. Ve vaší společné práci byly situace, které jsou méně než uspokojivé, a tak Mistr o
těchto věcech promluvil. Dnes jsem hlavně přišel, abych vás všechny viděl. Konference
Zákona je pro vás dobrou příležitostí, abyste si promluvili a jeden od druhého se učili. Mistr
už dál nebude mluvit. Tady skončím. Děkuji vám! (Nadšený potlesk)
Jsem velmi šťasten, že jsem s vámi. (Potlesk) Pokaždé, když vás vidím, [mohu říci, že] se
v širší situaci a v celkovém stavu věcí udála nějaká nápadná změna. Pokaždé je to stejné, a tak
bych řekl, že prostředí, které mají učedníci Dafa, dokáže lidi zocelovat. Jako učedník Dafa
hrajete v této společnosti kladnou úlohu, bez ohledu na to, v jakém prostředí či koutu
společnosti se ocitnete. Ať už objasňujete pravdu a potvrzujete Zákon, či děláte věci, které
nejsou tak přímo spojeny s Dafa, stejně tak zachraňujete vnímající bytosti a hrajete obrovskou
úlohu (potlesk), a je to proto, že vaše spravedlivé myšlenky a soucitné pole mají kladný
účinek. Doufám, že vám to v té době, která je před námi, půjde ještě lépe. (Potlesk) Už brzy
se vyjeví všechno, čeho učedníci Dafa dosáhli. Děkuji vám! (Dlouhý potlesk)
Konečná česká verze 23. ledna 2007.
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