
Učení Zákona na Konferenci Zákona v New Yorku 2007

Li Hongzhi, 7. dubna 2007 v Manhattanu

Dobré odpoledne! (Potlesk) Pracovali jste tvrdě! (Potlesk)

Konference Zákona je velkolepým setkáním učedníků Dafa a někteří z vás, co jste tady,
cestovali  tisíce  kilometrů,  aby  rozpoznali  své  mezery  a  nedostatky  tím,  že  se  zúčastní
konference Zákona, a tak to  v těch ohledech dohnali.  Nyní  už nejde o osobní  kultivaci a
zlepšení  učedníků  Dafa,  ani  o  dosažení  Dokonalosti  učedníků  Dafa.  To,  co  je  právě  teď
důležité a na co je třeba se zaměřit, je otázka, jak spasit více vnímajících bytostí, a to je něco,
čeho mají učedníci Dafa dosáhnout současně s tím, jak nyní dokončují svou kultivaci. Toto je
poslání  učedníků Dafa,  povinnost,  které  se  není  možné vyhnout,  něco,  co musejí  dělat  a
musejí dokončit.

Mnoho proroctví v minulosti pravilo, že v určitém období bude vyhlazeno velké množství
lidí a že přežije jen velmi málo dobrých lidí. Já sám jsem jednou dávno řekl: „Chci jen své
lidi.“ Na Západě jsou v mnohých legendách a v Bibli popisy, které hovoří, že v soudný den
přežije  jen  malé  procento  obyvatelstva.  Na začátku byla situace taková,  že lidé ve  světě,
včetně všech vnímajících bytostí ve Třech říších, byli vytvořeni ze hmotných prvků zevnitř
Tří říší. Hmotné prvky ve Třech říších jsou úplně odlišné od těch na nebesích, takže takové
bytosti nemohly vzestoupit na nebesa a mohly jen zůstat v této říši. Ale později tato situace
prošla, v souladu se stále se odvíjejícími změnami v dějinách po celou dobu až do moderních
dob, velkými změnami.

O podrobnostech  této  věci  jsem už  předtím hovořil  –  do  lidského světa  přišlo  mnoho
bytostí z vysokých úrovní a převtělily se jako lidské bytosti. Jinými slovy, pokud jde o vnější
vzhled,  vypadaly  lidsky  a  měly  lidskou  strukturu.  Ale  na  základní  úrovni,  uvnitř
mikrokosmických látek v nejpovrchnější hmotě lidského světa, nebo za lidskou povrchovou
hmotou, byli přesto z vnějšku Tří říší. Mnoho lidských těl si oblékli – jako by si člověk oblékl
kus oděvu – bohové, kteří  sestoupili  do světa  z vyšších úrovní;  vypadají  tudíž lidsky, ale
v základu jsou to bytosti z vyšších úrovní. Samozřejmě, bez ohledu na to, kdo přijde, a bez
ohledu na to, z jak vysoké úrovně tyto bytosti  nebo bohové pocházejí,  jakmile přijdou do
lidského světa, vstoupí do společnosti iluze a jsou zbaveni jakéhokoli vědění. Jinými slovy, už
to  potom dál  nejsou bohové,  a  místo  toho,  lidské  bytosti.  Za  takových podmínek,  ať  už
pocházejí  z jakkoli  vysoké  úrovně,  jejich  božská  stránka  není  schopna  vystoupit  a  jejich
moudrost  je  zapečetěna,  což  způsobí,  že  jsou  právě  takoví  jako  lidské  bytosti.  Když  se
společnosti  daří  dobře,  mohou  si  jako  celek  udržovat  určitý  standard  morálky,  který  je
v souladu s celkovým stavem společnosti,  a  to  není  pro  lidi  nebo jiné  bytosti  tak  hrůzná
vyhlídka. Ale když morálka společnosti rychle upadá nebo když staré síly schválně vedou
lidskou společnost  k tomu,  aby se  sesouvala  dolů,  pak  to  je  něco nesmírně  děsivého pro
všechny  životy,  včetně  bohů  z vysokých  úrovní,  kteří  přišli  dolů,  aby  se  stali  lidskými
bytostmi.

Ve skutečnosti, v dnešní čínské společnosti morální hodnoty lidí dalece překročily ten stav,
který bohové určili jako požadavek na člověka, tenkrát, když bohové prvně stvořili lidské
bytosti.  Jinými  slovy,  ten  stav,  ve  kterém lidé  jsou,  už  více  není  lidský.  Když  to  řeknu
nepříjemně,  už  více  nejsou  hodni  být  lidmi.  V minulosti,  kdyby  nebylo  tohoto  podniku
nápravy Zákona, by byli vyhlazeni. V průběhu dějin lidstvo procházelo jednou katastrofou za
druhou a bylo zničeno zas a znovu. Věci fungují stejně tak v případě většího vesmíru, který
má něco jako metabolický proces lidského těla: když buňky zestárnou a už nejsou zdravé,
jsou odhozeny a znovu se vytvoří dobré. V různých oblastech většího vesmíru se takováto
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událost odehrává nejen často,  ale ve skutečnosti  neustále – a je to poměrně běžné.  Co se
potom týká lidské bytosti, její život je na nejnižší úrovni; a jako tvor na nejnižší úrovni, bez
ohledu na to, za jak důležitého se člověk považuje, v očích bohů je ničím, a když už není
dobrý,  bude odstraněn.  Je to  proto,  že se dnes odehrává náprava Zákona a spasení  všech
vnímajících bytostí ve vesmíru, že zdegenerované lidské bytosti nebyly vypleněny. Je to kvůli
tomu,  že  stav  lidstva  prošel  určitými  změnami,  jakož  i  kvůli  tomu,  že  učedníci  Dafa  si
prostřednictvím této události potřebují ustanovit svoji vlastní mocnou ctnost, že lidstvu bylo
dovoleno přežít  a pokračovat  dál.  Jako učedníci  Dafa,  jestliže toho právě teď nedokážete
dosáhnout a dovést bytosti ke spáse, potom nenaplníte přísahy, které jste jednou učinili,  a
přinesete pohromu celé nápravě Zákona, vesmíru a vnímajícím bytostem. Proto jsem právě
teď řekl, že toto je něco, co učedníci Dafa musejí dělat dobře.

Když už jsme u toho, povím vám víc o Třech říších. Navzdory současnému stavu lidské
společnosti, ať se bytosti ve Třech říších považují za jakkoliv důležité, ať si lidé myslí, že jsou
ve společnosti jakkoliv pokrokoví, vyspělí, mocní a bohatí, nebo ať si každý národ, každá
vláda a každý takzvaný úspěšný člověk o sobě myslí, že je opravdu pozoruhodný – řeknu
vám, všechno v dnešním lidstvu,  včetně všeho,  co se stalo  v dějinách,  a  výskytu Tří  říší,
existuje pro nápravu Zákona. Jinými slovy, všechno bylo vytvořeno pro tuto nápravu Zákona,
všechno sem přišlo pro tuto nápravu Zákona a všechno v průběhu toho bylo ustanoveno pro
tuto nápravu Zákona. Všechno v lidstvu – včetně života, hmoty, všeho, co se člověk může
dozvědět,  pochopit  a  k pochopení  čeho  může  dospět  –  existuje  pro  tuto  událost  nápravy
Zákona a jinak by naprosto vůbec nevzniklo.

Jinak řečeno, Tři říše byly vytvořeny, aby nakonec všechny bytosti ve vesmíru mohly být
v průběhu  nápravy  Zákona  spaseny  a  učedníci  Dafa  tak  mohli  uspět.  Jinak  by  Tři  říše
neexistovaly. Lidská společnost je pouhá částice uvnitř Tří říší – společnost, která existuje na
nepatrné částici, něco příliš bezvýznamného, aby se to byť jen zmínilo – a bez ohledu na to,
jak velkolepé si lidé v ní myslí,  že jejich věci jsou, bez ohledu na to, za jak důležité lidé
považují věci lidstva, bez ohledu na to, za jak ohromné lidé považují výdobytky lidstva, a bez
ohledu na to, jak se lidstvo vyvinulo, to všechno jsou názory, k nimž lidské bytosti došly tím,
že se na věci dívaly z lidského hlediska. Když lidé, zatímco jsou ve stavu iluze, myslí, že
lidská společnost je pozoruhodná, je to výsledek toho, že neznají skutečnou situaci. Lidské
bytosti  [o sobě] mohou říci,  cokoli  chtějí,  ale  bohové se na ně takto nedívají.  Jakmile se
všechny bytosti dozvědí pravý smysl lidského života a prostředí, ve kterém lidské bytosti žijí,
dojdou  k  prozření,  že  ten  „rozvoj“  lidstva  není  ničím víc  než  procesem jeho  výchovy  a
udržování  stavu  lidské  společnosti,  zatímco  se  očekává  příchod  konečné  hlavní  události.
Všechny věci nebyly ničím víc než konkrétními projevy v průběhu toho, jak se udržoval stav,
ve kterém lidstvo existuje, a pravým účelem bylo očekávat tento poslední krok – příchod bohů
a začátek nápravy Zákona.

Začal jsem učit Zákon už v roce 1992. Tehdy učedníci Dafa neustále šířili Zákon a teď,
zatímco  procházejí  pronásledováním,  učedníci  Dafa  zachraňují  všechny  bytosti
v celosvětovém měřítku.  A lidé ve světě,  které učedníci Dafa zachraňují,  prošli  v nedávné
době změnami. To, co lidstvo očekávalo a co proroci předpovídali, se děje. Ztraceni, zmateni
a hnáni materiálním ziskem, falešným zdáním a lžemi, si lidé netroufnou uvěřit, že všechno
v poslední fázi opravdu začalo a probíhá.  Lidská společnost vypadá, že stále funguje jako
obvykle, a všechno se odvíjí hladce, stabilně a normálně. Ve skutečnosti však všechno probíhá
kvůli nápravě Zákona. Když sem přijdou bohové, neudělají  z toho velké představení nebo
velkou vesmírnou podívanou – „Přišel jsem, poslouchejte všechno, co říkám, a já vás všechny
bezpodmínečně vezmu do nebe.“ To by se nikdy nestalo. Lidské bytosti musejí zaplatit za
hříchy, které spáchaly v průběhu dějin. Zdali jsou hodny vidět bohy, není tak jednoduché, jak
si to lidé představují. Zda jsou lidské bytosti hodny získat Zákon a vzestoupit na nebesa, je
něco, v čem musejí být zkoušeny, zatímco jsou v iluzi, a tak se bohové nebudou takovým
způsobem  odhalovat.  Když  se  bohové  projeví  v lidské  společnosti,  budou  se  zdát  velmi
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podobní lidským bytostem, avšak to, co říkají, je Pravda. Je to otázka toho, jestli základna
lidské morálky a morálních hodnot ještě lidem umožní rozpoznat [toho boha] a jestli se ještě
mohou ztotožnit s nejzákladnějšími morálními standardy, které vesmír určil pro lidstvo – což
znamená, že nejvyšší morální standard lidí určuje, jestli dokáží rozpoznat Zákon, který přišel
spasit všechny bytosti. Pokud jsi schopen ho rozpoznat, pak budeš spasen a zachráněn. Pokud
ho nejsi schopen rozpoznat, pak jsi mimo spásu a nemůžeš být ponechán. A to je výsledek
zřícení  morální  základny;  bez  morálky  už  jedinec  nesplňuje  standard  pro  to,  aby  byl
člověkem. Od dávných dob do současnosti, ať už na Východě nebo na Západě, lidé vždycky
kladli důraz na lidskou morálku. Avšak kolik lidí ve společnosti si jí  v této moderní době
opravdu  cení?  Na  konci,  přestože  se  v době,  kdy  mají  bohové  zachraňovat  lidi,  stupeň
morálky člověka nebere přímo v úvahu, úpadek tvojí vlastní morálky vedl ke zřícení základny
a toto způsobilo,  že ses nedokázal  ztotožnit  se Zákonem a nerozpoznal ho.  Není toto ten
důvod, proč nemůžeš být spasen a zachráněn?

V minulosti lidská společnost vždy udržovala stav, v němž se morální hodnoty braly dost
vážně. V současné době měli lidé obdržet Zákon a být spaseni a zachráněni. Ale staré síly
nechtěly dovolit tak mnoha lidem, aby byli spaseni, a přály si část lidského druhu vyplenit. A
tak  pro  lidskou  společnost  vytvořily  ničemnou  komunistickou  stranu,  a  co  je  zvláště
podstatné, ta ničemná ČKS udělala hodně, aby podkopala lidskou morálku, a vytvořila kulturu
strany a také pozměněné způsoby myšlení lidí, s tím, že cílem toho všeho bylo zabránit lidem
v získání Zákona, když nadešel čas. Ty pozměněné názory se pak dívají na věci s mentalitou
vštípenou tou kulturou ničemné strany. Úplné odložení lidského myšlení a lidské kultury, [k
čemuž ta strana lidi přiměla,] se rovná tomu, stát se odchýlenou bytostí a částí těch, kteří mají
být vypleněni.  Pět  tisíc  let  čínské kultury položilo  základ pro kulturu,  způsoby myšlení a
způsoby chování celého lidstva a byli to bohové, kteří to všechno systematicky vytvořili. Ale
toto všechno ta ničemná strana, která je podpírána starými silami, zničila a rozvrátila. Za toto
krátké období několika desetiletí ustavičně popírala čínskou starověkou kulturu a pošlapávala
čínskou  starověkou  civilizaci.  Bohové  lidským  bytostem  odevzdali  myšlenky,  morálku  a
civilizaci, aby je v poslední fázi lidé mohli použít na rozlišení správného od nesprávného,
porozumět Zákonu a být spaseni. Ničemná ČKS nejen systematicky a úmyslně toto všechno
sabotuje, ale také systematicky a úmyslně lidem vštěpuje zkaženou kulturu té strany. Říká
tomu „vzdělávání lidí“ a „reformování lidí“ – dali to do jednoznačných pojmů – a přiměje vás
dokonce změnit  váš  pohled  na  svět,  a  tato změna vás  povede k tomu,  abyste  následovali
chování, způsoby myšlení a postoj vytvořený ničemnou ČKS. Když se čínští lidé dívají na
věci s pohledem na svět, který byl vštípen tou ničemnou stranou, je pro ně opravdu těžké,
když byli  tímto způsobem „reformováni“,  rozlišit  správné od nesprávného nebo dobré od
zlého v lidském světě, nebo rozpoznat Zákon či Pravdu. Starší lidé a lidé starších generací
byli kdysi vzděláni a tvarováni starověkou lidskou kulturou, [jejich období bylo] předtím, než
se objevila kultura ničemné ČKS. Přestože ty zkažené věci ČKS vznikly v nedávnější době,
morální základna těch lidí zůstala do dnešního dne nedotčena a oni na základní úrovni dokáží
rozlišit dobré od špatného. Nejžalostnější jsou moderní mladí lidé, jejichž hlavy jsou úplně
naplněny moderními představami ničemné ČKS, a přece si tito lidé myslí, že jsou skvělí a že
se ničím nedají oklamat. Mylně si myslí, že zmatený stav lidských vztahů, systémů hodnot a
mravních vztahů – který je samotný výsledkem toho, že ČKS schválně ty věci zničila – je to,
jaké lidstvo vždycky bylo po celé  dějiny,  a  myslí  si,  že  jednat  tímto způsobem je  lidský
instinkt.  Navíc,  je  tu  kacířská teorie  evoluce,  podle níž se opravdu považují  za zvířata,  a
nejsou  si  vědomi  skutečnosti,  že  toto  se  stalo  v  důsledku  úmyslných  činů  ČKS.  Lidé
zapomněli, co lidstvo očekávalo a skutečný účel bytí člověkem, ale zlý duch ničemné strany
to ví, a tak úmyslně lidské bytosti kazí. Tento bezcenný, moderní druh nevědomosti jim úplně
brání rozpoznat pravdu vesmíru, a to je pro tuto generaci děsivá vyhlídka.

Samozřejmě,  toto  je  náprava  Zákona  a  zachraňování  všech  bytostí,  a  nejsou  bohové
všemocní? A není Buddhův Zákon bezmezný? Skutečně, při zachraňování bytostí Dafa plně
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projevuje bezmeznou moc Zákona. Když byl Dafa prvně šířen, něco jsem na povrchu řekl:
řekl jsem, že dveře ke spáse všech jsou doširoka otevřené – tak otevřené, že už tu žádné dveře
nejsou. Žádná chyba, kterou udělaly vnímající bytosti v průběhu dějin, se jim neměla zazlívat,
jelikož bytosti všech druhů a tříd na různých úrovních už nejsou dobré a ani jediná úroveň už
nedosahuje měřítka pro tu úroveň. To neznamená, že ti na vysoké úrovni už nesplňují měřítka
nízké úrovně, ale že božská bytost musí dosahovat měřítka pro tu úroveň, na které ta božská
bytost je – nepůjde to, kdybys splňoval měřítko jen pro lidskou bytost. Když splňuješ měřítko
jen pro lidskou bytost,  potom  jsi  lidská bytost.  Jinými slovy,  bytosti  na každé úrovni  už
nesplňují  měřítko  pro  svou  úroveň,  a  to  zahrnuje  skutečnost,  že  lidské  bytosti  nesplňují
měřítko pro lidi. Takže co se dá v této situaci udělat pro spásu vnímajících bytostí?

Všichni víte, že ve vesmíru existují jak dobré, tak špatné bytosti. Kde jsou buddhové, tam
jsou  démoni.  Kde  jsou  kladní  bohové,  tam  jsou  záporní  bohové.  Jsou  protiklady  jeden
druhého,  protože  jsou  nevyhnutelným  výsledkem  vesmíru.  Když  chce  tedy  někdo  spasit
všechny bytosti, je jen jediný způsob, a to, přehlédnout všechny chyby, kterých se všechny
bytosti dopustily, když žily své životy. Mohou být spaseny pouze poté, co se všechny chyby,
kterých  se  všechny  bytosti  v dějinách  dopustily,  prohlásí  za  neplatné.  Jinými  slovy,  celý
vesmír už není dobrý, tak jaký má smysl rýpat se v tom, kdo je trošku lepší než někdo jiný? I
kdyby byl jeden maličko lepší než ostatní, stále nemůže dosáhnout toho měřítka, které zastává
vesmír, takže takové věci se v procesu jejich zachraňování vůbec neberou v úvahu. Na co se
tedy hledí? Pozornost je upřena na to, zdali je člověk, když je mu nabídnuta spása, schopen
rozpoznat tento Zákon, který je tu, aby ho spasil! Protože všechno budoucí je vytvořeno tímto
Zákonem, bytosti v budoucnosti budou existovat v životním prostředí, které jim tento Zákon
poskytuje.  Kdokoli  je  schopen se  dostat  do budoucnosti,  to  dokáže  pouze  potom,  co  byl
dočista  umyt  tímto  Zákonem a  přizpůsoben  Zákonu.  Pokud nemůžeš  rozpoznat  ani  tento
Zákon, pak samozřejmě nemůžeš zůstat. Kam bys šel, kdybys měl zůstat? Vesmír budoucnosti
je vytvořen tímto Zákonem, takže by pro tebe nebylo místo a ty bys už neexistoval.

Abych to řekl jasněji, právě teď, během nápravy Zákona, bez ohledu na to, jak ohromné
jsou hříchy, které vnímající bytosti spáchaly, nebo jak vážné jsou chyby, které v minulosti
udělaly, jediná věc, na kterou se hledí, je postoj, jaký mají k Dafa a učedníkům Dafa během
období nápravy Zákona. Je tu jen tato jediná dělící čára. Ve skutečnosti tato čára vůbec čárou
není; jde jen o to, jestli chceš vstoupit do budoucnosti. Uprostřed lží, které podvedly svět,
uprostřed zkažené kultury vytvořené zlou ČKS, kolik lidí ještě dokáže toto hledisko rozeznat?
Kolik lidí dokáže rozeznat správné od nesprávného? Kolik lidí dokáže vidět jasně ničemnost
té zlé ČKS? Je velmi těžké to udělat, a proto učedníci Dafa objasňují skutečnost, odhalují zlo
a pomáhají lidem vidět, co je ta ničemná ČKS zač. Pouze děláním těchto věcí mohou být lidé
ve světě spaseni. Přesně toto mají učedníci Dafa dělat.

Někteří lidé řeknou: „Když šíříte Devět komentářů nebo odhalujete zlou ČKS, nemícháte
se do politiky?“  Tak tedy,  co  je  „politické“?  V myslích  západních  lidí  se  všechno,  co se
odehrává ve veřejné sféře, s výjimkou náboženských aktivit, považuje za politické. Takto je
slovo „politický“ definováno po celém světě. Náboženská činnost je součástí činností jedince
ve společnosti. Z činností ve veřejné sféře, kromě tamtoho typu, totiž náboženské činnosti,
všechno patří do kategorie politické činnosti. Co se potom nepovažuje za politickou činnost?
Když doma vaříš a staráš se o domácnost, tak se to nepovažuje za politické. Ale jakmile se
tvoje činnost smísí se společností, považuje se za politickou. Takto o tom hovoříme z hlediska
svobodné společnosti. Ale pořád to není nic závažného, i když se na to hledí z překrouceného
pohledu na „politiku“ zpracovaného tou ničemnou ČKS. Ta pokřivená verze „politiky“ je hůl,
se kterou se na lidi útočí. Pokud však mohou být lidé zachráněni politikou, pak můžeme této
formy využít – co by na tom bylo nesprávného? Před chvilkou jsem řekl, že všechno ve Třech
říších bylo vytvořeno pro Dafa, vyvinuto pro Dafa a přišlo pro Dafa. Bez této nápravy Zákona
by nic  z lidstva neexistovalo.  Když potom změníme způsob myšlení,  zvažte  toto:  není  to
všechno poskytnuto Dafa? Nemá se to všechno použít na spasení lidí? Nemají se použít na

4



kultivaci učedníků Dafa? Mají, určitě! Je to jen otázka toho, co já, Li Hongzhi, pro učedníky
Dafa vyberu.

Řečeno z jiného úhlu, to, jak učedníci Dafa kultivují, je odlišné od jakéhokoli ze způsobů
kultivace v dějinách.  Důsledkem toho nebylo myšlení  mnoha lidí  schopno udržet  krok [s
vývojem] a cítí se zmateni, protože používají způsoby myšlení, které v nich vypěstovala ta
ničemná ČKS, aby se dívali na to, jak spolu minulost a současnost souvisejí, a aby vykládali
kultivaci, kterou dělají učedníci Dafa, ve světle dřívější náboženské kultivace. Takoví lidé si
myslí, že kultivace minulosti je to, jak mají lidé kultivovat, a že dřívější formy víry mohly
opravdu umožnit lidem vrátit se na nebesa. Ale lidé se ani přinejmenším nebyli schopni vrátit
na nebesa. Nyní si víc a víc lidí, včetně osob v západní společnosti, uvědomuje a uvědomuje
ještě hlouběji, že se lidské bytosti převtělují. Jestliže někdo přišel na toto lidské místo, nemá
žádné prostředky,  jak  znovu vzestoupit  na  nebesa.  A toto  bylo  absolutní  –  nikdo nemohl
vzestoupit  na  nebesa.  Pomocné  duše  (fu  yuanshen)  nebyly  uvnitř  Tří  říší,  i  když  byly
v blízkosti Tří říší. Je to podobné tomu, že stojím v blízkosti stolu, ale nevstoupil jsem do
toho stolu. Proto může pomocná duše uspět v kultivaci a vrátit se na nebesa. Ale i v těchto
případech, protože se dostal do blízkosti Tří říší, jakmile se vrátí na nebesa, bohové vyšších
úrovní kolem něj umístí kryt, který ho navždy odděluje od bytostí na nebesích. On však ten
kryt nemůže vidět. Účelem je zabránit mu, aby znečistil nebesa a tamější vnímající bytosti.
Kdybych o tom nepromluvil, ani bohové by o tom nevěděli.

Jinými slovy, každý, kdo vstoupil do Tří říší a přišel na toto lidské místo, spadl a nikdy
znovu nemohl vzestoupit, protože v minulosti lidstvo nikdy nemělo opravdový Zákon, který
by umožnil lidským bytostem vrátit se na nebesa. Říká se, že Šákjamuni učil Zákon a že Ježíš
učil Cestu. Ale ve skutečnosti to, co učili, bylo zamýšleno jen pro jednu z duší, pomocnou
duši každého člověka, přičemž lidská stránka tady to nemohla pochopit, a toto znemožnilo
člověku na povrchu a jeho hlavní duši (zhu yuanshen), aby se změnili pomocí kultivace. Lidé
mluví o tom, jak Buddha Šákjamuni šířil Zákon tak a tak. On a jemu podobní však pouze
ustanovovali lidskou kulturu. Hovořil jsem o těchto věcech, když jsem začal [učit Zákon].
Když byly lidské bytosti na začátku stvořeny bohy, jejich mysli byly nepopsanou deskou.
Neměly  schopnost  pochopit  tento  svět.  Neměly  žádné  skutečné  životní  zkušenosti,  nikdy
nezažily  žádné  neúspěchy  nebo  těžkosti,  a  když  žily,  nemohly  rozpoznat  ani  čtyři  roční
období. Člověku musel být dán proces pro to, aby poznal a pochopil svět – proces zamýšlený
na  neustálé  ustanovování  různých  forem kultury  –  a  pro  lidstvo  tak  musel  být  vytvořen
systematický, správný způsob uvažování a morální povědomí. Něco takového se dá zformovat
jen pomocí mimořádně dlouhého dějinného procesu, a proto lidstvo muselo projít tolika roky
dějin. Tři říše a lidstvo nebylo možné vytvořit za chodu, zatímco se odvíjela náprava Zákona.
Tak by to nešlo, takže tam musel být dějinný proces, který umožnil lidským bytostem, aby na
rozumové  úrovni  pochopily  věci,  během  toho,  jak  v tomto  dějinném  procesu  procházely
skutečnými životními zkušenostmi.  Pouze potom mohl být  ustanoven ten stav bytí,  mysl,
vnější vzhled, morální povědomí a jednání, které dnes člověk má.

Potom v průběhu toho, jak procházejí skutečnými životními zkušenostmi v tomto světě a
procesem poznávání světa, lidem samozřejmě muselo být řečeno, zatímco se ustanovovala
lidská kultura, o nejdůležitějších věcech, jako: co jsou bohové? Co jsou buddhové? Co jsou
taové? A co jsou rozliční bohové? Takže jak byla ustanovena lidská kultura? Tito bohové byli
posláni do lidského světa, aby mohli lidi tyto věci naučit skrze jejich spásu. Ve skutečnosti, co
se týká spásy, právě jsem řekl, že ti, co byli spaseni, byly pomocné duše. Ani jediný člověk se
nedokázal vrátit na nebesa – všichni se stále převtělují v lidském světě. Protože pomocná duše
je  ovlivněna  vnější  podobou  člověka,  má  stejný  vzhled  jako  ten  člověk.  Ti  s dobrým
vrozeným základem pro osvícení mohou vidět, že se vrátil na nebesa, ale tato nebeská bytost
byla jen pomocnou duší lidské bytosti,  která náhodou měla stejnou podobu jako ta osoba.
Nebylo  to  však  ve  skutečnosti  hlavní  tělo  toho  člověka  a  ten  člověk  i  tak  stále  musel
procházet  převtělováním.  Dějiny  byly  jednoduše  ustanoveny  takovým způsobem,  krok za
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krokem  až  dodnes,  a  člověk  byl  takto  vychováván,  aby  se  stal  člověkem  s dnešním
uvažováním a chováním, a toto bylo k tomu, aby, když lidské dějiny dosáhnou této poslední
fáze,  byly  lidské  bytosti  schopny  rozpoznat  tento  Zákon.  Jinými  slovy,  objevení  se
Šákjamuniho  a  objevení  se  některých  bohů  v dějinách  se  rovnalo  objevení  se  kultur
odevzdávaných bohy. To samotné bylo ve skutečnosti k ustanovení způsobu uvažování pro
lidské bytosti,  který by jim umožnil  pochopit  božské bytosti  a ustanovit  kulturu,  která by
učinila představu o božských bytostech srozumitelnou. Kdyby byly dějiny jiné a já bych sem
dnes přišel odevzdávat tento Zákon, bylo by pro mě velmi těžké tento Zákon učit, protože
byste nevěděli, co je bůh, co je buddha nebo co je tao. Jak bych to potom učil? Musel bych
vám všechno vysvětlit,  včetně toho, jací jsou buddhové, taové a bohové a jaké jsou jejich
vlastnosti,  co dělají,  jak nabízejí  lidem spásu,  co je  spása,  co  se stane  s lidmi,  kteří  jsou
spaseni,  a  tak  dále.  Dokonce i  kdybych vám to všechno vysvětlil,  neměli  byste  skutečné
životní zkušenosti a vědomosti, které jsou potřebné, ani žádnou představu ve své mysli, ani
byste neprošli procesem chápání věcí. Jak bych v tom případě mohl odevzdávat Zákon? Jak
byste ho mohli pochopit? Proto to všechno muselo být dokončeno v průběhu historie a lidé
tak dnes mohou pochopit, co je bůh, co je Zákon, co je kultivace, co je dosažení Dokonalosti a
tak dále.

Co je tedy kultivace? Pouze kultivace, kterou dělají učedníci Dafa dnes, je opravdovou
kultivací, protože lidské bytosti jsou tu skutečně schopny kultivovat – něco, co se v dějinách
nikdy nestalo.  Co znamená „spasit  všechny bytosti“? I  když bohové zanechali  lidem tuto
kulturu, ve skutečnosti nedělali takovou věc, [jakou je spása všech bytostí]. Já to však dělám,
a nyní jste to i vy – učedníci Dafa – kteří zachraňujete všechny bytosti. A děláte to pro celé
lidstvo (potlesk), zachraňujete lidi v široké míře. Jinými slovy, při dělání všeho, co učedníci
Dafa  dnes  dělají  –  ať  jste  součástí  nějakého  projektu  nebo  jdete  do  ulic  a  objasňujete
skutečnost, rozdáváte materiály, anebo sedíte před konzuláty a ambasádami, abyste odhalili
zlo – kultivujete  se,  potvrzujete  Zákon a v průběhu toho zachraňujete  lidi  ve světě.  Toto
učedníci  Dafa  dělají.  I  když  se  to  zdá  být  obyčejné,  tyto  činy  jsou  všechny  velkolepé,
pozoruhodné,  protože  všechna  povolání  v lidském  světě  a  všechna  prostředí  jsou  vaším
kultivačním místem. Při kultivaci, která se dělala v minulosti, začít kultivaci znamenalo odejít
do kláštera anebo do hor. Mnoho lidí nechápe tuto kultivační metodu, kterou jsem určil pro
učedníky Dafa. Diví se: „Jak můžou kultivovat při práci? Jak to, že se nestali mnichy?“ Je to
pochopitelné. Ve skutečnosti Šákjamuni kdysi o tomto tématu mluvil. Řekl, že když Svatý
Král, který otáčí Kolem, sestoupí do světa, lidé se budou schopni kultivovat na tathágaty bez
toho, aby museli opustit světskou společnost. Takže jak člověk dělá [kultivaci] bez toho, aby
opustil světskou společnost? Jak má člověk kultivovat v takové společnosti, kterou zde máme
dnes?

Právě  jsem  řekl,  a  už  jsem  o  tom  hovořil  předtím,  že  učedníci  Dafa  jsou  ve  všech
povoláních a ve všech společenských vrstvách a že zachraňují vnímající bytosti,  potvrzují
Zákon  a  hrají  úlohu  učedníka  Dafa  ve  všech  různých  profesích.  A když  jste  v různých
povoláních, když se tedy dokážete dobře činit ve všech těch věcech, které máte dělat, potom
se ve  skutečnosti  kultivujete.  Všechny  rozličné  profese  v lidském světě  jsou  kultivačními
místy, které vám byly poskytnuty. Toto se vrací zpět k tématu, které jsem vznesl předtím – že
všechno v lidstvu a ve Třech říších bylo vytvořeno pro Dafa, vybudováno pro Dafa a přišlo
pro  Dafa.  Člověk  se  může  kultivovat  při  libovolné  činnosti  nebo  při  práci  v libovolném
povolání. Jinými slovy, lidská společnost je jedno velké cvičební místo pro kultivaci mých
učedníků Dafa a můžete se kultivovat bez ohledu na to, kde jste. Záleží jen na tom, zda se ve
své  kultivaci  činíte  nebo ne,  a  to  také  platí  pro ty,  kteří  dělají  věci  jako zvláštní  agenti.
(Posluchači se smějí) Všichni se můžete kultivovat a zachraňovat bytosti. Je to jen otázka
toho, jak usměrníte své myšlení a jaký máte postoj vůči Dafa.

Věci,  o kterých jsem právě hovořil,  jsou věci, které jsem vlastně projednával ve svých
učeních Zákona už předtím; tentokrát o nich s vámi hovořím pouze z jiného úhlu. Rád bych
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využil následujícího času na zodpovězení některých vašich otázek. (Potlesk) Dlouho jsem vás
neviděl a mnoho lidí má mnoho otázek, které se chtějí zeptat. Ale jsou tu vždy tací, kteří se
v minulosti nečinili a teď se začali činit. Musejí znova projít tu cestu, po které už ostatní jdou,
a budou se ptát na otázky, které už předtím vznesli jiní. (Posluchači se smějí) Je tu také část
lidí, kteří téměř nečtou knihy. Ty knihy obsahují všechny odpovědi, ale ti lidé nečtou knihy, a
tak když mě vidí, stále se chtějí na ty otázky zeptat. (Posluchači se smějí) Ale i tak, když se
dokázali stát učedníky Dafa a kultivovat v Dafa, měli bychom je považovat za mimořádné.
Pokud máte otázky, zeptejte se na ně. Jsem nakonec váš Mistr. Když učedníci mají otázky,
zejména takové, které se týkají  kultivace,  je  to tak vážná věc,  že se musím těm otázkám
věnovat a hovořit s vámi o nich. Dále, když se budete ptát na otázky, měli byste to udělat jako
obvykle zasláním papírků. Je tu ještě jedna věc. Sedí zde víc než tři tisíce lidí, a to nepočítám
vedlejší sály. Kdyby tu byl papírek od každého člověka, nemohli bychom je všechny projít.
(Mistr  se  směje) Takže  ti,  kteří  jsou částí  organizačního výboru konference,  je  protřídí  a
potom pošlou zde nahoru ty, které vybrali.

(Mistr si sedá, učedníci tleskají)

Učedník: Učedníci  Dafa  z měst  Wu-chan  a  Šen-čen  zdraví  Mistra!  (Potlesk)  Jsme
rozhodnuti dělat tři věci dobře a dobře kráčet posledním úsekem naší cesty.

Mistr: Věřím vám. Určitě budete! Děkuji vám! (Potlesk)

Učedník: Zjistil  jsem,  že  to,  co  brání  mému  zlepšení,  je  ve  skutečnosti  to,  že  moje
spravedlivá víra není dostatečně pevná a že tam jsou prvky na mikrokosmické úrovni, které
nevěří,  z čehož  jsem  velmi  smutný.  Já,  váš  učedník,  si  skutečně  přeji  vrátit  se  domů
s Mistrem.

Mistr: Vidím to z papírku s touto otázkou, samozřejmě, že tam jsou prvky zaostávání, ale
zároveň  se  chceš  skutečně  dobře  kultivovat.  Myslím,  že  když  budete  více  číst  Zákon,
dokážete  rozřešit  to,  co vás  trápí,  a  určitě  se budete dobře kultivovat.  Není  na to  nějaký
zvláštní  prostředek.  Když je na světě tolik  lidí,  neexistuje způsob, kterým by Mistr  mohl
osobně učit každého jednoho člověka kultivovat se. Proto jsem vás vždy učil, abyste brali
Zákon za Mistra. Říkal jsem, že Mistr zhustil vše do tohoto Zákona, ale dodnes jen nemnoho
z vás pochopilo váhu těchto slov. Povím vám o tom znovu v budoucnosti. Pokud se skutečně
držíte Zákona a kultivujete se, určitě v kultivaci uspějete! Proto máte více číst knihu a více
studovat Zákon. (Potlesk)

Učedník: Vyřizuji Mistrovi pozdravy od učedníků z města Šen-jang! (Mistr: Děkuji vám!)
(Potlesk) Když čistíme svá dimenzionální pole, měli bychom používat pozici spojených rukou
(jieyin), nebo pozici vztyčené dlaně (lizhang)?

Mistr: Když jsou ruce spojeny, vaše tělo a mysl se čistí, a když je vaše dlaň vztyčená,
vysílá se. Forma na povrchu slouží jen k posílení vašich myšlenek při vysílání spravedlivých
myšlenek a aby vám to pomohlo lépe se zaměřit na dělání jedné věci. Ve skutečnosti, pokud
jsou vaše spravedlivé myšlenky silné, postačí samotné vaše myšlenky.

Učedník: Všichni  učedníci  z mést  Peng-pu,  Che-fej  a  Chuej-nan  v provincii  An-chuej
zasílají  našemu  velkému  Mistrovi  pozdravy!  Velmi  nám  chybíte.  Kdy  uvidíme  našeho
soucitného Mistra osobně? V Číně jsou teď všechny šestileté děti nuceny stát se hromadně
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malými pionýry, dva měsíce poté, co začnou školu. Budou děti při tomto scénáři ve smrtelném
nebezpečí, až bude ničemná strana rozložena?

Mistr:  Pro děti se to nepočítá. Nepočítá se to pro děti, pokud jsou nuceny vstoupit mezi
mladé pionýry.  (Potlesk) Rozhodně se to nepočítá pro děti,  které mají šest let nebo méně.
(Potlesk) Ničemná ČKS jen zaslepeně seje vítr a bude sklízet bouřku. (Posluchači se smějí)
Bez ohledu na to, jak se pokouší o jednu věc za druhou, nic to nezmění. (Posluchači se smějí)

Učedník: Všichni učedníci Dafa z Turecka zdraví Mistra! Děkujeme našemu soucitnému
a velkému Mistrovi za jeho milosrdnou spásu!

Mistr: Děkuji vám! (Potlesk)

Učedník: Šíření  Devíti  komentářů  a úsilí  učedníků  Dafa  na objasňování  pravdy vedlo
k obrovské  změně  situace  v pevninské  Číně.  Smíme  se  Mistra  zeptat,  zda  můžeme použít
důvod, jako je obchodní cesta, k tomu, abychom se vrátili do Číny?

Mistr: Raději byste měli ještě trošku počkat. (Mistr se směje) Celá náprava Zákona se řítí
k povrchu zuřivou rychlostí a teď je velmi rychlá, takže množství odstraňovaných zlých prvků
je poměrně velké a v nápravě Zákona jsou odstraňovány a ničeny ve velké míře. Když jsou
spravedlivé myšlenky učedníků Dafa mimořádně silné, ničí také velké množství zlých prvků
v povrchové dimenzi, kam náprava Zákona ještě nedospěla. Učedníci Dafa po celém světě,
včetně  těch  v Číně,  rychle  ničí  prvky  ničemné  strany,  stejně  jako  zasahující  démony.
Pozoruhodné je, že v posledním období velký počet bohů pomáhá vystopovat a zabíjet staré
síly na všech frontách. Ve chvíli, kdy je najdou, jsou svrženy do pekla. I když žádné nenajdou,
bohové je hledají všude kolem s cílem úplně je odstranit (potlesk) a spolu s tím jsou ničeny
i některé faktory, které uspořádaly staré síly. Další věc v této chvíli je, že ta zasahující božstva
spojená  s náboženstvími,  o kterých  jsem  nedávno  hovořil,  jsou  také  odstraňována.  Takže
celková situace se rychle mění. Ale pokud zlé bytosti nejsou úplně odstraněny, budou dělat zlé
věci a zaměřují svou snahu na zlé lidi a věci. Takže teď se příliš nesnažte se vrátit.

Učedník: Jakou úlohu mají hrát studenti na Akademii umění Fei Tian v průběhu nápravy
Zákona? Musejí i tak dokončit střední a vysokou školu?

Mistr: Akademie umění Fei Tian je profesionální instituce s cílem vychovávat prvotřídní
talenty a zahrnuje samozřejmě akademické vyučovací osnovy. Ohledně běžných předmětů,
studenti  se  zúčastňují  standardních  testů  pro  studenty  středních  škol  v Americe,  což
zabezpečí,  že  v těchto  předmětech nebudou pozadu.  Učedníci  Dafa  stále  na  škole  pracují
a věci se neustále zdokonalují. 

Úlohy, které studenti na Akademii Fei Tian hrají při potvrzování Zákona, v žádném případě
nejsou  malé.  Při  objasňování  skutečnosti  není  možné  dosáhnout  k tolika  lidem najednou,
a i když učedníci Dafa zachránili mnoho lidí pomocí práce objasňování pravdy, tento účinek
je těžké rozšířit na miliardy lidí ve světě. Všichni jste to viděli. Když někomu vysvětlujete
skutečnost, většinou se to děje vysvětlováním jednoho člověka druhému, nebo jen několika
lidem najednou. Ale jedno jediné představení přitáhne publikum o několika tisících lidí, nebo
přinejmenším o tisíci  lidí.  Pozoruhodné jsou výsledky během minulých Vánoc,  které  byly
vynikající.  Většinou  všichni  v publiku  prošli  úplnou  změnou.  Na  začátku  bylo  vysláno
několik  tajných  agentů,  aby  dělali  problémy,  a způsobovali  těžkosti  podněcováním
zasahujících  božstev  spojených  s náboženstvími.  Potom  jsme  učinili  preventivní  opatření
a následně už nebyly další problémy tohoto druhu. Když odcházeli z divadla, počáteční postoj
členů publika vůči Dafa v podstatě prošel úplnou změnou – všechny jejich postoje vůči Falun
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Gongu se změnily. S takovým posunem v myšlení člověka, jeho osud – tedy to, zda zůstane –
je rozhodnut.

Studenti z vyššího ročníku jsou v současnosti na turné, a když turné skončí, uvidí ho víc
než dvě stě tisíc lidí. Přemýšlejte o tom: jak dobře toto úsilí dopadlo? (Potlesk) Myslím, že to
stálo za tu námahu. (Obecenstvo se směje) Takže když jsme si uvědomili, že jeden taneční
soubor nestačí, zřídili jsme druhý a potom třetí. Nakonec, zachraňujeme bytosti. Tito mladí
učedníci  nejenže  dělají  věci  na  záchranu  bytostí,  ale  zvyšují  si  i svoji  úroveň  pomocí
kultivace. Ustanovují se, protože to, co dělají, je samotné kultivace a to, po čem kráčejí, je
cesta k božství.

Učedník: Kvůli  své  sobeckosti  a připoutáním  se  mnoho  koordinátorů  na  Tchaj-wanu
odchýlilo,  když vedli  praktikující  při  dělání  věcí  na potvrzování  Zákona,  a ty  věci  nebyly
v souladu s požadavky Zákona. Výměna názorů nepřinesla ovoce, dokonce ani po vícerých
opakováních. Váš učedník to viděl a trápí se tím. Mistře, rád bych se zeptal, jak by měl běžný
praktikující hrát svou úlohu v takovém případě, bez toho, aby vytvářel frakci, ale aby dobře
spolupracoval.

Mistr: Myslím, že to, co jste popsali, je výsledkem přílišného lidského uvažování, a takto
věci půjdou, když lidé vykonávají úlohy učedníků Dafa s lidskou myslí. Když každý člověk
kráčí  po své cestě  dobře a dobře se v průběhu kultivace kultivuje,  bude dělat  věci  dobře.
Asistenti  v různých  oblastech  jsou  skutečně  jen  lidé,  kteří  koordinují  věci,  s výjimkou
případu,  kdy  pro  ně  mají  nějakou  práci  Asociace  Falun  Dafa  nebo  Mistr,  tehdy  jsou
kontaktováni  a požádáni,  aby praktikujícím vzkázali  informace a to,  co je  potřeba.  Každý
z nich se musí dobře kultivovat, jako každý jiný. Všichni učedníci Dafa, včetně asistentů, se
musejí podívat do svého nitra, když se objeví problémy. Když to udělají všichni, věci určitě
půjdou  dobře.  Je  problém,  když  jsou  všechny  oči  zaměřeny  na  asistenty  a všichni  jim
pomáhají se kultivovat, přičemž zapomínají na to, že i oni jsou kultivujícími. Když je to tak,
vystoupí čím dál víc problémů, protože hledáte mimo, hledáte vně.

Pokud však asistenti  skutečně  neodvádějí  dobrou práci,  nebo pokud nemají  dostatečné
schopnosti,  potom je  třeba  skutečně  uvažovat  o změně.  Je  to  proto,  že  jejich  nečinění  se
dobře, třebaže souvisí s většími věcmi včetně zlepšení se jako celku v té oblasti, bude přesto
zasahovat do snah učedníků Dafa potvrzovat Zákon. Ale pokud každý jeden učedník dokáže
být zodpovědný za svoji vlastní kultivaci a být zodpovědný k Dafa, myslím si, že to bude mít
za následek, že stav věcí bude v celé té oblasti výborný.

Pomocník určitě bude dělat chyby. Slyšeli jste, co jsem právě řekl, že? Určitě udělá chyby.
Je to proto, že kdyby je nedělal, byl by bohem, a už by se nemusel více kultivovat. Mělo by se
potom s pomocníkem, který udělal, chybu, zacházet přísněji než s jinými, kteří dělají chyby?
Kultivace  je  stejná  a zachází  s každým  stejně.  Ohledně  vlivu,  jeho  zodpovědnost  je
samozřejmě větší a jeho chování pravděpodobně ovlivní jiné praktikující. Takže Mistr má na
něj  přirozeně  vyšší  požadavky.  Ale  ve  skutečnosti,  jako  individuální  kultivující,  je  s ním
zacházeno stejně. Za normálních okolností pomocník nemůže být uvolněn ze své služby jen
proto, že udělal chybu. Proč je to tak? Jak učedníci Dafa procházejí svou kultivací, pomocníci
samotní se ustanovují a zocelují, protože způsob, jakým pomocníci učedníků Dafa dělají svou
práci, není takový, jaký se dá nalézt v běžné společnosti. Nemá to vzor. Pokud je odvolán,
když  udělal  chybu,  a potom další  člověk  [který  nastoupil  krátce  nato]  je  taktéž  odvolán,
protože také udělá chyby, potom to není to, co já chci. Chci, aby se zocelil a aby dospěl. Jinak
řečeno,  fungovalo  by  to,  pokud  bys  ty  jako  učedník  Dafa  udělal  chybu  a já  bych  ti  už
nedovolil být učedníkem Dafa a nahradil bych tě někým jiným? (Učedníci se smějí) Ale když
ten člověk udělal chybu, nebylo by mu dovoleno být učedníkem Dafa a vyměnili bychom ho
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za jiného člověka – fungovalo by to? Problémy se určitě objeví, když se kultivujete, a když se
objeví,  důležitou  věcí  je  to,  jak  mu  všichni  pomáhají,  s dobrým  úmyslem,  změnit  se
k lepšímu, místo toho, aby jej nějak činili zodpovědným nebo ho kritizovali. Postoj, který má
každý kultivující k ostatním, je odrazem jeho vlastní kultivace, a tyto věci by vám všem měly
být jasné.

Když s pomocníkem není něco v pořádku, zodpovědnost, kterou za to musí nést, je určitě
vyšší a všichni to víte. Mistr má nesčetná Těla Zákona, která se starají o tyto věci, takže ona
určitě nenechají jeho problémy nebo příležitosti ke zlepšení bez povšimnutí. Ale pokud jste
příliš připoutáni k jeho problémům, vaše problémy samotné se touto záležitostí odhalí, a vy
budete  přinuceni  vidět  své  vlastní  problémy  pomocí  této  záležitosti;  toto  možná  povede
k tomu,  že jeho problém nebude dočasně  rozřešen  kvůli  tomu,  že vaše připoutání  nebylo
odstraněno.  Když je  kromě toho zmobilizováno ještě  více  lidí  a  zúčastní  se  toho,  potom
v pořádku – všechny vaše problémy se pomocí tohoto odhalí, abyste je všichni viděli. Takové
věci se stanou. Není to tak, že problémy není třeba řešit,  a není to tak, že Mistrova Těla
Zákona na ně nepoukáží.

Učedník: Do globálního centra  pro  vystupování  z ČKS často  telefonují  lidé  z různých
kruhů v Číně, kteří nás žádají, abychom vyřídili jejich pozdrav Mistrovi!

 Mistr: Potom tedy děkuji lidem v Číně a vnímajícím bytostem! (Potlesk) Když budou lidé
na světě osvobozeni od ovládání zlých faktorů, probudí se a použijí svou vlastní mysl, aby o
věcech uvažovali. Když předtím lidé vyjádřili své postoje nebo učinili prohlášení proti Dafa
pod náporem zla a útlaku, který zatemnil oblohu a pokryl zem, ať bylo takovýchto případů
jakkoli mnoho, nebyl to ten samotný člověk, který skutečně ty věci řekl. Byly to zlé faktory,
které  používaly  ústa  těch  lidí.  Toto  přísně  rozlišuji!  Takže  říkám  zlu:  S věcmi,  které  jsi
udělalo,  a  s tvou touhou pronásledovat  lidi,  se v průběhu nápravy Zákona vypořádám bez
nejmenší chyby.

Učedník: Dobrý den, Mistře! Já, váš učedník, pracuji jako novinář v médiích. Často mám
pocit, že moje schopnosti jsou omezené a že jsem jen velmi pomalu dělal průlomy. Napsání
článku  se  zprávou  mi  trvá  o mnoho  déle,  než  vyžaduje  má  profese.  Takže  se  tím  dost
znepokojuji a mám pocit, že to souvisí s pomalým zlepšováním mého charakteru. 

Mistr: Průlomy nastanou, pokud budete pokračovat ve svém studiu Zákona. Pouze pokud
budete dobře studovat Zákon, můžete potvrzovat Zákon, a pouze když budete studovat Zákon
dobře, můžete se činit lépe. Mnoho praktikujících zjistilo, že díky studiu Zákona dokážou
uvažovat  o věcech,  které  předtím neuměli  dělat,  kreativněji  a komplexněji  a jsou schopni
udělat vše s velkou dovedností. Toto se stane, když dobře studujete Zákon. Teď neříkám, že
jste se nekultivovali dobře. Mluvím o principu Zákona. Čtěte více knihu, studujte víc Zákon a
určitě získáte moudrost. 

Učedník: V průběhu objasňování  skutečnosti  se  často setkávám s takovýmto člověkem:
ztotožňuje se s Falun Gongem, ale ne s novinami Velká Epocha. Má otázka je, zda způsob,
jakým se vede Velká Epocha, způsobuje u lidí, že nerozumějí Falun Gongu, nebo jsou tam
problémy s těmito médii samotnými?

Mistr: Podle mého názoru to není ani jedno z toho. Na světě jsou všechny možné typy lidí.
Jeden může mít  rád  pikantní  jídla  a jiný  kyselá  – jsou  rozmanité  chutě.  Lidé  mají  různá
nepochopení,  která  se  všechna  dají  přisoudit  otravou  neodůvodněnými  lžemi,  které  šíří
ničemná ČKS. Kde je nepochopení, tam se vynoří problémy ohledně toho, jak se člověk dívá
na věci, a toto samotné se projeví ve formě různých názorů. Samozřejmě, nechci tím říci, že
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toto  médium  je  vedeno  ideálně.  Ale  mediální  výstupy  vedené  učedníky  Dafa  jsou
přinejmenším čistší než ty běžných lidí. Zachraňují lidi a prospívají jim, v tomto ohledu se
tedy s nimi běžné mediální výstupy nemohou porovnat. Proč je to tak, že jsou stále lidé, kteří
takto uvažují a hovoří takové věci? Vypovídá to o skutečnosti, že různí lidé jsou v různých
sférách  a berou  věci  různě.  Kdekoliv  je  člověk  otráven  nejničemnější  stranou,  tam se  to
vynoří.  Takže  si  myslím,  že  to  nejlepší,  co  můžete  udělat,  je  objasnit  mu  do  hloubky
skutečnost  ohledně dané záležitosti  a pomoci  mu pochopit  věci.  Není  to tak,  že by Velká
Epocha skutečně měla tak vážný problém.

Učedník:  Ohledně  vstupu  televizní  stanice  té  ničemné strany  do  Kanady a ustanovení
televize New Tang Dynasty (NTDTV), jak můžeme učinit průlom?

Mistr: Záleží to na učednících Dafa, jak to udělat. Měli byste si pamatovat jednu věc: dnes
je jeviště lidstva k tomu, aby na něm vystupovali učedníci Dafa, a určitě ne ti zlí!  (Potlesk)
Když se budete činit dobře a všichni to dobře pochopí, budou spolupracovat, navzájem se
koordinovat a mít silné spravedlivé myšlenky, potom tam není nic, čeho se nedá dosáhnout,
protože váš výchozí bod nemá obdoby – je to pro spásu všech bytostí! Tři říše byly vytvořeny
pro dnešní události, ne aby si obyčejní lidé užívali, a určitě ne pro zábavu obyčejných lidí.
Lidské bytosti skutečně mají svá rozptýlení, ale to je jen částí lidského života a je to stav,
který si lidské bytosti zachovávají, zatímco čekají na Zákon.

Učedník: Proč je to tak, že bez ohledu na to, jak se já, váš učedník, snažím, stále mám
pocit, že nemohu udržet krok s postupem nápravy Zákona?

Mistr: Myslím, že tvůj postřeh je dost dobrý.  Pokud máte stále pocit,  jako byste měli
nedostatky,  potom  se  stále  snažte  to  ze  všech  sil  doběhnout  studováním  Zákona  více
a děláním více toho, co mají učedníci Dafa dělat. To je vše, co musíte udělat.

Učedník: Jsme  tým,  který  vytváří  učebnice  v čínském  jazyce.  Rádi  bychom  se  Mistra
zeptali: když je proces nápravy Zákona tam, kde je dnes, kolik energie bychom měli věnovat
vytváření učebnic? Měli bychom věnovat více času vytváření učebnic, nebo jiným projektům?

Mistr: Myslím si, že ať už vytváříte čínské učebnice nebo děláte něco jiného, měli byste
uvažovat  o práci  na nich  koordinovaným způsobem a zjistit,  jestli  školy  vedené učedníky
Dafa budou vaše učebnice používat. Pokud ne, když je dokončíte a nikdo je nebude používat,
neztráceli byste čas? Takže toto by se mělo udělat koordinovaným způsobem. Pokud je školy
vedené učedníky Dafa skutečně potřebují,  potom to udělejte  a udělejte  to  dobře.  Když se
jednou začne dělat něco takového, není to malá úloha, a není nevýznamná. Vaše práce bude
zanechána lidstvu. Pokud jste to jen vy sami, kdo je chcete vytvořit, co když se potom, co je
dokončíte, zjistí, že mají chyby nebo jsou nevhodné a nedají se použít – nezpozdili jste potom
jiné věci? Takže se musíte dobře koordinovat. 

Učedník: Nejprve bych rád vyřídil  pozdravy Mistrovi ve jménu všech učedníků z Velké
Británie!  Nečinili  jsme  se  dobře  při  přípravě  celosvětového  turné  čínského  novoročního
představení  NTDTV. Představení  se ve Velké Británii  neuskutečnilo kvůli  různým složitým
problémům, se kterými jsme se setkali při hledání místa na představení. Je to proto, že tam
jsou nějaké problémy s učedníky ve Velké Británii jako celku?

Mistr: Myslím si, že pokud se nepodařilo najít ani místo, potom je to opravdu problém.
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(Učedníci se smějí) Jak se to mohlo stát? Je to proto, že jste to nepovažovali za dostatečně
důležité  a nespolupracovali  jste  dobře?  Každý  rok  učedníci  Dafa  uspořádali  představení
k čínskému Novému roku a postupně se to rozšířilo do jiných oblastí, některé země dokonce
uspořádaly svá vlastní představení. Proč to děláme? Abychom pobavili běžné lidi? Vůbec ne.
Všem je to jasné. Chceme udělat to, že pomocí tohoto média ukážeme vystupování učedníků
Dafa,  skoncujeme se  lžemi  a pomluvami,  které  zkažená strana  lidem vštěpila,  a současně
spasíme všechny bytosti a objasníme skutečnost.  Pokud jsou dnes na světě lidé ve střední
a vyšší  vrstvě  společnosti,  kteří  řeknou,  že  nevědí  o Falun  Gongu,  potom  bych  řekl,  že
předstírají neznalost. Zvláště pokud je to někdo z vládního úřadu, kdo tvrdí, že neví, co je
Falun Gong, potom úmyslně hraje hluchého – skutečně je to tak. Jinými slovy, v podstatě
všichni vědí, co je Falun Gong, a všichni vědí, že ČKS Falun Gong pronásleduje, a to, že
Falun Gong je dobrá, laskavá skupina lidí, kteří se kultivují podle Zhen-Shan-Ren. Je jim to
velmi dobře jasné. 

Takže si myslím, že jelikož vznikl tento problém, je potřeba jít objasnit skutečnost. Myslím
si, že by se to mělo vyřešit objasňováním skutečnosti, a současně bychom měli zjistit, co nás
blokuje. Největší problém ve skutečnosti je, že praktikující navzájem dobře nespolupracovali.
Samozřejmě, jsou oblasti, kde byli praktikující zablokováni v nekonečných sporech – jeden
chtěl  pronajmout  toto  divadlo  a jiný  chtěl  pronajmout  nějaké  jiné  –  a zapomněli,  že  mají
potvrzovat Zákon, a ne sebe. 

V předchozích letech jste to všechno dělali vy, učedníci Dafa. Když jsem se na to však
každý rok  podíval,  cítil  jsem se  zároveň šťastný  i nespokojený.  Učedníci  Dafa  vynaložili
mnoho  finančních,  materiálních  a lidských  zdrojů  na  každoroční  představení  k čínskému
Novému roku a lidé, kteří se toho zúčastnili, byli většinou klíčovými členy různých projektů.
Takže pokud jsme nedosáhli žádaných výsledků, byla by to skutečně čistá ztráta a nevyplatilo
by se to.  Dokonce i během představení  jsem zaslechl  sarkastické  poznámky a návštěvníci
divadla při odchodu z představení říkali všechny možné věci – což znamená, že se žádaného
výsledku  nedosáhlo.  Samozřejmě,  učedníci  Dafa  potvrzují  Zákon,  a když  objasňují
skutečnost, nemusejí být vždy úspěšní v dosažení toho, co chtějí. Později jsem o tom chvíli
přemýšlel  a uvažoval  jsem:  „Měli  bychom  v pořádání  představení  pokračovat?  Jestliže
výsledky zůstanou stejné, nemůže to pokračovat. Učedníci Dafa to vše nedělají proto, aby
bavili  běžné  lidi.  Pokud  to  nemůže  lidi  po  vynaložení  tolika  lidských,  materiálních
a finančních  zdrojů  zachránit  –  a dělá  se  to  v  mnoha  oblastech  –  potom  to  nemůže
pokračovat.“ Později, když jsem to pečlivě zvážil, viděl jsem, že mezi našimi učedníky Dafa
jsou  skutečně  nějací  lidé  s talentem  v této  oblasti,  kteří  vždy  chtěli  touto  schopností
potvrzovat  Zákon.  Všichni  měli  podobné  přání.  Samozřejmě,  mluvím o tom na  povrchní
úrovni. Takže jsem si pomyslel: „Jestliže je situace taková, pustím se do toho a převezmu nad
tím vedení.“ (Potlesk) Anebo je přinejmenším povedu, dokud nedospějí; několik let je povedu
a potom už budou vědět, jak věci dělat.  

Samozřejmě, věci se snadněji řeknou, než udělají, a když jsem se do toho zapojil, samotná
povaha té věci se změnila. Všichni víte, že učedníci Dafa mají potvrzovat Zákon, takže co
dělá Mistr? Mistr přišel dělat nápravu Zákona. Proto když jsem se to jednou rozhodl udělat,
všechno se změnilo – členové publika před námi,  lidé,  které  jsem chtěl  spasit,  a samotná
záležitost,  která  se  měla  uskutečnit.  Jestliže  se  to  mělo  udělat  dobře,  potom  to  muselo
dosáhnout nejlepších výsledků a skutečně spasit a zachránit lidi. Pouze potom bych to dělal,
a toho  se  muselo  dosáhnout.  Takže  jsem nemohl  dělat  věci  jako  předtím.  Předtím  dělali
učedníci Dafa představení ve volném čase, a teď, pokud se to mělo udělat,  muselo to mít
vysokou  úroveň.  Samozřejmě,  někteří  lidé  řeknou:  „Všechno,  co  dělá  Mistr,  bude  určitě
uděláno nejlépe.“ Skutečně! Pokud by to nebylo nejlepší, nedělal bych to. (Potlesk) Takže
jsem požádal lidi, aby začali nabírat nováčky pro založení taneční školy, vybrali talentované
lidi  a vytvořili  orchestr.  Celá tato série  událostí  vyžadovala  trénink a přípravu od základů
a všechno to muselo vést ke skutečně prvotřídním představením. Mistr se zapojil do mnoha
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z těchto věcí, včetně tvůrčích prvků a zkoušek. Všichni jste se o tom doslechli. 

V každém případě, ty děti se na vystoupeních činily ohromně. Opravdu odvedly výbornou
práci.  Zřídka  se  vidí  lidé  v publiku,  jak  roní  slzy  na uměleckém vystoupení.  Na každém
vystoupení  hraném Nebeským uměleckým souborem bylo  mnoho  členů  obecenstva,  kteří
během něj ronili slzy, a ještě víc si jich neustále utíralo slzy z očí. Každé vystoupení bylo
takové. Lidé byli hluboce pohnuti a dojati. V této dimenzi to byli mladí lidé, kteří vystupovali,
ale  v jiných  dimenzích  to  dělalo  mnoho  mých  Těl  Zákona  a mnoho  nebeských  bytostí.
(Potlesk) Co se týká změn, které to v lidech způsobilo, síla dopadu se velmi podobala tomu,
co se dělo tehdy, když jsem předtím osobně učil Zákon. (Potlesk) Takže to mělo za následek
obrovské změny v lidech. 

Je to nakonec umělecké vystoupení,  takže čím vyšší úroveň, tím více lidí bude k tomu
vnímavých a tím větší změny se v lidech uskuteční. Proto to musí být dokonalé vystoupení.
Musí být dokonalé v každém ohledu – ve chvíli, kdy se zdvihne opona, by oči měly spatřit ten
nejkrásnější výjev. Požadavky jsou takové, že choreografie, kostýmy a divadelní efekty musí
být  všechny  nádherné.  Lidé  v dnešní  společnosti  tomu  už  nerozumějí.  Lidský  smysl  pro
estetiku se mění spolu s trendy ve společnosti. Jeden den je módní tohle, takže se říká, že je to
dobré; další den je v módě něco jiného, takže se říká o něčem jiném, že je to dobré. Pouze
principy Dafa se nemění  a jsou nezměnitelné,  a my jsme jediní,  kdo vědí,  co je  skutečná
krása. Protože učedníci Dafa kultivují Zhen-Shan-Ren, dokážeme vědět, co je skutečně dobré
– něco, co se nikdy nemění – a proto to rezonuje s dobrou a krásnou stránkou lidí. Toto je
něco, co obyčejní lidé teď nemohou udělat. Energie vysílaná s písněmi našich zpěváků, spolu
s hudbou  z orchestru  a s pohyby  tanečníků  na  představení,  je  též  čistá  a dobrá,  soucitná
a mimořádně mocná. Ve skutečnosti byly v tom poli vyřešeny zdravotní problémy mnohých
členů publika. Ti, kteří se podívali na představení, to ještě nevědí, ale postupně to pochopí.
V době,  kdy  skončili  sledování  představení,  byla  jejich  mysl  vyčištěna  a jejich  zdraví  se
navrátilo.  (Potlesk)  Takže  si  myslím,  že  to,  co  jsme  udělali,  mělo  výborné  výsledky.
Samozřejmě, většina vystupujících jsou mladí učedníci Dafa, takže takovýmto způsobem to
příliš nevyčerpává zdroje učedníků Dafa.

Učedník: Jaký je cíl první mezinárodní soutěže NTDTV v čínském klasickém tanci?

Mistr: Nechci  to  takto brzy vysvětlovat  úplně,  protože si  tím necháme něco dobrého,
o čem budeme moci mluvit později. (Učedníci se smějí) Ale mohu vám o tom říci na povrchní
úrovni.  Ničemná  ČKS  se  obává  všeho,  co  učedníci  Dafa  dělají.  Představení  uspořádané
učedníky  Dafa  jsou  čistou,  poctivou  čínskou  kulturou,  pradávnou  kulturou  a opravdovou
kulturou,  kterou  lidstvu  poskytli  bohové.  Toto  samozřejmě  rozbíjí  kulturu  ničemné  ČKS,
takže ta se přirozeně bojí. Bez ohledu na to, jak ničemná strana používá všechny svoje intriky,
je  to  hanebná  vláda,  která  jen  zabrala  kus  země,  Čínu,  a všechno,  co  dělá,  je  omezeno
hranicemi Číny. Naproti tomu, když NTDTV dělá něco, jako je tato soutěž, je to rozsahem
celosvětové – je to mezinárodní soutěž a mezinárodní událost, nehledě na to všechno ostatní.
(Mistr se směje) (Obecenstvo se směje, tleská) Vítězi budou vítězit v mezinárodní soutěži.

Učedník: Řekl  byste  nám prosím o tom, zda je  v pořádku pro školu Minghui  používat
zjednodušené čínské znaky?

Mistr: Udělejte to tak, jak je to nejvhodnější. Můžete dělat věci jen na základě současných
okolností lidstva. Minghui škola na Tchaj-wanu používá tradiční znaky a ty, které se starají
o lidi  z pevninské  Číny,  používají  zjednodušené znaky.  Nejsem proti  ani  jednomu z toho.
Otázkou není, jak by se měly psát samotné znaky. Klíčem je, jak se zbavit kultury strany
a spasit vnímající bytosti. Na tom záleží nejvíc. Nezdržujte se těmito drobnostmi. 
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Učedník: Někteří učedníci, kteří žijí ve vzdálených oblastech, se neúčastnili nedávného
projektu  nápravy  Zákona,  když  Mistr  vedl  učedníky  ze  Severní  Ameriky  při  dělání
novoročního představení. Mají pocit, že možná zaostávají.

Mistr: Ne, není to tak. Nežádal jsem vás všechny, abyste přišli a účastnili se. Dokonce
i když jsem mluvil o prodeji lístků na představení, je to proto, že studenti byli znepokojeni
a požádali mne, abych řekl několik slov; nežádal jsem vás všechny, abyste přišli a zúčastnili
se toho. Řekl jsem jen, že ti z vás s vhodnými okolnostmi mohou přijít pomoci. Pokud vaše
okolnosti nebyly příznivé, neměli jste chodit. Pokud byste řekli: „Jsem opravdu zaneprázdněn
a nemůžu opustit projekty, které potvrzují Zákon,“ potom nechoďte.

Učedník: (Mistr: Přeskočím jména.)  Učedníci Dafa z provincie Če-ťiang zdraví Mistra!
(Mistr: Děkuji vám!)  (Potlesk) Jsou požadavky na tuzemské a zahraniční učedníky různé?
Anebo existuje různé množství karmy? Anebo je to kvůli různým druhům vědomostí a určitým
předurčeným vztahům?

Mistr:  Není  to  různou  karmou  ani  různými  požadavky,  a určitě  to  není  různými
předurčenými vztahy. Souvisí to s různými sliby, které jste učinili na začátku. Učedníci Dafa
jsou  jedním  tělem,  takže  je  to  stejné,  ať  jste  kdekoliv  –  postup  nápravy  Zákona  je
synchronizovaný.  (Potlesk)  Pokud by tam nebyly snahy k odporu proti  pronásledování  od
učedníků  Dafa  mimo  Čínu,  kteří  mocně  odhalili  zlo  v mezinárodním  rozsahu,  zlo  by
pronásledovalo  učedníky  Dafa  v Číně  ještě  vážněji  a s menšími  zábranami.  Všechno  toto
přineslo obrovské změny a tyto věci  jsou neoddělitelné od toho, co udělali  učedníci Dafa
mimo Čínu.  Takže  ohledně  otázky,  kterou  jste  vznesli,  jediný  rozdíl  je  v tom,  co  děláte.
Problémy, kterým čelíte, jsou stejné. Není tam rozdíl ohledně kultivačních sfér nebo úrovní. 

Učedník: Všichni učedníci z Ruska zdraví Mistra. Několik ruských studentů bylo zatčeno
nebo zadržováno kvůli objasňování skutečnosti. Můžeme se zeptat, jak by měli ruští studenti
změnit takovouto situaci a prostředí?

Mistr: Většinou, když je někde problém, měli by tam jít učedníci Dafa objasnit skutečnost
a měli  by to  dělat  houževnatě.  Naši  čínští  studenti  sdílejí  dojem,  konkrétně,  že v západní
společnosti  se všechno děje systematickým a organizovaným způsobem. Pro určité věci se
musí dopředu dohodnout setkání a člověk musí dlouho čekat, než se něco uskuteční. Ale to,
co se děje při pronásledování, je velmi naléhavé, a jak odoláváme pronásledování, není čas na
to, dělat věci takovým pomalým, pozvolným způsobem. Studenti si uvědomili, že to nebude
fungovat. Proto mnoho našich čínských studentů použilo svůj vlastní přístup, šli na osobní
schůzky, dělali  věci houževnatě,  rozhodnuti  objasnit  skutečnost v nejširší  míře a udělat  to.
Samozřejmě, pro některé západní studenty je to těžko snesitelné, protože jsou zvyklí dělat
věci tím druhým způsobem. Ale to nebude fungovat – opravdu ne. Nemůžete čekat. Vnímající
bytosti jsou pronásledovány a morálka prudce upadá. Počet lidí, které máte spasit, se stále
zmenšuje a stává se to čím dál složitější. Proto nemůžeme čekat. 

Učedník: Proč  se  v čínských  učebních  materiálech,  které  mají  být  zanechány  pro
budoucnost, používají zjednodušené znaky? Nejsou zjednodušené znaky výtvorem ČKS?

Mistr: Skutečně, zjednodušené znaky byly vytvořeny uprostřed společnosti ničemné ČKS.
To je jisté. Ale dnes více než miliarda lidí v Číně používá zjednodušené znaky. Pokud budeme
objasňovat skutečnost použitím tradičních znaků a oni je nebudou umět přečíst, nepůjde to.
Není to něco, co je možné změnit přes noc. Dělejte to, co je nejvhodnější, když objasňujete
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skutečnost. Nezáleží na tom, jaké písmo teď lidé používají. Není to problém, pokud s jeho
pomocí můžeme spasit lidi. Spása lidí má nejvyšší prioritu! (Potlesk)

Učedník: Mistr řekl, že učedníci Dafa získali nový život a vynořují se ze starého vesmíru
a ze starých principů Zákona. Můžeme to brát tak, že to znamená, že Dafa dal všem bytostem
příležitost obnovit se, jedinečnou a neporovnatelnou příležitost? 

Mistr: Tento  vesmír  už  není  dobrý,  a totéž  platí  pro  vnímající  bytosti.  Kdyby  nebyly
obnoveny, vesmír by přestal existovat. Taková je situace. Neomezuje se to na lidské bytosti:
co jsem řekl, se týká i božských bytostí, nebes a všech bytostí – platí to pro všechen život.
Zákon  se  napravuje  ve  vesmíru,  nejen  v lidském  světě.  Ve  skutečnosti  však  opravdová
náprava Zákona lidského světa ještě nezačala. 

Učedník: Povězte  nám prosím: jaký  je  vztah  mezi  založením vysoké  školy  a nápravou
Zákona?

Mistr: Jestliže učedníci Dafa chtějí založit vysokou školu, není na tom nic nesprávného, za
předpokladu,  že  ji  mohou  použít  k  potvrzování  Zákona,  objasňování  skutečnosti  a spáse
vnímajících bytostí. Je třeba se podívat na tento bod a rozpoznat, zda ten projekt má nějaké
spojení se spásou vnímajících bytostí. Pokud nemá, potom nemá velký význam to dělat. 

Učedník: Vidím  mnoho  prvků  kultury  strany  ve  způsobech,  jakými  ostatní  praktikující
dělají věci, ale nevím, jak jim o tom říci. 

Mistr: Způsoby uvažování  a skladba vět  lidí,  kteří  pocházejí  z Číny,  se  do různé míry
skládají ze zlých společenských praktik vytvořených ničemnou ČKS pro [pevninské] Číňany.
Jak se kultivujete, postupně si ty věci uvědomíte. Když [pevninští] Číňané žijí v normální
společnosti,  zlé  praktiky  a zvyky,  které  mají,  se  postupem  času  změní.  Ty  věci  však
neovlivňují  kultivaci a nemohou ji  brzdit,  takže toto není problém. Když jsem předtím na
začátku šířil v Číně Zákon, mnoho lidí mělo stejný stav mysli, ale i tak mohli pochopit Zákon
a kultivovat se. To není možné zastavit. To, že vynášíme na světlo ničemnou kulturu strany,
slouží k odhalení její zkažené povahy a k tomu, aby lidé uviděli, co je zač, uviděli, jak otrávila
čínské lidi, jak ničí lidský cit pro morálku a jak ničí pradávnou čínskou kulturu. Konečným
cílem zla je zničit lidstvo. 

Učedník: Jsou  knihy  Dafa  v tradičních  a zjednodušených  znacích  stejné  v jiných
dimenzích? 

Mistr: V jiných dimenzích nejsou v tradičních nebo zjednodušených znacích. (Obecenstvo
se směje) Jsou v písmu jiných dimenzí. (Obecenstvo se směje) Na nebesích jsou v nebeských
písmech. 

Učedník: Když vidím jasný zlatý bod, jak se mi pohybuje před očima, mohu říci „Mie“?

Mistr: Řeknu to takto: pokud si myslíte, že to není dobrá věc, můžete se s tím vypořádat
pomocí spravedlivých myšlenek. Ale pokud je to dobrá věc, vaše spravedlivé myšlenky na to
nebudou mít  účinek.  Je  to  proto,  že  vaše  myšlenka je  spravedlivá,  a když je  ta  věc  také
spravedlivá, nebude ovlivněna. 
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Učedník: V budoucnosti budou existovat jen Dafa a čínský jazyk, takže je v pořádku pro
děti,  které se narodily mimo Čínu, aby nechodily  do školy a studovaly jen Dafa a čínský
jazyk?

Mistr: Nežádal jsem vás, abyste to dělali. Když v budoucnu Zákon napraví lidský svět, to,
jaké budou věci v té době, je stav, k němuž se zbývající lidské bytosti budou muset pohnout.
Jestliže  řeknete:  „Já  chci  teď  dělat  věci,  které  jsou  určeny  pro  budoucnost,“  potom  je
nemůžete  udělat.  Nejlepší  bude,  když  se  zaměříte  na  dobré  dělání  věcí  spojených  se
současnou úlohou, kterou je spása bytostí.  Učedníci Dafa se nemají starat o budoucí věci,
protože v té době to bude Mistr sám, kdo to bude řešit. 

Učedník: Nepokračovali jsme v našich aktivitách na turistických místech v mnoha velkých
městech, protože většina praktikujících je zapojena do představení k čínskému Novému roku,
Nebeského orchestru a jiných projektů.  Takže je  čím dál méně praktikujících zapojeno do
přímého objasňování skutečnosti.  

Mistr: Ve skutečnosti  Nebeský orchestr  v poslední  době sotva  nacvičoval  nějaké  nové
skladby. Většinou si členové orchestru najdou čas na individuální cvičení; je málo času na
skupinové  zkoušky.  Je  to  tak  ve  všech  oblastech,  takže  to  většinou  nemělo  vliv  na  jiné
projekty. Na začátku, když byl orchestr založen, musel být tehdy vyčleněn čas na společné
zkoušky. Ale v současnosti sotva ovlivňuje jiné projekty. 

 

Učedník: Pronásledování  Falun  Gongu  ČKS  dosáhlo  mimo  Čínu  a byly  případy
praktikujících vrácených [do Číny]. Jak by se k tomu měla postavit naše média?

Mistr: Když nás zlo pronásleduje, oznámíme to – to není problém. Není tu nic, kvůli čemu
bychom  měli  být  na rozpacích,  protože  to,  co  ukazujeme  veřejnosti,  je  ničemnost  ČKS.
Učedníci Dafa nebudou zastrašeni zlem. Učedníci Dafa přestáli strašné bouřky, takže kdo se
obává?  Když se jí  neobávají  ani  učedníci  Dafa v Číně,  kdo by se jí  obával  mimo Čínu?
Odhalte zlo všude, kde by mělo být odhaleno, a přinášejte zprávy o čemkoliv, o čem je třeba
informovat. 

Učedník: Já,  váš  učedník,  se  velmi  chci  naučit  nazpaměť  Zákon,  ale  kvůli  různým
projektům v současnosti je čas skutečně těsný.

Mistr: Je to na vás. Toto dilema tu vždy existovalo, protože učedníci Dafa musí potvrzovat
Zákon a zároveň studovat Zákon dobře, takže jejich čas je určitě těsný. Je to výzva, které
čelíte. Kultivujte se dobře a zachraňujte vnímající bytosti. Obojí je důležité, to je jisté. 

Učedník: Protože nám Mistr řekl v přednášce roku 2005 v San Francisku, že Čínské město
je bílým místem v našem objasňování pravdy, snažili jsme se s tím něco udělat. Ale zlo tam je
i dnes  stále  divoké  a učedníci  v oblasti  zálivu  jsou  dost  znepokojeni.  Mistře,  dejte  nám
prosím v tomto ohledu nějakou radu.

Mistr: Kolik lidí skutečně šlo do čínského města v San Francisku, aby objasnili pravdu?
Jestliže jste v tom nevytrvali a zapojilo se do toho jen několik lidí, samozřejmě, že se věci
nezmění!  V oblasti  zálivu  je  tolik  učedníků,  proč  tedy  z té  oblasti  neuděláte  prioritu
a nevynaložíte tam nějaké úsilí?

Učedník: Učedníci Dafa z různých oblastí vás zdraví! Tyto pozdravy pocházejí z města
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Fu-šun v provincii Liao-ning, města Ša-š' v provincii Chu-pej, města Jen-tchaj, města Pchu-
jang provincie Chen-an, města Che-fej, města Pching-ťiang v provincii Chun-an, města Ťin-
an, města Kchun-ming, města Tan-tung provincie Liao-ning, města Chang-čou, provincie Fu-
ťien, města Nan-pching, města Min-pej, provincie Kuej-čou, města Cun-i, města Pchan-ťin,
města Chuaj-an provincie Ťiang-su, města Čchang-čchun, z Pekingu, Tchien-ťinu, Nan-ťingu,
města Čchang-čou, města Kuej-jang, města Si-šuang-pan-na provincie Jün-nan, města Šen-
jang, města Ning-te,  města Čeng-čou provincie Chen-an, města Ťi-lin,  Chung-tu ve městě
Nan-čchang,  města  Ču-chaj,  města  Laj-jang,  města  Čchen-čou,  města  Cheng-jang,  města
Cheng-nan,  města  Lu-čou  provincie  S'-čchuan,  univerzity  v  Tchien-ťinu  a z  města  I-jang
v provincii Chun-an.

Mistr: Děkuji vám všem! (Potlesk)

Učedník: Učedníci  Dafa  přišli  do  lidského světa  se  sliby,  které  dali  Mistrovi.  Jestliže
v tomto životě, který probíhá v lidské iluzi, učedník nekráčel po cestě, po které slíbil, má stále
kultivační cestu, která vede k Dokonalosti? A jak to konkrétně ovlivní jeho děti? 

Mistr: Jestliže  bytost  poruší  svůj  slib,  nebesa  to  považují  za  vážnou  záležitost.
Samozřejmě,  jestliže  během pronásledování  učedníků  Dafa  nenásledoval  zlo,  nezhoršoval
situaci, která i tak už byla dost zlá, nezapojil se do pronásledování učedníků Dafa a mezitím
se dokázal ztotožnit s Dafa, přinejmenším mu bude dovoleno zůstat do další fáze. V další fázi
se stále budou lidé kultivovat. Samozřejmě, nebudou mít tu čest a slávu učedníků Dafa období
nápravy Zákona, protože tato mocná ctnost je nezměrná. Když Zákon v budoucnosti napraví
lidský svět, bude tady skupina učedníků Dafa, ale jejich kultivace bude velmi těžká, tak těžká,
že i nejmenší odchýlení v myšlenkách člověka povede k tomu, že Zákon se tomu člověku
neukáže.  Když  dostanou  knihu,  mohou  ji  číst  každý  den,  a i tak  se  z nich  nemusí  stát
praktikující.  Takže  požadavky  na  ně  budou  vyšší,  protože  opravdový  obraz  všeho  se
v budoucnosti ukáže. Jinými slovy, i když to v budoucnosti bude těžké, příležitost kultivovat
se bude stále existovat. 

Učedník: Ohledně vašich přednášek v určitých oblastech, které nebyly oficiálně schváleny
Asociací Falun Dafa, je v pořádku, když lidé v jiných oblastech poslouchají, jak je jednotliví
praktikující předávají dále?

Mistr: Někteří praktikující rádi vynikají a čas od času se vytahují děláním něčeho nového
nebo  jedinečného.  Jak  jsem  řekl  při  mnohých  příležitostech:  to,  co  řeknu  s ohledem  na
specifické okolnosti nebo co řeknu malé skupince lidí, se nemá zaznamenávat, ani se to nemá
jen tak předávat jiným praktikujícím. Někteří lidé jednoduše neposlouchají, a přesto to dělají.
Vytahují  se,  poškozují  Dafa  a poškozují  kultivaci  učedníků  Dafa.  Víte,  v kultivaci  je
nejnápadnějším znamením toho, že člověk stále přechovává lidská připoutání, to, že dělá věci,
které neslouží k potvrzování Dafa, ale na potvrzení jeho samotného! Toto hraje destruktivní
úlohu. Jsou tací, kteří často dělají věci ve jménu Mistra, a říkají: „Mistr mě požádal, abych
udělal to a to.“ „Mistr řekl to a to.“ Nebo: „Mistr vás požádal, abyste udělali to a to.“ Nikdy
jsem nikoho nepožádal,  aby dělal  toto  nebo tamto.  Každý,  kdo to  tvrdí,  podporuje  svoje
vlastní záměry ve jménu Mistra. Dokonce i když někomu dám pokyn, aby něco konkrétního
udělal,  abychom  něco  vyřešili,  a ten  člověk  říká  věci  jiným  praktikujícím,  stále  hraje
destruktivní úlohu. Pamatujte si moje slova: každý, kdo říká věci mým jménem, dělá zlou věc.
Přinejmenším v tom okamžiku vůbec neříká věci, které by měl praktikující říkat; potlačuje
ostatní  a vyvyšuje se ve jménu Mistra.  Samozřejmě,  mohu požádat  primární  koordinátory
učedníků Dafa, aby předali má slova, a v těchto případech je požádám, aby tak učinili. 
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Učedník: Pět  tisíc  let  dějin  čínské  kultury  položilo  základ  pro  lidstvo,  aby  pochopilo
Zákon.  Teď  když  se  proces  nápravy  Zákona  blíží  ke  konci,  musíme  strávit  mnoho  času
sestavováním učebnic, které učí opravdovou, normální čínskou kulturu a které jsou vhodné
pro studenty základních a středních škol, jakož i pro nečínské studenty. 

Mistr: Myslím, že toto by se mělo udělat  společně se založením škol a mělo by se to
udělat koordinovaně. Jestliže to mezi vámi chce udělat jeden člověk a další člověk chce udělat
totéž,  vynaložíte  lidské  zdroje,  materiální  zdroje  a energii,  no  a nakonec  to  nemusí  být
použitelné – nedělali jste to potom zbytečně? Objasňování skutečnosti a zachraňování lidí je
teď skutečně naléhavá záležitost. Lidé v budoucnosti budou muset dát do pořádku věci, které
jednou zničili. Nezáleží na tom, že zlo je vede k tomu, aby takové věci dělali, protože ty zlé
skutky byly i tak učiněny lidskými bytostmi. Lidé budou muset odčinit zlo, které napáchali.
Ale  to,  jak  učedníci  Dafa  dělají  věci  teď,  jednoduše  dává  lidstvu  správnou  cestu  k
následování. 

Učedník: Pomozte nám prosím pochopit důležitost čínského klasického tance.

Mistr: Není příliš o čem hovořit  z hlediska důležitosti.  Učedníci Dafa používají  čínský
klasický tanec ve svých představeních. Měl bych tu promluvit o čínském tanci? (Publikum se
směje)  Protože  ho  používáte  ve  svých  představeních,  řeknu  o něm několik  slov.  „Čínský
tanec“ je ve skutečnosti  zkrácená forma názvu čínský klasický tanec. Samozřejmě, čínský
tanec zahrnuje lidový tanec, národní tanec a tak dále. Proč se čínský klasický tanec považuje
za klasický tanec? Je to proto, že se předával z pradávné Číny. Co se týče předávaných věcí,
jsou ve skutečnosti dvě metody: jedna je ta, když se dávné kultury různých období vloží do
lidských  genů,  což  vytváří  druh  vystupování,  které  je  spojeno  s každým pohybem lidské
bytosti,  a nazývá  se  „vystupování  yun“;  druhý  prostředek  je  pomocí  kulturního  dědictví,
a předávání  kultury  můžeme  rozdělit  na  slovní  a písemné  předávání  na  jedné  straně
a odevzdávání  tanečních  postojů  nebo pohybů na  straně  druhé.  Různé  oblasti  mají  různé
taneční styly a věci, které jsou vloženy do lidského těla, zase vedou postoje lidí a pohyby,
které určují jejich národnostní jedinečnost; toto se vztahuje na národnostní vystupování, které
existuje v tom, co vytváří lidskou bytost. Proto je velký rozdíl v každém pohybu, který udělá
Číňan, oproti  západnímu člověku – například zdvihnutí  ruky nebo nohy – jakož i v jejich
výrazu tváře. Ve skutečnosti je toto národnostní „vystupování yun“ něčím, co se dá jen velmi
těžko naučit. Ať uděláte jakoukoliv taneční pozici nebo pohyb, každé natažení ruky a každé
položení vaší nohy vyjadřuje toto vystupování, a je to společné vlákno, které se vine dějinami.

V čínském tanci jsou tři hlavní složky: fyzický  yun, fyzické formy a technika. „Fyzický
yun“, který zdůrazňuje čínský tanec, je ve skutečnosti vyjádření národnostního vystupování
pomocí  fyzického  představení.  Aspekt  fyzické  formy  čínského  tance  se  v průběhu  dějin
systematicky nepředával, předávaly se však techniky, a to mimořádně dobře. Jak víte, znak
„wu“ ve slově „wushu“ (bojové umění) a znak „wu“ ve slově „wudao“ (tanec) jsou stejně
znějící  znaky,  což  bylo  úmyslně  naplánováno  bohy.  Ve  skutečnosti,  když  se  znak  wu (z
wushu) použije v měkkém kontextu, vztahuje se na tanec; když se znak wu (z wudao) použije
v agresivním kontextu,  vztahuje  se  na  bojové  umění.  Během různých  dynastií  v dějinách
a v různých situacích, od císařského dvora až po běžné občany, při mnohých příležitostech,
jako jsou oslavy a bankety, tance, které se tam předváděly, dělali bojovníci, kteří předváděli
skoky,  obraty  a kotrmelce,  jež  obsahují  techniky  bojových  umění,  a mávali  meči,  oštěpy,
palicemi  a podobně.  Naopak,  fyzické  formy  se  většinou  předávaly  mezi  lidmi  a zahrnují
mnoho prvků různých stylů. Různé dynastie měly také svoje dvorní tance, a tato praxe nikdy
neustala.  To jen  v posledním období  lidé  začali  čínský tanec  systematicky standardizovat
a založili  formální  studium  a výuku  čínského  tance  –  tedy  výuku  čínského  tance
systematickým  způsobem.  Avšak  tato  forma  tance  rozhodně  nebyla  vytvořena  v nedávné
době. 
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Čínský  tanec  má  svůj  vlastní  úplný  systém  výcviku  k  vytříbení  základů.  Má  cvičení
podobná těm v baletu,  například ta s tyčemi nebo na zemi. Kromě toho má i fyzický  yun,
fyzické formy a techniky. Fyzický yun klasického tance, který dnes Čína používá, je omezený
na systém kultury strany, a tamější pochopení je ve skutečnosti poměrně povrchní. Yun nejsou
jen  taneční  pohyby  viditelné  na  povrchu;  jsou  to  hlavně  vnitřní  kvality  té  národnosti.
Například, když začnou spolu studovat čínský tanec člověk ze Západu a Číňan, a nikdo z nich
se předtím neučil tancovat, určitě budou předvádět různá vystupování. Věci předávané skrze
národnost  člověka  jsou  v kostech  a v bytosti  člověka.  Pokročilé  techniky  v čínském tanci
zahrnují kotrmelce, skoky a obraty, které jsou těžší než balet a vyžadují větší znalost techniky
než balet. Čínský tanec je širší než balet z hlediska obsahu a má mnohem více pohybů. 

Balet  má jen několik pohybů, a když se k nim pokusíte  přidat  další,  nebude to  baletní
pohyb. Takže se nedá změnit. Naopak, čínský tanec má tolik pohybů, že je v něm poměrně
lehké vyobrazit libovolný charakter. Všechno to lze udělat, bez ohledu na to, jaký charakter,
situace nebo okolí mají být v tanci znázorněny. Toto je jedna z jeho silných stránek a jeho
vytvoření je poměrně snadné. U baletu, na druhé straně, je mimořádně těžké přijít s novou
kompozicí, protože má tak málo pohybů – je jich jen tolik – a když to překročíte, už to není
balet. Protože čínský tanec je rozsáhlý a  obsahuje toho tak mnoho, je poměrně lehké něco
vytvořit. To je tedy výhoda pro učedníky Dafa, když používají čínský tance při představeních
k čínskému Novému roku. Kromě toho má Čína pět tisíc let civilizace, takže každý příběh
nebo každá věc se může vzít a zobrazit na scéně. To poskytuje nekonečný, nevyčerpatelný
zdroj materiálu. Jakou má cenu ta těžkopádná a nudná kultura ničemné ČKS? Minulý rok
ničemná ČKS promarnila tolik peněz a lidských sil, aby poslala více než šedesát uměleckých
souborů  do  světa  jako  pokus  zasahovat  do  představení  učedníků  Dafa,  vytvořila  pestrou
komickou  směs,  a jejich  surová a ponižující  představení  nikoho  nezajímala.  Museli  lidem
platit, aby šli jejich představení navštívit, ale lidé se jim i tak nakonec vysmáli. Promarnili
miliardy a vrátili se domů s absolutním neúspěchem. A mnozí z jejich účinkujících využili té
příležitosti  k  tomu,  aby  emigrovali.  Byl  tam  zlomyslný  boj  mezi  různými  uměleckými
soubory ohledně toho, že jejich honorář byl rozdělen nerovnoměrně; stálo je to celé jmění,
když se na jejich představení nechtěl nikdo dívat; obecenstvo sotva dokázalo najít dostatek
urážek, kterými by je počastovalo. Všichni jejich účinkující byli těžce pošpiněni zlými zvyky
z  kultury  strany,  takže  ničemná  strana  nedělá  nic,  jen  zaslepeně  seje  vítr  a bude  bouřku
sklízet. (Potlesk) 

Učedník: Čínské  novoroční  gala  hrálo  důležitou  úlohu  při  spáse  vnímajících  bytostí.
Někteří praktikující řekli, že abychom zachránili vnímající bytosti a umožnili více lidem přijít
a vidět naše představení, můžeme snížit ceny lístků a nemusíme se dívat na finanční ztrátu,
kterou to způsobí. Bylo takovéto uvažování správné?

 Mistr: Ne, nebylo. Museli jste snížit ceny nebo dát nějaké lístky zadarmo, protože jste se
nečinili dobře, nedosáhli jste, čeho jste měli dosáhnout, neměli jste jinou možnost a čelili jste
hrozícímu problému. Proto jste to udělali. Byl to výsledek toho, že jste se nečinili dobře.

 

Učedník: Když objasňuji skutečnost, zjistil jsem, že někteří Číňané v zahraničí přijímají
pravdu hůře než ti, co žijí v Číně.

Mistr: Předtím to tak bylo, ale už to tak není. Starší generace zahraničních Číňanů, kteří
odešli z Číny dříve, přišla do zahraničí, právě když blok zlé strany a svobodné země stály ve
světě proti sobě. Ostatní se skutečně dívali shora na země v bloku zlé strany, a dokonce i na
jejich lidi. Nebylo to proto, že tito lidé byli z jiné země, ale proto, že Čína byla společností
řízenou zlou stranou;  to vyústilo  do toho, že se na Číňany dívali  shora.  Hned jak člověk
vzpomenul  Čínu,  nikdo  ji  neschvaloval,  protože  Čína  byla  synonymem  pro  zlou
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komunistickou stranu. Takže někteří starší zahraniční Číňané měli pocity hanby a potupy. Jsou
rádi, když je Čína silná a prosperující, a toto je výsledek toho, že nedokáží jasně rozlišit ČKS
a Čínu. Je to složitý stav mysli, a oni nemusejí nutně schvalovat ničemnou ČKS. Kdyby teď
Čína  nebyla  pod  vládou  ČKS,  ale  měla  by  normální  vládu,  a kdyby  současně  byla  silná
a prosperující,  samozřejmě že by byli  rádi.  Musíme zjistit,  kde je jejich klíčový problém.
Když vysvětlujeme pravdu, musíme zjistit, kde v mysli člověka je překážka.

Učedník: Některé výstupy, které přímo zobrazují Dafa, se během představení k čínskému
Novému  roku  v New  Yorku  změnily.  Bylo  to  proto,  že  učedníci  neměli  silné  spravedlivé
myšlenky, nebo proto, že obecenstvo nemohlo ty věci přijmout? 

Mistr:  Změny v programu byly drobnosti. Pokud to není úplně vhodné, potom by se to
mělo  změnit.  Bylo  tam zasahování,  které  celé  pocházelo  od zvláštních  agentů  zlé  strany.
Pokoušeli se do mě zasahovat, ale vůbec to neúčinkovalo. Pokud něco chci udělat, nikdo na to
nemůže mít vliv, bez ohledu na to, jak se snaží. (Potlesk) Takže jsem často učedníkům Dafa
říkal: „Musíte mít jasno v tom, co děláte. Můžete poslouchat a brát ohledy na názory jiných,
ale když kráčíte po spravedlivé cestě, neměli byste neustále váhat v tom či onom.“

Při této příležitosti bych vám rád něco řekl. Všichni víte, že během těchto let, kdy ničemná
ČKS pronásledovala učedníky Dafa, ať to byli nějací agenti ČKS, kteří dělali zlo na internetu,
nebo ničemná ČKS, která vymýšlela lži v médiích, určitě mě neustále hanili a vymýšleli si
všemožné lži. Samozřejmě, toto všechno byly nejhorší hříchy, takové, které nebudou moci
odčinit; v budoucnosti si to uvědomí. Avšak já jsem je nikdy neposlouchal, ani jsem se na nic
z toho nedíval. Uvědomili jste si to? Nikdy jsem se na ty webové stránky nepodíval – věřili
byste  tomu?  (Potlesk)  Věděl  jsem,  že  mě  budou  hanět,  avšak  mě  nezajímalo,  čím  mne
očerňují. A samozřejmě, praktikující se neodhodlali k tomu, aby mi to řekli, takže nikdo mi ty
věci neopakoval. (Obecenstvo se směje) Proč bych se měl na ty věci dívat? Ty věci mnou
nemohly pohnout. Věděl jsem, co dělám, a znal jsem začátek a konec této záležitosti,  a to
bohatě  stačí!  (Potlesk)  Takže  co  se  týká  toho  procesu  uprostřed,  vůbec  si  nevšímám
nesčetných změn, které se dějí, ať jsou jakékoliv. Pokud moji učedníci Dafa kráčejí po své
cestě dobře, já dávám pozor, aby nebyly žádné problémy, o nic jiného se nestarám. (Potlesk) 

Učedník: Mistrův nový jingwen praví, abychom úplně odstranili rušivá božstva ve Třech
říších, která se podílejí na zasahování do nápravy Zákona. Na co se vztahuje pojem „rušivá
božstva“?

Mistr: Rušivá božstva... staré síly a všichni, kdo negativně ovlivňují Dafa, se považují za
rušivá božstva. (Potlesk)

Učedník: Spravedlivá náboženství z historie už nemohou poskytovat vedení pro kultivaci
a nyní zasahují do nápravy Zákona. Jak bychom se tedy na ně měli dívat?

Mistr:  Už jsem mluvil o tom, jak byste s nimi měli zacházet. Nemáte dělat žádné kroky
zaměřené na náboženství, protože my se zaměřujeme jen na to, co je v myslích lidí. Pokud se
člověk chce kultivovat, potom mu řekněte o Dafa; pokud chce naslouchat skutečnosti, potom
mu ji vysvětlete a bude to v pořádku. Není nic zvláštního, co by bylo třeba udělat, a nemusíte
tuto  skupinu  vyhledávat.  Počkejte,  až  oni  přijdou  k vám.  Řekl  jsem,  že  všechny  bytosti
přijdou  a budou  naslouchat  pravdě,  protože  jejich  postoj  vůči  Dafa  rozhodne  o tom,  zda
budou zachovány, či ne. Proč mají být odstraněna ta rušivá božstva, která řídí náboženství? Je
to proto, že lidé v těch náboženstvích musí zaujmout postoj a ta rušivá božstva je nenechají
a zbavují je příležitostí, aby byli spaseni, takže se musí odstranit. Je to proto, že ničí vnímající
bytosti.  Navzdory  tomu,  že  se  projevují  jako  božstva,  mnoho  bytostí  (s  náboženským
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pozadím)  se převtělilo  z ještě  vyšších  úrovní  než ta  božstva a staly se  lidskými bytostmi.
Takže zasahující božstva se musí odstranit a všem bytostem musí být dána příležitost,  aby
zaujaly postoj. 

Učedník: Mistře, zdravím Vás! Jsem učedník Dafa z Pekingu. Než jsme odešli z Číny, dost
učedníků Dafa v Pekingu nám připomínalo,  že pokud budeme mít příležitost  vidět Mistra,
abychom Vám určitě vyřídili jejich pozdravy! Mistr nám velmi chybí! Dnes konečně máme
příležitost  naplnit  to,  čím  nás  pověřili,  takže  jejich  jménem  zdravím  v  „Heshi“ Mistra!
Zdravíme ctěného Mistra! Vážený Mistře, zdravíme Vás! Vážený Mistře, zdravíme Vás!

Mistr: Děkuji vám! (Potlesk) Děkuji učedníkům Dafa v Pekingu! Není to tak, že učedníci
Dafa v Pekingu se nečiní dobře. Jak víte, největší množství zlých sil se soustředí v Pekingu,
takže  z hlediska  účinnosti  objasňování  skutečnosti  a stavu  praktikujících,  věci  tam  určitě
zaostávají za jinými městy. Není to proto, že by praktikujícím něco chybělo, ale tím, že zlé
síly jsou tam silnější a koncentrovanější. Jak je celkově ničeno čím dál větší množství zla,
učedníci Dafa v Pekingu nezaostanou ani jim nebude nic chybět v porovnání s učedníky na
jiných místech. To je jisté. (Potlesk)

Učedník: Učedníci  Dafa  z Ósaky  v Japonsku  zdraví  našeho  velkého  Mistra!  Mistře,
pracoval jste těžce! Jsem zarmoucen svou neschopností opustit své já, což způsobilo zpoždění
při zachraňování vnímajících bytostí. Kromě studování Zákona více, co ještě mohu udělat,
abych lépe naplnil požadavky na učedníka Dafa období nápravy Zákona?

Mistr: Protože už víš, že ses nečinil dost dobře, doběhni to a chovej se podle požadavků.
Tři  věci  učedníků  Dafa  se  musí  dělat  dobře.  V současnosti  je  nejdůležitější  věcí  spasení
vnímajících bytostí, zachránit více lidí! To je ta nejdůležitější věc. 

Učedník: Heshi  Mistrovi  od  učedníků  z Kalifornie!  Mistře,  řekněte  nám  prosím,  zda
bychom stále měli zřídit Renesanční univerzitu? Bude budoucí medicína částí kultivace?

Mistr: Zda zřídit univerzitu, záleží na tom, zda jsou pro to zralé podmínky. [Ptáte se na]
medicínu budoucnosti? Zdá se, že ani současná medicína není kultivací. (Učedníci se smějí)
Učedníci Dafa se mohou kultivovat při práci v libovolném povolání, ale povolání samotné
kultivací není. 

Učedník: Zdravím Vás, Mistře! Učedníci z města Char-pinu posílají pozdrav Mistrovi!

Mistr: Děkuji učedníkům Dafa z Char-pinu.

Učedník: Ve světle toho, jak v poslední době běží anglická Velká Epocha, mohl by nám
Mistr dát nějakou radu?

 Mistr: Tyto záležitosti souvisejí s tím, jak řešíte věci. Ptáte se, proč jsou tam problémy? To
se musím zeptat já vás. (Mistr se směje) (Učedníci se smějí) Chybějí vám lidské, materiální
a finanční zdroje, takže těžkosti jsou určitě velmi velké. Avšak čínská Velká Epocha se s nimi
setkala na začátku také a překonala to – probojovala se přes to. Nezaškodí, když se od nich
budete učit více a vycházet z těch zkušeností. Specifika toho, jak vést noviny, jsou však i tak
stále na vás. Je to stejné jako v otázce, jak se můžete dobře kultivovat. 
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Učedník: Nedávno  stránky  Minghui  dodaly  poznámku  k článku,  který  uvedl,  že
v současnosti by učedníci pokud možno neměli uzavírat sňatek s nepraktikujícími či s novými
praktikujícími.  Učedník  Dafa  z Tchaj-wanu  by  se  na  to  rád  zeptal  pro  učedníka  Dafa
z pevninské Číny. 

Mistr:  Ten  článek  napsal  učedník  Dafa  a to,  co  napíšou  učedníci  Dafa,  je  otevřeno
k diskusi a výměně názorů. Není to tak, že by vás Zákon požádal, abyste něco udělali, ani vás
nežádá, že se to musí udělat určitým způsobem. Mistr to neřekl a Zákon to nevyžaduje. Avšak
když  učedníci  Dafa  něco  dělají,  je  rozumné,  aby  o tom trošku  více  uvažovali.  Jsi  přece
učedník  Dafa,  takže  musíš  být  zodpovědný za svou kultivaci  a musíš  být  zodpovědný za
prostředí, které mají učedníci Dafa. Myslím si tedy, že pokud dokážete uvažovat o věcech na
tomto základě, budete vědět, zda se určité věci mají udělat, a pokud ano, jak se mají udělat.
Pokud postavíte na první místo sebe, mnoho věcí pravděpodobně nepůjde dobře a vyvstanou
problémy. Pokud skutečně chcete být zodpovědní k Dafa a ke své vlastní kultivaci, budete
dělat věci dobře. 

Učedník: Musím pracovat během doby určené k vysílání spravedlivých myšlenek. Bude to
účinné, pokud vysílám spravedlivé myšlenky při práci?

Mistr:  Za mimořádně zvláštních okolností, tedy, pokud skutečně nemůžete odložit to, co
právě děláte, můžete dokončit svou práci a potom vysílat spravedlivé myšlenky. Mohli byste
říci: „Budu pracovat a zároveň vysílat spravedlivé myšlenky.“ Ale to je velmi těžké udělat,
opravdu těžké. Když pracujete na běžném pracovním místě, nemusíte nutně používat pozice
rukou, protože jiní by to nemuseli pochopit. Je v pořádku, pokud tam jen tiše sedíte, protože
použití mysli stačí na cíl vyslání spravedlivých myšlenek. Pokud zároveň pracujete, určitě
nedokážete dobře vysílat spravedlivé myšlenky. Jestliže řeknete, že skutečně nemůžete přestat
pracovat, potom je v pořádku, pokud budete pokračovat ve své práci a doženete to později.
Ale při vysílání spravedlivých myšlenek učedníky Dafa ve stejnou dobu na celém světě je síla
bezmezná.  Takže  pokud  by  každý  člověk  mohl  řešit  tuto  záležitost  s velmi  silnými
spravedlivými myšlenkami a dělal by to od začátku velmi dobře, možná by už nyní nezůstalo
žádné zlo. Je to přesně proto, že do mnoha praktikujících zasahovala tato či tamta věc, že to
nebylo vykonáno dobře. 

Učedník: Nyní je půl čtvrté a Mistr učil  Zákon téměř dvě hodiny. Mistře,  učedníci vás
prosí, abyste se napil trochu vody. 

Mistr: Za chvilku. (Potlesk)

Učedník: Co mohou učedníci Dafa udělat, aby pomohli jinému učedníkovi, který je na
smrtelné posteli?

Mistr:  Nejlepší je číst mu Zákon. Bez ohledu na to, zda měl v této době odejít, všechno
záleží na něm. Bez ohledu na to, zda byli moji učedníci Dafa zabiti v důsledku pronásledování
nebo během tohoto časového období odešli z tohoto světa v důsledku pronásledování starými
silami, všichni dosáhli Dokonalosti. (Potlesk) Proč je to tak? Víte, že celý vesmír pozorně
přihlíží této nápravě Zákona a Tři říše byly vytvořeny kvůli nápravě Zákona. Všechny bytosti
čekaly během dlouhého průběhu dějin jen na dnešní nápravu Zákona. Každá jedna věc, která
se  dnes  v lidském  světě  stane,  je  skutečně  významná!  Ještě  významnější  jsou  všechny
události, které mají přímou vazbu k Dafa, k nápravě Zákona nebo k učedníkům Dafa. Když se
někdo  odváží  říci  „Falun  Dafa  je  dobrý“  během  tohoto  období,  kdy  se  odehrává
pronásledování – jen na základě tohoto jediného upřímného vyjádření a bez toho, aby udělal
něco jiného – tento člověk se určitě vrátí na své původní místo! (Potlesk) Proč je to tak?
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Během tohoto časového období a uprostřed zlého prostředí, pokud se stále odváží potvrdit
Zákon, určitě se stane božskou bytostí! (Potlesk) Je to proto, že toto je nejkritičtější období
v dějinách  a bohové  upřeně  sledují  každou  jednu  myšlenku  v mysli  každé  jedné  bytosti.
Nespočetné bytosti ve vesmíru sledují lidi světa. V každé částečce vzduchu jsou oči – vzduch
je přeplněn těmi, co vše sledují, přihlížejí každému malému pohybu v myšlenkách a chování
bytostí na tomto místě. Je to proto, že toto místo zde je ohniskovým bodem nápravy Zákona
a věci, které se zde odehrávají, mají vliv na budoucnost všech bytostí v celém vesmíru. Lidské
oči  ty  věci  nemohou vidět,  takže se jim zdá,  že se nic  významného neděje.  Ale nesčetní
bohové, tolik, jako nikdy předtím, Tři říše upřeně sledují. Kdyby to lidská bytost skutečně
mohla vidět, zdálo by se jí to úplně hrozné. Ani jediná myšlenka, kterou má člověk, a ani
jediný nápad, který mu přijde na mysl, neprojde bez povšimnutí velkého počtu bohů. Proto to,
co člověk udělá během tohoto časového období, určí jeho vlastní budoucnost. Co se potom
týká učedníka Dafa, někoho, kdo udělal tolik věcí, které mají učedníci Dafa dělat, uvažujte
o tom: kde by měl skončit? Nebyl tento člověk pronásledován na smrt jen kvůli tomu, že byl
učedníkem Dafa?  Není  učedníkem Dafa?  Nejenže  dosáhne  Dokonalosti,  ale  obdrží  i čest
a slávu, kterou má mít učedník Dafa. (Potlesk)

Když už jsme u této otázky, něco mne napadlo. Máme jisté praktikující: nemůžu říci, že
bys byl tajný agent, ale věci, které děláš, jsou skutečně hrozné. Stále se chceš kultivovat, ale
ČKS se zmocnila zlých věcí, které jsi udělal předtím, a používá je, aby tě zastrašovala. Bojíš
se,  že  když je  ČKS odhalí,  učedníci  Dafa s tebou budou jednat  jinak.  Bojíš  se,  že  Mistr
s tebou bude zacházet jinak. Ve skutečnosti o tobě už dávno vím! Kvůli tomu strachu děláš
věci, které chce zlo, proti své vlastní vůli. Na jedné straně chceš být učedníkem Dafa, ale na
druhé straně pokračuješ v dělání zlých věcí. Pověz mi tedy, co mám s tebou udělat? Teď máš
jen dvě možnosti: můžeš se opravdově, odhodlaně kultivovat, v tom případě jsi učedníkem
Dafa a všechno, čeho jsi dosáhl, se stane tvou mocnou ctností; anebo můžeš stát na straně zla,
v tom případě se nepočítá nic z toho, co jsi  udělal,  a udělal jsi to jen proto, abys zahladil
stopy. Tuto věc jsem už řekl velmi jasně. Kromě toho vám řeknu, že v nedaleké budoucnosti
všem lidem, které jsem popsal,  už nebude dána příležitost.  Ta doba přijde už velmi brzy!
Stane se to co nevidět! V lidském světě se tomu říká „odplata“ a je to velmi blízko. Ale bez
ohledu na to, co jsem řekl předtím, jistým lidem to šlo jedním uchem dovnitř a druhým ven.
Zda se rozhodneš tomu věřit v této kritické historické chvíli, tvé rozhodnutí není jednoduchou
záležitostí.  Četl  jsi  Zákon.  Jakým  směrem  se  vydáš?  Měl  bys  o tom  uvažovat  a sám  se
rozhodnout!

Učedník: Jak bychom měli vést své děti v kultivaci?

Mistr: Opravdu je třeba vám, učedníkům Dafa, říkat, co máte dělat? Jestliže vaše dítě
nemůže vykonávat cvičení, měli byste mu číst Zákon a učit ho zpívat písně učedníků Dafa.
Děti mnoha učedníků Dafa umějí recitovat Hong Yin. Některé velmi malé děti umějí recitovat
mnoho básní. To jsou skutečně dobré děti. 

Učedník: Poté,  co  je  zlo  převychovalo,  někteří  praktikující  Dafa  v Číně  pomáhali  zlu
pronásledovat  učedníky  Dafa,  kteří  byli  zadržováni,  čímž  jim  způsobili  tělesné  postižení.
Členové rodin obětí na ně chtějí podat žalobu kvůli tělesným zraněním. Mistře, řekněte nám
prosím, co bychom s tím měli udělat?

Mistr:  Obyčejní  lidé  to  samozřejmě  budou  řešit  po  svém.  Jestliže  někdo  způsobil
pronásledováním jinému člověku tělesné postižení, poškozená strana půjde samozřejmě po
něm. V kultivaci jsou to lidské bytosti, kdo se kultivuje, ne bohové. Jestliže se někdo mezi
lidskými bytostmi  dopustil  zločinů,  musí  za  to  samozřejmě zaplatit.  Ale  na  druhé  straně,
jestliže se [ta převychovaná osoba] může opravdově znovu kultivovat a kultivovat se pevně,
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je možné, že mnoho věcí se změní.  Řekl jsem, že všechno je tu kvůli  Zákonu, a to je to
nejdůležitější.  Ale  pokud  to  nedokážeš  dělat  dobře  a nedokážeš  splnit  měřítko,  potom jsi
obyčejný člověk. A jako obyčejný člověk budeš muset čelit skutečnosti, se kterou se střetávají
obyčejní lidé. 

Učedník: Učedníci ze San Diega zdraví Mistra! Mistře, co by teď měli dělat učedníci Dafa
s ohledem na nárůst zájmu o výuku čínštiny? Ovlivní práce na vzdělávacím systému čínského
jazyka jiné projekty, které potvrzují Zákon?

Mistr: Skutečně, učedníci Dafa vědí, že Američané nemají dobré pochopení věcí ničemné
ČKS.  Američané  stále  nerozumějí  kultuře  strany,  navzdory  tomu,  že  už  léta  s ničemnou
komunistickou stranou zápasí. Současné učebnice vytvořené ČKS jsou plné kultury strany.
Jestliže  se  lidé  učí  čínštinu  podle  učebnic  z pevninské  Číny,  nebudou  zformováni  na  lidi
kultury ničemné strany? Učedníci Dafa to mohou vidět velmi jasně, takže mají myšlenku:
„Můžeme sestavit nějaké učebnice a dát je k dispozici americkým vzdělávacím institucím?“
V tom případě  musí  být  učebnice  schváleny  americkým ministerstvem školství.  Pokud je
neschválí, nebudou použitelné, i když je vytvoříte. Jestliže máte pocit, že to můžete dokázat,
potom se do toho pusťte, a když to nemůžete udělat, není to až tak závažné. 

Učedník: Učedníci nazvali prodej lístků na gala představení NTDTV zkráceně „tui-piao“
(podpora prodeje lístků).  Slovo „tui“ (podpora) má však podobnou výslovnost jako „tui“
(vrátit). Lidé se ptali, zda to nebude mít negativní dopad. 

Mistr: Nemá to negativní dopad. Ale protože podpora prodeje lístků a vrácení lístků mají
stejný zvuk, změňme ten výraz. Neříkejme tomu už podpora prodeje lístků („tui-piao“), ale
prodej lístků („mai-piao“) – nevyřeší to ten problém? (Posluchači se smějí) Je to pravda –
„tui-piao, tui-piao“, na začátku jsem ani já nevěděl, zda lístky prodáváte, nebo je vracíte.
Jestliže tomu budeme říkat „prodej lístků“, je to dobré, ne? (Posluchači se smějí)

Učedník: Mediální  organizace  jako  NTDTV nebo Velká  Epocha  hrály  nesmírné  úlohy
v nápravě Zákona. Co se dá udělat, aby naše mediální organizace byly finančně samostatné
a nemusely si dělat starosti s penězi?

Mistr: To záleží na vás. Mluvil jsem o těchto věcech mnohokrát, ale stále budou potřební
lidé, kteří budou dělat věci jako návštěvy potenciálních klientů, prodej a marketing. Protože
jste učedníci Dafa – ať vás požádají udělat cokoliv – ať už psát články, rozdávat materiály
nebo vyjít do ulic – můžete to dělat  dobře. Ale zdá se, že když vás požádají navštěvovat
potenciální klienty nebo dělat prodej a marketing, nechcete to dělat. 

Učedník: V minulých  přednáškách  Mistr  vždy  říkal,  že  čínská  kultura  je  polobožská
kultura. Dnes jste řekl, že je to kultura, která pochází od bohů. 

Mistr: Je to tak. Byly to božské bytosti, které daly čínským lidem jejich kulturu, a to, co se
tu projevuje, je kultura, která je napůl lidská a napůl božská. To není v protikladu. Čínská
kultura je polobožskou kulturou, ale byla odevzdána lidským bytostem bohy. 

Učedník: Jaký postoj bychom měli mít my, zahraniční praktikující Dafa, k praktikujícím
v Číně, kteří chtějí přijet do zahraničí? Měli bychom je nabádat, aby zůstali v Číně?

Mistr: Nechci ohledně těchto věcí říkat nic absolutně. Jinak, když dnes něco řeknu, mnoho
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lidí půjde do extrému. Učedníci Dafa mají vykonat věci, které mají dělat! Toto je pravda, bez
ohledu na to, kde jste. Sliby, které jste kdysi učinili, musí být naplněny a bytosti, které máte
spasit, musí být spaseny!

Učedník:  Kvůli narůstajícímu počtu projektů na potvrzování Zákona se snížil počet lidí,
kteří objasňují skutečnost vládě USA, a mnoho věcí postupuje pomalu. 

Mistr: Máme omezené množství finančních, materiálních a lidských zdrojů, a je tolik věcí,
které stále musíme udělat. Když je to tak, musíte se podívat na to, které věci jsou nepodstatné,
které jsou důležité, a určit, jak to všechno vyvážit.

Některé vlády se skutečně nechovaly dobře, a je to proto, že staré síly umístily na vlády
různých zemí obrovská omezení. Proč je to tak? Je to proto, že vědí, že učedníci Dafa musí
v nápravě Zákona dělat mnoho věcí a mají mnoho složitých problémů, a cílem je ustanovit
mocnou ctnost učedníků Dafa. Kdyby nějaká mocná vláda něco řekla, nebo kdyby se všechny
vlády  zasazovaly  proti  režimu  té  ničemné  strany,  ničemná  ČKS  by  se  naráz  zhroutila
a pronásledování  by nemohlo pokračovat.  Neznamená to potom,  že  prostředí  na zkoušení
učedníků Dafa by už  neexistovalo?  Mohli  by se potom stále  kultivovat? Takže staré  síly
umístily na každou jednu vládu nejsilnější omezení. Když se podíváme na dnešní situaci, je
jasné,  že velmi brzy prohnilí  démoni ničemné strany už nebudou schopni  ovládat  každou
jednu vládu. Při nynějším ničení velkého množství zla se schopnost zla ovládat lidské bytosti
prudce zmenšuje. 

Učedník: Vidím, že je mnoho lidí v náboženstvích, kteří se opravdově chtějí kultivovat, ale
jejich náboženská víra jim brání dozvědět se pravdu.

Mistr:  Nejsou to jejich náboženství,  co jim brání  dozvědět  se  pravdu,  jsou to  faktory
rušivých božstev v těch náboženstvích, které mají záporný účinek. Teď je faktorů v té oblasti
čím  dál  méně  a méně;  čím  dál  víc  je  jich  ničeno.  Postupně  nastanou  velké  změny.  Jen
počkejte a uvidíte. (Potlesk)

Učedník:  Učedníci  Dafa  z Belgie,  Long  Islandu  z New  Yorku,  oblasti  zálivu  v San
Francisku, z Besançonu ve Francii, Toronta a Edmontonu v Kanadě, Jižní Ameriky, Irska, Srí
Lanky a Jižní Koreje zdraví Mistra!

Mistr: Děkuji vám všem. (Potlesk)

Učedník: (Mistr: Tato otázka je od západního praktikujícího.) Mistr řekl, že teď neděláme
osobní kultivaci, ale zachraňujeme vnímající bytosti. Mohl bych Mistra poprosit, aby vysvětlil
tento bod hlouběji?

Mistr:  Osobní zlepšování je stále nejdůležitější.  Co jsem říkal,  je,  že když potvrzujete
Zákon, z věcí, které učedníci Dafa mají dělat, je nejdůležitější spasení vnímajících bytostí,
a teď to dost tlačí.  Učedníci Dafa jako celek prošli  v průběhu kultivace několika různými
fázemi. Před 20. červencem 1999 bylo nejdůležitější věcí pro učedníky Dafa zlepšování se
v osobní kultivaci. Všechno ostatní bylo nepodstatné. Tehdy mnoho praktikujících mělo pocit,
že hned jak studovali  Zákon a dělali  cvičení,  stoupali  jako raketa,  letěli  vzhůru.  Průlomy,
které dělali v úrovních, byly mimořádně rychlé. Ať jste stáli nebo seděli, dělali jste průlomy –
dělali jste průlomy, i když jste se procházeli nebo když jste jedli! Tehdy to skutečně bylo tak,
když jste studovali  Zákon, byli  jste tlačeni vzhůru; bylo nevyhnutelné,  aby učedníci Dafa
v průběhu určité doby byli vytlačeni na své náležité pozice,  aby byli  schopni zachraňovat
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vnímající  bytosti,  když  nadejde  čas.  Šlo  o to,  aby  byli  schopni  vydržet,  když  staré  síly
opravdu začnou provádět své zlo a když opravdu začne pronásledování. 

Potom po 20. červenci 1999, totiž během pronásledování, se sledovalo to, zda se můžeš
stát opravdovým učedníkem Dafa, a během pronásledování se uvidělo, zda jsi skutečné zlato,
zda můžeš vykročit vpřed a zda můžeš pokračovat v kultivaci pod tlakem zla. Nesetkalo se
s tímto  mnoho  náboženství  v dějinách?  Nebylo  to  úplně  očividné?  Ale  kvůli  připoutání
ke strachu a množství jiných připoutání to někteří nedokázali. Najednou ten člověk zjistil, že
se mu tato či tamta část Dafa nezdá. Ale nebyl to samotný Dafa nebo věci, které udělal Mistr,
co nevyhovovalo jeho chutím; bylo to  spíše proto,  že začal  mít  strach a hledal  výmluvy!
Neodvažoval se vykročit vpřed, číst knihy, kultivovat se v Zákonu a neodvažoval se ani cvičit.

Nyní náprava Zákona a učedníci Dafa během potvrzování Zákona odolali pronásledování
a každým krokem se přibližují  ke konci.  Zlé elementy byly odstraněny do bodu, že sotva
nějaké zůstávají, a tlak už není tak velký. Když se podíváme na celkovou situaci, už tu není
otázka, zda mohou učedníci Dafa dosáhnout Dokonalosti během procesu dozrávání. Největší
věc,  kterou je třeba v současnosti  dělat,  je přijít  na to,  jak spasit  ještě  více lidí  ve světě!
Zachraňte všechny bytosti! Toto se pro učedníky Dafa stalo největší věcí.

Během tohoto pronásledování  zlo pronásledovalo nejen učedníky Dafa,  ale i lidi  světa!
Jestliže má člověk nesprávné představy a myšlenky o Dafa, bude odstraněn hned, jak přijde
mocný  proud  nápravy  Zákona,  protože  to,  čemu  odporuje,  je  Zákon,  který  vytvořil  celý
vesmír budoucnosti. Kam by v tom případě mohl jít? Jestliže nechce vstoupit do budoucnosti,
může být jen rozložen a přestane existovat.  Proto je pro učedníky Dafa kritické zachránit
všechny bytosti.

Učedník:  Poté,  co  si  mnoho  čínských  praktikujících  vyslechlo,  co  jste  říkal  o osobní
kultivaci, nevěnovali už mnoho pozornosti své vlastní kultivaci. Mělo by to tak být? (Mistr:
To je  zacházení  do extrémů,  což je  samozřejmě nesprávné.)  Neměli  bychom zachraňovat
vnímající bytosti se základem v neustálém zlepšování se v osobní kultivaci?

Mistr:  Je to samozřejmě tak. Musí se to dělat tímto způsobem. Nemůžeš zvolnit ve své
osobní kultivaci. Bez ohledu na to, co děláš, ať je to objasňování pravdy nebo dělání projektů,
které potvrzují Dafa, musíš dát v první řadě nejvyšší prioritu dobrému kultivování sebe; pouze
potom mohou být věci, které děláš, posvátnější, protože potom jsi učedníkem Dafa a děláš
věci na potvrzování Zákona jako učedník Dafa. Běžní lidé také mohou dělat věci, které dělají
učedníci  Dafa,  ale  nemohou  mít  mocnou  ctnost  učedníků  Dafa.  Mohou  jen  získat  štěstí
a ctnost a nahromadit si štěstí do budoucna.

Učedník:  Učedníci  Dafa  v Irsku  zdraví  našeho  soucitného,  velkého  Mistra!  Během
posledních  několika  let  se  práce  na  potvrzování  Zákona  v Irsku  střetla  s obrovskými
těžkostmi.  Po více  než  roku usilovné práce na potvrzování  Dafa jsme v podstatě  dohnali
pokrok  nápravy  Zákona.  Mistře,  povězte  nám prosím,  zda ty  těžkosti,  se  kterými  jsme se
setkali, byly kvůli nedostatku píle praktikujících, nebo to bylo kvůli uspořádáním starých sil
a pronásledování zla?

Mistr: Přispělo k tomu obojí. Během posledních několika let byly elementy zla početnější
a během současného časového období je  elementů zla méně a učedníci Dafa čím dál  více
dospěli. Bylo tam mnoho příčin. Samozřejmě, ještě důležitější věcí je dobře se kultivovat.

Učedník: Učedníci Dafa z města Sin-pin provincie Liao-ning, čtvrti Chuaj-žou v Pekingu,
čtvrti Feng-tchaj v Pekingu, provincie Če-ťiang, okresu Liao-pching města Čchung-čching,
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města Lan-čou provincie Kan-su, města Ťin-čchang, okresu Ku-lang, města Char-pin, města
Čchang-čou,  oblasti  Tchung-čou  v  Pekingu,  města  Ťia-mu-s',  vojenské  oblasti  Šang-chaj,
vojenské  oblasti  Wu-chan,  vojenské  oblasti  Čcheng-tu,  vojenské  oblasti  Kuang-čou,
společnosti Čínskych aerolinií, provincie Ťiang-si, města Jün-čcheng provincie Šan-si, města
Čang-ťia-kcho, města Le-čchang provincie Kuang-tung, města Pao-ting provincie Che-pej,
města Wu-chan a provincie Šang-si zdraví Mistra! (Mistr: Děkuji vám všem!) Učedníci Dafa
z města Fu-jang v provincii An-chuej,  města Wu-chan v provincii  Chu-pej,  města Ťin-čou,
města Čchao-jang, města Šan-tchou a Ťie-jang v provincii Kuang-tung, okresu Čchao-jang a
Chaj-tien v Pekingu, města Tchie-ling v provincii Liao-ning, oblasti Čchang-ting v provincii
Fu-ťien,  města  Čcheng-tu  v provincii  S'-čchuan,  oblasti  Wen-ťiang  města  Čcheng-tu,
provincii Chen-an, města Chuang-kang, města Che-ce provincie Šan-tung, oblasti Jen-liang
v provincii Šan-si, města Čan-ťiang, společnosti pro umění a zábavu v Pekingu, města Pen-si
v provincii Liao-ning, města Ta-čching, města Kchun-šan, ropného pole Šeng-li, města Tung-
jing, města Kuang-čou, města Pao-ting provincie Che-pej, města Lan-čou provincie Kan-su,
provincie Sin-ťiang, města An-kchaj, města Te-jang, města Mien-jang, města San-tchaj, města
Čchang-ša,  města  Čcheng-te  v  provincii  Che-pej,  oblasti  Siang-che  města  Čch'-fang,
provincie  Jün-nan,  univerzity  Čching-chua,  města  Ma-čcheng  provincie  Chu-pej,
technologického  institutu  v Pekingu,  města  Tchaj-an,  oblasti  Šun-si  v Pekingu,  města
Čchung-čching, oblasti Jang-pchu v Šanghaji, města Š'-ťia-čuang provincie Che-pej a města
Čching-tao zdraví Mistra. (Mistr: Děkuji vám všem!) 

Učedníci z Norska, Německa, Rakouska, Queenslandu v Austrálii, Seattlu v USA, Kanady,
města Melbourne, Venezuely, Argentiny, Peru, Mexika, Čile, Dominikánské republiky, Dánska,
Holandska,  Indonésie,  České republiky,  Slovenska, Japonska, Montrealu,  Švédska,  Finska,
San Diega, Ottawy, Kuby, Bostonu, Hongkongu, Macaa, Austrálie,  Houstonu, New Yorku,
Laosu,  Nového Mexika,  Malajsie,  Nového Zélandu,  Izraele,  Los  Angeles,  Francie,  Sicílie
v Itálii, Vietnamu, Albany v New Yorku, Indie a všichni učitelé a žáci na taneční škole Fei
Tian zdraví Mistra.

Mistr: Děkuji vám všem! (Potlesk)

Učedník: Mé dítě je studentem na střední škole. Studuje Zákon, ale není už tak pilné, jako
když bylo mladší.  Vždy,  když se dostane do blízkosti  zlých věcí v běžné společnosti,  mám
skutečně obavy. 

Mistr: Ano, když byly děti v takovém věku, že učedníci Dafa se o ně mohli osobně starat,
věci šly výborně. Učili jste děti nazpaměť Zákon a každý den cvičit. Hned jak však děti začaly
chodit do školy, věci se změnily. Vliv společnosti na děti je skutečně obrovský. Souvisí to
s poklesem morálky celé společnosti.  Děti tomu nemají jak odolávat. Hned jak vstoupí do
společnosti, vstoupí do velkého pestrobarevného kotle. Jestliže dokážete povzbuzovat své děti
ve studiu Zákona a ve cvičení tak, jak jste to dělali předtím, bude pro ně těžší sklouznout dolů
spolu se společností. Když mnozí mladí učedníci Dafa dospěli, šli opačným směrem a stali se
dost zlými, a toto je příčina. 

Učedník: Mistře,  promluvte  prosím  o tom,  jak  vyvážit  požadavky  na  dělání  jednoho
projektu dobře, při tom, když se rozběhnou další projekty.

Mistr: To bude záležet na tom, jak mezi sebou věci koordinujete. Jak to vyvážíte, záleží na
vás. Množství energie, kterou člověk musí projektu věnovat, aby ho dělal dobře, musí být
značné. Když začnete nové projekty k těm, co už máte, čas bude skutečně velmi těsný. Často
je to tak. Jak by se měly tyto věci řešit? Mnoho učedníků Dafa má zodpovědnosti v mnohých
projektech a věci jsou skutečně poměrně složité. Mistr o vašich těžkostech ví. V budoucnosti
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povím učedníkům v Číně o těchto těžkostech, se kterými jste se setkávali, aby věděli, jak jste
za takových těžkých okolností potvrzovali Zákon a omezovali jejich pronásledování zlem.

Učedník: Učedníci  Dafa dokázali  dělat  mnohé věci,  i když  jim chybějí  lidské  síly,  ale
výsledky některých projektů nebyly uspokojivé. Myslím, že některé projekty vyžadují, abychom
se stali profesionálnějšími, a pouze potom dokážeme postupovat lépe.

Mistr: Je to skutečně tak. Je to jako při novoročních představeních. Po několik let do nich
učedníci Dafa vkládali mnoho úsilí, ale výsledky byly omezené, protože stupeň profesionality
nebyl dostatečný. Hned jak se stali profesionály, je to něco úplně jiného.

Učedník: Série článků „Rozkládání kultury ČKS“ publikovaná Velkou Epochou poskytuje
důkladnou  analýzu  kultury  strany,  ale  nedává  žádné  jasné  odpovědi.  Mají  odpovědi
poskytnout učedníci Dafa při tom, jak potvrzují Zákon?

Mistr: Odpověď leží v pětitisícileté historii čínské civilizace. Pět tisíc let čínské kultury je
skutečnou, legitimní lidskou kulturou. To je ta odpověď.

Učedník: Mistře, můžete prosím promluvit o důležitosti výstav umění Pravdivost-Soucit-
Snášenlivost?

Mistr:  Všichni  víte,  že  několik  hlavních  věcí  hraje  čelnou  úlohu  při  vedení  lidské
společnosti dolů. Jednou jsou nedávno vytvořená literární umělecká díla, další jsou vytvořená
výtvarná díla. Tato mají na lidi nejpřímější účinek a měla největší účinek na mysl lidí a jejich
vědomí,  jakož i na jejich smyslové orgány. Přímo ovlivňují  a pohánějí  změny v morálních
standardech lidí a nejrychleji lidské bytosti kazí, a to nejpřímějším způsobem. Proto formy
převzaté moderním uměním, moderní kulturou a moderními uměleckými představeními hrají
hlavní roli. Lidstvo odhodilo opravdové, legitimní formy uměleckého ztvárnění, které bohové
poskytli člověku, a vytvořili nějaké věci, které jsou modernistické a přesycené démonickou
povahou, a popírají věci, které člověku svěřili bohové, čímž učinili bezcennými opravdové
formy vytváření umění pocházející od bohů. 

Učedníci Dafa vědí, že lidská kultura byla lidem poskytnuta bohy a že nevíra v bohy je
základní  příčinou úpadku lidské morálky.  Učedníci  Dafa se  proto  nemohou dívat  na věci
s pokleslým morálním standardem lidských bytostí. To, co vytvářejí učedníci Dafa, musejí být
věci, které věnují pozornost tomu, co bohové poskytli člověku. V tom případě to, co děláte,
samotné zastavuje a potlačuje zkažené elementy a hraje to vedoucí úlohu při obnovování věcí
do  jejich  původního  stavu.  Je  to  určitě  tak,  takže  výstava  umění  samotná  odhaluje
pronásledování,  přičemž  zároveň  přivádí  lidi  zpět  do  správného  stavu  použitím  metod
používaných  na  vytváření  děl;  umožňuje  jim  to  vrátit  se  ke  způsobu  lidských  bytostí
a pomáhá to lidem otočit se a jít zpět.

Když lidé odhodili metody vytváření umění, které kdysi člověka naučili bohové, největším
problémem je, že lidé dali na první místo své vlastní myšlenky a názory o vytváření umění
a opustili  pravidla,  která člověka naučili  bohové: zobrazovat  věci  přesně.  Když se vytváří
umění, přesné zobrazení předmětů je to nejdůležitější, a to není možné změnit. Důvodem je,
že  tak  to  bylo  svěřeno bohy,  a toto  je  standard,  podle  kterého se  ověří  úroveň umělcova
technického mistrovství. Když se toto změní, věci se stanou zmatenými a bude jim chybět
princip, a toto je příčina objevení se modernistických věcí. Když člověk ve svých uměleckých
výtvorech nevěnuje největší pozornost autenticitě přesným zobrazováním věci, to, co vytváří,
jsou jen čmáranice, a ne výtvarná díla. Když lidské bytosti už nevyhovují standardům a jejich
morální úroveň se pokazila, když jim chybějí spravedlivé myšlenky, bohové to s nimi vzdají.
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Cesta, [po které se lidé vydají,] se potom stane ještě bezcílnější a nebezpečnější.

Učedník: Během rozhovorů nás někteří známí právníci, aktivisté v oblasti lidských práv
a běžní lidé v Číně opakovaně požádali, abychom vyřídili jejich pozdravy Mistrovi. Myslí si,
že učedníci Dafa jsou jedinou nadějí pro budoucnost Číny.

Mistr:  Není nesprávné to říci, ale učedníci Dafa se nezajímají o politickou moc běžných
lidí  ani  se  nezaplétají  do  běžných  záležitostí.  My  jen  odporujeme  pronásledování
a zachraňujeme lidi.  Není  nesprávné pro  lidské  bytosti  přikládat  mnoho důležitosti  lidské
politické  moci  a to,  jaká  politická  entita  bude  v budoucnosti  vládnout,  je  pro  společnost
důležité.  Učedníci  Dafa  jsou  kultivující.  Rozložení  zlé  ČKS  je  jediným  nejzákladnějším
způsobem, jak ukončit pronásledování, a odhalování zločinů ničemné ČKS se dělá jen proto,
abychom zachránili  všechny životy,  které  jí  byly  otráveny.  Všechno ve Třech říších bylo
připraveno pro kultivaci  učedníků Dafa a pro záchranu bytostí  dnes a záležitosti  učedníků
Dafa jsou nejdůležitější.  Když v budoucnosti Zákon napraví lidský svět, vynoří se pro lidi
nový stav věcí. Jinými slovy, to, co se stane v budoucnosti, patří budoucnosti. Učedníci Dafa
by se tedy měli  soustředit jen na to, co mají  dělat.  V blízké budoucnosti se bohové ukáží
lidem a všechno, v co lidské bytosti nevěří, se ukáže lidem, kteří zůstanou, a lidstvo se navrátí
zpět na cestu, po které má skutečně kráčet.

Učedník: Učedníkům Dafa v Ma-čchengu v provincii Chu-pej velmi chybí Mistr. Požádali
mě,  abych  vám  vyřídil  jejich  pozdravy.  (Mistr: Děkuji  učedníkům  Dafa  v Ma-čchengu.)
Včera jsem četl na stránkách Minghui, že učedníci v Číně dělají společně cvičení po celé
Číně podle vysílání rádia Minghui, a výsledky byly dost dobré. Co by měli dělat učedníci
Dafa mimo Čínu?

Mistr: To by měla být dobrá věc. Stále to pozoruji a sleduji, co z toho nakonec bude.

Učedník: Nedávno jsem měl na návštěvě několik lidí z Číny, kteří se nazývali učedníky
Dafa, a věděl jsem, jak staré síly využívají nedostatky těchto praktikujících. Jsou dokonce ze
stejné oblasti  a prohlašují,  že přišli do USA pomáhat Mistrovi v nápravě Zákona. Ale při
mých setkáních s nimi jsem věděl, že ve skutečnosti nedělají věci, které by měli učedníci Dafa
dělat. Jsou příliš zaměstnáni věcmi spojenými s jejich migračním postavením, zaměstnáním
a tak dále, a jejich kultivační stav není dobrý.

Mistr: Ano. Nechci teď říkat nic a nechci ještě dělat žádné závěry, protože cokoliv povím,
vytvoří pro jejich kultivaci překážky. To, zda to člověk může dokázat, není určeno jen tím,
zda se kultivuje, ale i tím, zda je ten život způsobilý, aby byl spasen. Ať je to jakkoliv, bez
ohledu na to, zda odešli z Číny, nebo jsou stále tam, musí se chovat jako opravdoví učedníci
Dafa. Jinak nezáleží na tom, kde jsou.

Učedník:  I když jsou všichni členové mé rodiny učedníky Dafa,  i tak jsme po dlouhou
dobu nedokázali vyřešit určité spory. Cítím se tím zmaten a zároveň mě to trápí.

Mistr:  Při  kultivaci  učedníků  Dafa  se  určitě  vynoří  spory.  Jestliže  nedokážete  všichni
hledat  uvnitř,  potom  bez  ohledu  na  to,  zda  patříte  do  jedné  rodiny  nebo  jste  normální
praktikující  jako  přátelé,  spory  budou  stále  více  narůstat,  a dokonce  i když  se  bude  čas
natahovat, stále nedokážete zkouškami projít. Jak to tedy můžete vyřešit? Každý z vás musí
hledat ve svém nitru. Jestliže jeden člověk v tom dokáže hrát vedoucí roli, způsobí, že věci se
uvolní. Pokud to dokáže dělat každý z vás, vyřeší se to.
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Jaký  postoj  má  stále  mnoho  učedníků  Dafa  vůči  členům své  rodiny?  „Jsou členy  mé
rodiny, takže já rozhoduji o věcech, které jsou pro ně dobré. Postarám se jim o určité věci,
protože  mi  vlastně  jde  o jejich  nejlepší  zájem.“  Takto  to  nefunguje.  Když  se  začnete
kultivovat, jste všichni praktikující a každý z vás se má vrátit do svého vlastního nebeského
království.  Každý,  kdo se  dobře  kultivoval,  se  bude schopen vrátit  a nikdo nemůže dělat
kultivaci  za někoho jiného.  Mezi  běžnými lidmi se může stát,  že když je  někdo vlivným
úředníkem,  může nechat  svou rodinu mít  nějaký  prospěch spolu  s ním.  To se  může  stát,
protože to jsou běžné lidské záležitosti. Ale toto nefunguje s věcmi, které překračují běžné
lidské záležitosti. Každý, kdo se kultivuje, získává, a když se člověk nekultivuje, nezíská –
nikdo se nemůže kultivovat za někoho jiného. Když je to tak, musíte brát vážně problémy
a spory, které se mezi vámi vynoří. Nemůžete se chovat jako běžní lidé, kteří dělají to, co se
jim  zachce.  Jestliže  skutečně  dokážete  považovat  členy  své  rodiny  za  učedníky  Dafa
a praktikující,  když  přijde  na  záležitosti  kultivace,  myslím,  že  určitě  dokážete  ty  spory
rozřešit.

Učedník: Učedníci  Dafa  v Číně  si  vyrobili  mnoho  talismanů  s podobami  Buddhy
Šákjamuniho,  Bódhisattvy  Avalókitéšvary  a podobně.  Poté,  co  Mistr  publikoval  článek
„Úplně rozložte všechna rušivá božstva ve Třech říších, která se podílejí na zasahování do
nápravy Zákona“, někteří učedníci došli k závěru, že není vhodné mít podoby těchto božstev
na talismanech. Mistře, dejte nám prosím nějakou radu v této oblasti.

Mistr:  Samozřejmě  že  to  je  nevhodné.  Důvodem,  proč  předtím  pro  lidské  bytosti
účinkovaly, bylo, že Mistr je nechal účinkovat, kvůli skutečnosti, že jste zachraňovali lidi. Ale
pro vás nebylo vhodné, abyste to dělali. Učedníci Dafa mají potvrzovat Dafa, jak tedy můžete
jít potvrzovat jiné bohy? Když jde o toto, kdo potom ty lidi spasil? Není to velký problém?
Nevede to lidi k tomu, aby věřili v božstva, která samotná musí vyjádřit svůj postoj k Dafa
během nápravy Zákona? Zda ta božstva mohou zůstat nebo ne, stále záleží na jejich činech.
Tyto  talismany  samotné  nemají  žádný  účinek  –  Mistr  je  nechal  účinkovat.  Potvrzování
Zákona je úlohou učedníků Dafa a v žádném případě to není úloha těch božstev. Musí vám to
být jasné.

Učedník: Viděl jsem, že mnoho praktikujících v poslední době procházelo zkouškami, které
se týkaly citů. 

Mistr: Ano, je to tak. Ničemná ČKS chce postrčit lidskou společnost směrem ke zničení
a používá tuto metodu. Zpronevěra, korupce a podobně neznamenají mnoho. Podívejme se na
to z jiného úhlu. Řekněme, že nějaký člověk se zapojil do korupce a zpronevěry, a peníze,
které  zpronevěřil,  patří  ČKS.  Pokud  je  ČKS  oslabena  kvůli  jeho  korupci,  potom  ve
skutečnosti  udělal  něco  dobrého.  (Obecenstvo  se  směje,  tleská)  Takže  to  není  problém.
Největší problém je, že ničemná ČKS ničí lidskou morálku. ČKS ví, že Falun Gong učí Zhen-
Shan-Ren a učí lidi, aby byli dobří, takže ona naopak učí lidi, aby byli zlí, zvláště ohledně
vztahů mezi příslušníky opačného pohlaví. Víte, do jaké hloubky upadla čínská společnost? Je
strašlivě zvrácená – je to společnost, která se stala naprosto mravně zvrácenou. Čisté mladé
děvče,  nevinné  děvče,  je  v dnešních  dnech opravdu těžké  najít.  Proč se  to  stalo  tak  zlé?
Nechce ČKS jednoduše lidi zničit? Nechtějí se učedníci Dafa vykultivovat zpět ke svému
původnímu já? Proč v tomto ohledu nedáváte na sebe pozor? Chcete se stát zkaženými spolu
se  společností,  spolu  se  zlou  ČKS? Není  to  vážný  problém? Když se  podíváme na  věci
z tohoto úhlu pohledu, jsou lidé v Číně stále v lidském stavu? Není to vážné? Učedníci Dafa
mají zadržet a zastavit úpadek světa! Jde o to, nedovolit lidstvu klesnout dolů, takže proč jste
vy  sami  po  dlouhou  dobu  nedokázali  z toho  vystoupit?  Rozhodně  tomu  musíte  věnovat
pozornost!
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Učedníci Dafa by za žádných okolností neměli mít žádné další problémy v tomto ohledu.
Nechci  už  vidět,  jak  děláte  takovéto  chyby.  Studentům  a studentkám  v taneční  skupině
obvykle  není  dovoleno  jen  tak  se  stýkat.  Protože  jsou  ještě  velmi  mladí,  mají  studenti
a studentky  také  přísně  zakázáno  se  přátelit.  Jiní  učedníci  Dafa  musí  těmto  věcem  také
věnovat pozornost. Když se takovýto problém vyskytne na naší škole, každý, koho se to týká,
bude bez výjimky poslán domů, to je jisté. Jestliže se samotní učedníci Dafa nedokáží činit
dobře, nemohou zachraňovat vnímající bytosti. Jestliže se sami nedokážete činit dobře, jak
můžete zachraňovat vnímající bytosti? Když myšlenky, které vydáváte, jsou nespravedlivé,
jak byste tu úlohu mohli dělat dobře? Je to potom stejné jako pomáhat zlu.

Učedník: Je to necelý rok, co jsem získal Zákon. Neustále jsem se pokoušel pilně dělat tři
věci a udržovat krok s mocným proudem nápravy Zákona. Jaké rady byste dal učedníkům,
kteří získali Zákon před nedávnem?

Mistr:  To je výborná otázka. Učedníkům Dafa, kteří právě získali Zákon, bych řekl, že
máte velké štěstí. Víte, k jaké skupině jste se připojili? Tito kultivující se dostali k dnešku
poté, co prošli nejtěžšími zkouškami. Samozřejmě, toto pronásledování ještě neskončilo, ale
zlo už není tak hojné a zuřivé, a tlak už není tak velký. Avšak nebude to tak, že jen proto, že
jste vstoupili do Dafa jen nedávno, bude pro vás kultivační standard snížen. Takže v kultivaci
se musíte ze všech sil snažit dělat dobře tři věci, které mají učedníci Dafa dělat, a  zároveň
zachraňovat  vnímající  bytosti  a naplňovat  úlohy,  které  by  učedníci  Dafa  měli  naplňovat.
Abyste dělali ty věci dobře, musíte dobře studovat Zákon. Snažte se hodně studovat Zákon
a potom  dokážete  udržet  krok  s postupem  nápravy  Zákona,  a impozantním  způsobem  se
staňte učedníkem Dafa, kterému přísluší to jméno a který je z období nápravy Zákona.

To je pro dnešek vše. (Potlesk)

Mistr je skutečně šťastný, že vás všechny vidí (srdečný potlesk), zvláště dnes. (Potlesk)
Učedníci  Dafa,  kteří  jste  prošli  tímto pronásledováním: jste  skutečně výjimeční.  (Potlesk)
V budoucnosti  obdržíte  všechnu  čest  a slávu,  kterou  mají  učedníci  Dafa  mít.  (Potlesk)
Překonali jste to nejtvrdší a nejtěžší časové období. Myslím, že učedníci Dafa by měli, v tom
omezeném čase, který zůstává do konce, naplnit  svoje historická poslání ještě lépe a ještě
nádherněji! (Dlouhý potlesk) 
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