Učení Zákona v hlavním městě USA
Li Hongzhi, 22. července 2007
„20/7“ je datum, které má pro nás mimořádný význam; v dějinách, které mají teprve přijít,
může hrát důležitou úlohu. Od té doby, co byli učedníci Dafa poprvé vystaveni
pronásledování, uplynulo mrknutím oka osm let. Během tohoto procesu se učedníci Dafa
ubírali mnoha namáhavými cestami a opravdu to nebylo snadné. Od toho, že jste na začátku
nevěděli co dělat či jak se vypořádat s pronásledováním, jste došli k tomu, že jste postupně
pochopili, jak věci dělat. A nejen, že jste pochopili, jak co dělat, ale tvrdost toho
pronásledování způsobila, že jste i čím dál rozumnější a je vám to stále jasnější.
Každá bytost na rozličných úrovních se na toto pronásledování dívá ze svého vlastního
hlediska. Některé to vidí jako cestu plnou zkoušek, kterou je třeba projít, zatímco ostatní to
považují za výsledek toho, že to pohnulo starými prvky v celém vesmíru. Ještě jiné si myslí,
že tak se uspořádává cesta pro učedníky Dafa. A bytosti na nižších úrovních si myslí, že když
se objeví spravedlivé, zlo nutně musí škodit. Bez ohledu na hlediska bytostí na rozličných
úrovních, já jsem odhodlán dělat svoji věc dobře a učedníci Dafa musejí kráčet po své cestě.
Zatímco čelíte různým takzvaným zkouškám a rozličným druhům démonického zasahování,
víc a víc jste dospěli.
Protože jste dospěli a víte, co máte dělat, nemusel jsem si poslední dobou dělat tak moc
starostí. V těch rozličných projektech určených ke spasení vnímajících bytostí jste se rozumně
a iniciativně zhostili mnoha úloh, a navíc děláte znamenitou práci. Takže si už nemusím dělat
starosti o všechno možné tak jako tenkrát, když jste se poprvé začali bránit pronásledování,
kdy jsem neustále opravoval naše učedníky Dafa a vedl jsem je, jak mají dobře, a pořádně,
kráčet svojí cestou kultivace a zachraňování vnímajících bytostí, zatímco odporují
pronásledování, a také, jak uprostřed pronásledování lépe objasňovat skutečnost. Proto jste
často viděli, že jsem zveřejňoval různé krátké články s úmyslem důsledně napravit vaše
kroky. Poslední dobou se to děje jen tu a tam, protože jste opravdu dospěli a skutečně víte, co
máte dělat. Už se tedy nemusím tolik obávat. To, na co byste se měli soustředit právě teď, je
zkrátka najít způsoby, jak se činit lépe, jak být účinnější, jak mít větší dopad a jak spasit více
lidí.
Kromě toho, čím vy jako jednotlivci potřebujete projít a co si na své závěrečné cestě
k dokončení kultivace potřebujete ustanovit, to, co je pro vás právě teď nejdůležitější a
nejpodstatnější, je spasit lidi. Nebýt toho, řeknu vám, že vaše kultivace by už byla dávno
ukončena. Jako učedníci Dafa jste v kultivaci udělali to, co jste měli, ale při nápravě Zákona
se udály určité změny. Například, lidé v lidské společnosti už nejsou stejní, jako když tenkrát
bohové stvořili člověka – životy lidských bytostí převzaly božské bytosti. Na povrchu stále
vypadají lidsky, ale ve skutečnosti jsou to bytosti z rozličných dimenzí a různých úrovní.
Proto mají lidé v dnešní společnosti větší intelekt a schopnosti než lidské bytosti v kterémkoli
období dějin. Nikdy předtím jsme se s takovou změnou nesetkali. Podle předchozích
uspořádání se současně mělo odehrát ohromné plenění, [které mělo zachvátit všechny,]
s výjimkou kultivujících učedníků Dafa a části lidí světa, kteří by zůstali, aby sloužili jako
prapředci budoucího lidského druhu. Věci, o kterých mluví mnohá proroctví, se staly
skutečností, a jediné změny vznikly v této části dějin, která začala s mojí nápravou Zákona;
podílely se na tom věci této povahy. Tyto věci se změnily.
Co tedy máte dělat, když stojíte před takovýmito životy? Z Mistrova hlediska, vím, že tito
lidé mají být spaseni a jsou hodni spásy. S výjimkou Tří říší jsou všechna obrovská kosmická
těla bohové. Samozřejmě, jenže když bohové shlížejí z vyšších kosmických těl, bohové na
rozličných úrovních tam dole jim ve skutečnosti připadají takoví, jací se bohům jeví lidé. V té
předchozí, staré kolosální nebeské klenbě byl vznik-setrvání-rozpad-zničení absolutním
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zákonem. Vesmírné zákony tedy nejsou takové, jak si je člověk představuje – nedělají rozdíly.
Zákony tohoto druhu převáží nad soucitem, který ztělesňují bohové, když zachraňují lidské
bytosti, neboť takové byly zákony [vesmíru]. I když ti bohové, kteří sestoupili do Tří říší,
pocházejí z rozličných úrovní, bylo to pouze díky jejich neochvějné víře v Dafa a nápravu
Zákona, že každý z nich přišel do lidského světa. Chtěli sem přijít, aby získali Zákon, a
společně s tím poskytnout pomoc Velkému Zákonu v té době, kdy je šířen. Takže pokud jde o
tyto bytosti, bez ohledu na jejich úroveň, ty neochvějné spravedlivé myšlenky, které měly,
byly nesmírně cenné. Důvodem je, že z nebeských sfér je na lidstvo a lidskou společnost
opravdu hrůzostrašný pohled, a bylo tomu tak zvláště v tomto případě, jelikož ti bohové se
byli schopni podívat na lidské bytosti, když na tom budou nejhůř. Díky své neochvějné víře
v Dafa a svému přesvědčení, že náprava Zákona nepochybně uspěje, měli takovou odvahu, že
sestoupili. [Věřili, že] Zákon je určitě dokáže spasit, že Dafa určitě uspěje (nadšený potlesk) a
že náprava Zákona naprosto jistě uspěje, a tedy měli tu božskou odvahu přijít do lidského
světa. Nemluvím o učednících Dafa či o studentech, kteří získali Zákon v různých obdobích,
ale vlastně o celkové situaci lidského druhu právě teď. V lidské společnosti se mnohé bytosti
a mnohé věci změnily. Když máme před sebou takovéto bytosti, musíme jednat, musíme je
spasit.
Které bytosti tedy mají být během nápravy Zákona, v tomto rozhodujícím okamžiku dějin,
ceněny? Ti, kteří mají naprostou důvěru v Dafa a činy, které tomu odpovídají; tyto životy jsou
vzácné. Takže ať se na to díváte z mého hlediska nebo v souvislosti se zodpovědností
učedníků Dafa, mám za to, že všichni máme tuto povinnost a měli bychom se ujmout tohoto
úkolu. Proto se musejí učedníci Dafa pokusit spasit lidi tohoto světa a spasit vnímající bytosti.
V obyčejné společnosti jste rozběhli mnohá úsilí o spasení lidí a uspořádali mnohé akce
podobné těm v obyčejné společnosti, či udělali věci, které se podobají těm v obyčejné
společnosti, ale výchozí bod a cíle jsou jiné. Ať jsou to jednotlivá média nebo webové stránky
či kterékoliv z věcí, které děláte s použitím různých přístupů obyčejné lidské společnosti, ty
ve skutečnosti zachraňují lidi. Cokoli děláte, je pro dobro lidí v tomto světě. Vypadá to, jako
bychom od lidí žádali pomoc, i když ve skutečnosti je zachraňujeme. Je jedno, zda sháníme
pomoc s financováním, pomocné síly či hmotnou výpomoc, objasňujeme skutečnost vládám
v různých zemích, navazujeme vztahy s různými společenskými skupinami či se stýkáme
s jinými částmi společnosti, nic z toho není pro samotný Falun Gong ani pro vaši vlastní
kultivaci. Nemá to nic společného s tím, co člověk dělá v kultivaci. Všechno to je pro spásu
lidí. Když lidi oslovujete, tehdy je zachraňujete. Když lidé poskytnou podporu poté, co se jim
vyjasní pravda díky vašemu objasňování skutečnosti, to je zachraňování lidí; a kladné
výsledky, které vytvoří poté, co si uvědomí pravdu, slouží ke spáse lidí. Jinými slovy, poté, co
obyčejní lidé dokáží věcem porozumět a jsou schopni nabídnout podporu, samotný vliv té
podpory může lidi spasit. Můžete zajít ještě dál a říci, že když něco děláme, ať úspěšně či
neúspěšně, ty věci stejně tak zachraňují lidi a objasňují skutečnost. To je to, co učedníci Dafa
dělají. Kdyby nebylo třeba tyto věci dělat, kultivace učedníků Dafa by už byla ukončena.
Tedy všechno, co teď děláte, je zamýšleno pro vnímající bytosti.
Ve své předchozí přednášce jsem řekl, že učedníkům Dafa už nejde o osobní dovršení.
Možná hodně lidí úplně nepochopilo, co jsem tím mínil, ale právě tohle to znamená.
Samozřejmě, zdá se, že při tom, [jak toho dosahujete,] ta závěrečná cesta, kterou se jako
učedníci Dafa musíte dát, byla prodloužena. Z toho důvodu se může zdát, že věci jdou
poněkud pomalu, když přijde na osobní zlepšování, ale tato skutečnost vás příliš neovlivní. A
tak to, co děláte, už ze své podstaty buduje větší mocnou ctnost a je to pozoruhodné, protože
to děláte zcela pro vnímající bytosti, a ne pro osobní zisk či pouhou osobní kultivaci.
Navíc v průběhu toho, jak děláte všechny tyto věci, budou mnohé, mnohé oblasti, které
nejsou úplně uspokojivé, a vyskytnou se lidé – a dokonce učedníci Dafa –, kteří to nechápou.
Vždycky budou ti, kteří se činí, a ti, kteří ne, a vždy budou noví studenti, kteří právě vstoupili,
a studenti, kteří se nacházejí v různých okolnostech, a tak se vyskytnou odlišná chápání a
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pohledy na věc. Toto platí zvláště pro studenty, kteří jsou z pevninské Číny, jejichž myšlení je
v úplně pokřiveném stavu poté, co dlouho žili pod velkým nátlakem, uprostřed stranické
kultury a uprostřed mezilidských vztahů pokřivených stranickou kulturou. Když studenti z
pevninské Číny – a nejen studenti, ale i obyčejní lidé – přesídlí do vnějšího světa, objeví, že
způsob, jakým lidé v normálních společnostech myslí a jednají, je úplně jiný než v pevninské
Číně. A to do takové míry, že jelikož jsou zvyklí na způsob života ve stranické kultuře a v
tamějších napjatých mezilidských vztazích, jakmile se jednou ocitnou mimo Čínu, skutečně
považují cizince za opravdové hlupáky. A pokud jde o cizince, ti zase nemohou pochopit
návyky, zvyky či způsoby jednání lidí z pevninské Číny. Ve skutečnosti to, jak je to ve světě,
představuje to, co je v mezilidských vztazích přirozené. Tam do svých vztahů s lidmi
nemusíte vkládat tolik duševního úsilí a nemusíte být tak vychytralý. Takové jsou normální
lidské bytosti.
Ale ať už je člověk jakkoliv mazaný či vychytralý, všechno nakonec dopadne stejně.
Vezměme si příklad někoho, kdo je velmi hloupý. Možná vám někdo připadá hloupý a naivní,
zatímco jiný je zase velmi vychytralý. Ale ať už žijete svůj život jakkoliv, výsledek je stejný.
Určitě se to nijak nezmění jen proto, že je člověk vychytralý, ani se to nijak nezmění, protože
je člověk naivní. Všechno, co vychytralost dokáže, je změnit vás v horšího člověka, a zatímco
si budete vytvářet karmu, povezete se dolů. Jak se vaše okolí a vy sami stáváte napjatější a
nervóznější, myšlení těch okolo vás se čím dál víc zkomplikuje, a jejich složité myšlení pak
zase způsobí, že se ještě zhoršíte.
Rád bych k tomu ještě něco málo řekl. Poslední dobou sem jeden po druhém utíkají
studenti z Číny. [Těmto studentům bych řekl toto:] Měli byste se ze všech sil vynasnažit více
se stýkat se studenty, kteří nejsou z pevninské Číny, více se otevřít a diskusí se očistit. To, jak
si lidé počínají v životě mimo Čínu, takové mají lidské bytosti normálně být, alespoň
v současné době. V porovnání s dávnými lidmi, kteří žili bez moderní technologie, je
současný způsob života samozřejmě úplně jiný. Tehdy to bylo lepší. Já tedy mluvím jen o
tom, jaká je současná situace, kterou lze v podmínkách dnešní společnosti považovat za
poměrně normální. Vy byste tedy měli v tomto ohledu sdílet a mluvit se studenty mimo Čínu a
neuchylovat se vždy ke způsobu myšlení stranické kultury pevninské Číny a nepoužívat jej,
když jednáte s touto společností. Mnoho lidí, kteří jednou opustili pevninskou Čínu, se
přizpůsobilo pouze postupně a poté, co strávili poměrně značnou dobu v zahraničí. Jako
učedníci Dafa musíte potvrzovat Zákon a dělat to, co by měli učedníci Dafa dělat. Nemůže
vám to trvat tak dlouho, než se změníte. Není na to čas. Toto se týká zvláště těch studentů,
kteří se v Číně nečinili dobře a kteří udělali chyby: náprava Zákona ještě není u konce, takže
to rychle dožeňte. Samozřejmě, myslím, že to není až takový problém pro novější studenty –
prostě studujte Zákon více, co nejvíce se snažte to dohnat a udržte krok s postupem nápravy
Zákona.
Bezpochyby, přestáli jste takto prodlužované období zkoušek a trápení, a jako učedníci
Dafa jste skutečně spasili mnoho lidí v lidské společnosti a opravdu jste zrušili účinek jedu,
který po celém světě rozšířila média ČKS, když roku 1999 začala ta událost „20/7“. Tehdy
všechna světová média tiskla propagandu, kterou šířily hlásné trouby té strany zla v pevninské
Číně, což se rovnalo propagování pronásledování ve jménu strany. Ti ze západní společnosti
v tom neměli příliš jasno. Neuvědomovali si, že ta strana zla je tak ničemná, ani tu zlou stranu
pořádně nepochopili. Ten tlak byl opravdu obrovský a my jsme proti sobě měli takovou
rozsáhlou, celosvětovou a negativní propagandistickou mašinérii, která nás očerňovala. Avšak
učedníky Dafa, a zvláště ty dlouhodobé, to nevystrašilo. Učedníci Dafa žijící po celém světě
byli stejně tak pozoruhodní. Začali jste, a nevěděli jste, co dělat. Později se vám to však
postupně vyjasnilo, začali jste být rozumní a poznali jste, jak se s věcmi vypořádat. Během
toho období mnozí uvažovali: „Je Falun Gong opravdu takový, jak o něm ta zlá strana ve své
propagandě tvrdí? Je ta praxe, kterou se učím, opravdu poctivá?“ Skutečně, tváří v tvář takové
pomluvě zla, mnoho bytostí nad tím nějakým způsobem zauvažovalo. V každém případě se
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nakonec učedníci Dafa činili velmi dobře. Velká většina to překonala, pomohla ohromné vlně
nápravy Zákona celou situaci obrátit a nakonec napomohla tomu, že ty hlásné trouby, které
jsou zcela ovládané stranou zla, se už víc neodváží nás po světě očerňovat. Už se víc neodváží
si vymýšlet, protože vědí, že učedníci Dafa, kterým čelí, jsou schopni je odhalit. Hned jak ta
strana zla vytvoří více lží nebo udělá něco zlého, učedníci Dafa to odhalí a po celém světě
uvedou na pravou míru, čímž celému světu umožní, aby poznal, co je to zlo zač, a pomohou
více lidem se o něm dozvědět. Takže ať nás očerňuje nebo dělá zlé věci, je to totéž, jako by
celému světu říkala, ať se podívá na její ničemnost, a zároveň za nás propaguje Falun Gong a
rozšiřuje vliv Falun Gongu na myšlení lidí všude. Ať udělá cokoliv, propaguje nás.
Skutečně, cokoliv staré síly udělají, účinkem vesmírného [zákona] vzájemného vytváření a
vzájemného potlačování se stane toto – cokoliv udělá, bude to stejné, jako kdyby učedníkům
Dafa dělala reklamu. Vezměme si například ty mnohé projekty, které učedníci Dafa dělají. Jen
co zlo rušivě zasáhne, obratem se vynoří síly, které jsou spravedlivé a dobré. A tak se to má s
čímkoliv, co ti zlí lidé udělají: jakmile nás pomluví, nebo chtějí udělat něco zlého a vyvolat
problém, už to má v sobě účinek rozšíření našeho vlivu.
Za ty roky se vyskytlo mnoho případů, kdy strana zla něco zviditelnila v náš prospěch. Ať
už jsou to webové stránky, které učedníci Dafa spravují, televizní stanice nebo noviny Velká
Epocha, v mnoha případech zažili něco takového. Platí to obzvlášť v případě loňských
představení (Čínské novoroční velkolepé podívané a turné pořádaných televizí New Tang
Dynasty). Zpočátku o tom nevědělo až tolik lidí, ale potom ČKS všude chodila se svou
propagandou a říkala lidem, ať se na to představení nechodí dívat – dělali věci dokonce ještě
důkladněji než učedníci Dafa (všichni se smějí), vyhledali dokonce ještě více lidí než my.
(Všichni se smějí, tleskají) Typický příklad bylo představení v hlavním městě Austrálie
Canbeře. Volali a psali dopisy všem členům parlamentu, říkali jim, aby nechodili na to
představení, a mysleli si, že svět neví, co je ČKS za organizaci, a že tomu, co říká, budou
věnovat pozornost. Jejich propaganda útočila tak široce a její dopad byl tak ohromný, že toho
učedníci Dafa tenkrát ještě nemohli dosáhnout. Výsledek byl nicméně takový, že téměř každý
z těch lidí se přišel na představení podívat. (Všichni se smějí, hlasitě tleskají) Jak se ukázalo, ti
poslanci dokonce žertem řekli: „Mohli bychom tady před představením uspořádat zasedání
parlamentu.“ (Všichni se smějí, tleskají) Tentýž výjev se přihodil na představení v kanadské
Ottawě.
Samozřejmě, tyto věci, o kterých jsem právě teď mluvil, když se na ně podíváme z jiného
úhlu, vám také mají říci, že důvod, proč starý vesmír mohl přetrvat až dodnes a dosáhnout
tohoto bodu a proč vnímající bytosti a lidstvo byly schopny přetrvat až do současnosti, je ten,
že tyto bytosti očekávají spásu. Potom jinými slovy, čekají na učedníky Dafa, aby si ustanovili
svoji mocnou ctnost a současně s tím ukázali schopnost, kterou učedníci Dafa mají pro spásu
bytostí. Nebyla potom tato fáze ponechána pro učedníky Dafa? (Nadšený potlesk) Ano, zcela
jistě. A tak tedy jakýkoliv zlý člověk může jít a páchat své škodlivé skutky a chodit a
vyvolávat problémy, ale čehokoliv dosáhne, určitě to poskytne pomoc učedníkům Dafa při
zachraňování lidí. (Potlesk) Toto nebyl jeho původní záměr nebo to, co ti zlí lidé chtěli, ale
jakmile se pohnou, toto je nevyhnutelně ten účinek, který to má.
Tím chci říct, že ať je skutečnost dnešního lidstva jakákoliv nebo jakkoli je to zlo zuřivé,
vůbec si toho nevšímejte: lidé, kteří přišli do tohoto světa, na vás čekají, abyste je spasili!
(Potlesk) Všechny nepříznivé věci, které se přihodí, jsou pro učedníky Dafa zkouškami,
spojenými se zvyšováním jejich mocné ctnosti. (Potlesk) Teď, když jsem to řekl takto, vaše
myšlení bude jasnější. Ať narazíte na jakékoli konkrétní těžkosti, i když se mohou jevit ve
stejné formě jako ty běžných lidí, a vypadají víceméně stejně jako problémy běžných lidí, ve
skutečnosti, když se pozorně, klidně podíváte, když se na chvilku podíváte zpět na tu cestu,
kterou jste se ubírali, není to tak? Ano, je. Je to proto, že tato věc, kterou dělám, následuje můj
plán, a není to tak, že se má celé lidstvo učit Falun Gong; tento můj podnik je rozdělen do
dvou fází. Je tu období nápravy Zákona a v období nápravy Zákona jsou tedy učedníci období
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nápravy Zákona. Až skončí období nápravy Zákona, potom bude období Zákona
napravujícího lidský svět. Takže jsou dvě fáze. V budoucnu tedy, až bude Zákon napravovat
lidský svět, budou učedníci Dafa období Zákona napravujícího lidský svět a jejich mocná
ctnost bude odlišná od té učedníků Dafa období nápravy Zákona. Toto jsou dvě odlišné fáze.
Takže během tohoto procesu, během období nápravy Zákona, jsou učedníci Dafa postaveni
před zodpovědnost spasit vnímající bytosti budoucnosti. Nebýt té skutečnosti, že životy
vysokých úrovní sestoupily do tohoto světa, aby získaly Zákon, učedníci Dafa by nemuseli
tyto věci dělat. Ale jakmile bytosti vysokých úrovní přišly a zaujaly místa [lidí], zvětšilo to
důležitost této záležitosti a spásy lidí. Kdyby to ale bylo jinak, kdyby to byla stále normální
lidská společnost, i tak by se to rozdělilo do dvou fází. Proč? Protože v průběhu rozsáhlého
vyhlazování lidstva budou někteří dobří lidé ponecháni, aby posloužili jako prapředci
budoucího lidského pokolení; také, během toho období, kdy bude Zákon napravovat lidský
svět, bude pro Dafa vytvořena sláva, čímž se lidstvo odvděčí Dafa, a to bude období, v němž
bude Dafa v lidské společnosti vzkvétat. To je dějinná nevyhnutelnost. Lidstvo bude muset
vzdát díky. Skutečnost, že náprava Zákona bude nakonec zakončena zde, znamená pro lidstvo
štěstí.
Přestože lidské tělo je bez hlavní duše (yuanshen) opravdu ničím, skutečně nese ohromné
množství informací, a kdyby bylo znovuvytvořeno, určitě by nebylo takové, jako je teď. Nově
vytvořená lidská bytost by byla právě jako čistý list papíru, a kdyby se podívala na svět, její
mysl by byla nepopsaná deska. V souvislosti s běžným světem by neměla to úplné myšlení
ani pojmy, které člověk má, ani to pojetí různých způsobů, jak člověk jedná ve vztahu
k hmotnému světu, a stejně tak [by tomu bylo] s těmi různými teoriemi a lidskými normami,
které lidstvo tohoto období vytvořilo; čínští lidé tohoto období mají pojetí „lidskosti“,
„spravedlivosti“, „správnosti“, „učenosti“ a „spolehlivosti“, přičemž na Západě jsou také
normy pro lidské chování, a tak dále. Nově vytvořené lidské bytosti by obrovská škála
takovýchto věcí přišla nepochopitelná. Člověk se obohatil jedině tím, že prošel nekonečnými
roky života ve společnosti a prožil dlouhý průběh dějin. Jak jsem právě naznačil, nemluvím
teď o hlavní duši, ale o těch informacích, které nese fyzické tělo člověka. A obzvláště je to tak
u dnešních lidských bytostí, které nereagují příliš přehnaně, když se s něčím střetnou – když
se přihodí něco zlého, nejsou hned šokované a otřesené, a když se přihodí něco dobrého,
nejsou radostí bez sebe. Nicméně ten, komu by chyběla jakákoli hloubka myšlení, by takový
byl. Za tu dlouhou dobu se člověk stával čím dál vyrovnanějším. Toto ale není jen záležitost
myšlení člověka, jelikož to přímo souvisí i s jeho fyzickým tělem. Když jsou potom z těla
člověka, které se dostalo až do současného období dějin, vyčištěny a odstraněny všechny jeho
špatné věci, to vynikající tělo, které zůstane, je opravdu mistrovským dílem, mistrovským
dílem, kterého si opravdu stojí za to vážit, a je skutečným vyvrcholením dějin vesmíru.
(Potlesk)
Jinými slovy, ve vesmíru bylo za dlouhý a rozsáhlý průběh vývoje, kterým prošla vesmírná
těla, skutečně vytvořeno mnoho nádherných bytostí, jakož i velký počet různých
drahocenných prvků, a ty by nebyly tytéž, kdyby byly znovu vytvořeny. Toto je jeden důležitý
činitel, proč je náprava Zákona nezbytná. Kdyby všechno v tomto vesmíru zaniklo a všechno
by se muselo začít od znova, bez ohledu na to, jak by se věci udělaly v průběhu vývoje a i
kdyby se použily ty samé dějiny, přesto by byl výsledek zaručeně jiný, než jaká je
situace bytostí, které existují dnes. Rozhodně by nemohly být stejné, a proto nebeské bytosti
v celém vesmíru považují ty dějiny, kterými prošly, za nesmírně drahocenné.
Často říkám, že se příliš neobávám o konečný výsledek, protože to, co má být v nápravě
Zákona dokončeno, je neodvratné. Bez ohledu na to, jak mučivě se mohou věci během
nápravy Zákona vyvinout, výsledek je jistý. Takže mu nevěnuji mnoho pozornosti, vzhledem
k tomu, že to určitě uspěje. Čeho si cením nejvíce, je ten proces. Pouze s celým tím procesem,
kterým bytost projde, máte úplný celek, kterým je ta bytost. Celý ten proces nápravy Zákona
je to nejcennější – to je vesmír v celém svém rozsahu a ten nejpozoruhodnější podnik. Proces
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nápravy Zákona je to nejdůležitější, a tak těm starým silám nemůže být dovoleno prostě se
zapojit, jak si přejí. Protože jde o nápravu Zákona, obzvláště trvám na té cestě, kterou se chci
vydat, protože se to týká vytváření budoucnosti. Všechno, co jsem ve vesmíru udělal, je tím,
co si nejvíce zaslouží, aby bylo ceněno, a toto potvrdím a uznám v budoucnosti. Věci, které
nechci, nemohou být uznány či potvrzeny – jsou hanbou. Takže v nápravě Zákona, bez ohledu
na to, s jakými démonickými zkouškami se střetnu nebo jaké rány mi zasadí, nemohou změnit
mou vůli ani změnit to, co plánuji uskutečnit. (Nadšený potlesk)
Od poslední konference Zákona uběhlo téměř půl roku. Za toho půl roku jste se činili
výborně. Věci rychle postupují. Jak je těch ničemných bytostí méně a méně, mysli lidí ve
světě se mění, společnost se mění a vnímající bytosti se mění. Když říkám „vnímající
bytosti“, ve skutečnosti se to neomezuje jenom na lidstvo. Všechny předměty, bez ohledu na
to, zda je moderní věda považuje za organické nebo anorganické, jsou ve skutečnosti živé.
Všechno je živé. Když mluvíme o „vnímajících bytostech“, vztahuje se to na všechny živé
věci. Změny, které se odehrávají ve vnímajících bytostech, jsou odrazem úspěchů učedníků
Dafa, jak postupuje náprava Zákona, přičemž to, jak si vedou naši učedníci Dafa během
celého období nápravy Zákona, plně potvrdilo čest a slávu, kterou učedníci Dafa období
nápravy Zákona mají. Jak velkolepé! V té fázi, která je před námi, se ještě lépe čiňte v tom, co
máte dělat, kráčejte dobře závěrečným úsekem cesty a ještě lépe se čiňte v tom, co se od vás
očekává. Nepodlehněte samolibosti jenom proto, že si myslíte, že jste udělali to a to, protože
je ještě tak mnoho vnímajících bytostí, které máme spasit. Stále musíte sami sebe popohánět,
abyste si v omezeném časovém období mohli ustanovit ještě větší mocnou ctnost a abyste
nelitovali, až bude po všem. Doufám tedy, že se budete činit ještě lépe a budete ještě
velkolepější.
Ve své kultivaci máte samozřejmě stále mnoho nedostatků a viděl jsem mnoho nedostatků,
které jsou opravdu nápadné. Po celou dobu jsem nic neřekl a nechci nic říkat ani teď. To
proto, že vím, že přestože jsou tyto nedostatky dost značné, některé měly účinek bránění
zasahování během nápravy Zákona. Když to však říkám, nesnažte se uhádnout, které to jsou –
nemyslete si, že byste si své nedostatky měli ponechávat. (Mistr se směje) Jen jsem viděl
nějaké problémy. Nakonec se vám však o tyto věci postarám.
Ať se děje cokoli, měli byste dělat ty poslední věci ještě lépe a ustanovit si ještě větší
mocnou ctnost. Není to pro mě nebo pro nápravu Zákona: je to pro vás samotné. (Nadšený
potlesk) Vnímající bytosti budoucnosti vám poděkují. (Potlesk) Ať vaše životy září
v budoucím vesmíru stále jasněji. (Dlouhý, nadšený potlesk)
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