
Buďte pilnější
(Li Hongzhi, 24. července 2010, Washington, D. C.)

(Dlouhé a hlasité ovace ve stoji)

Opravdu jste pracovali tvrdě!  (Učedníci nadšeně tleskají a odpovídají:  „Mistr pracoval  
tvrdě!“)

Učedníci Dafa, kteří jste plnili své poslání v různých projektech a plnili své sliby ve svém 
prostředí a  společenské skupině,  říkám  vám:  všichni  jste  tak  tvrdě pracovali!  (Učedníci  
nadšeně tleskají)

Dnes se zdá, že to, co jste slíbili nebo slavnostně přísahali o pomáhání Mistrovi napravit Fa 
a  spasit  vnímající bytosti,  se  opravdu  uskutečnilo,  hráli  jste  svou  úlohu  a  přitom  jste 
objasňovali pravdu. Viděl jsem, jaký to má úspěch, a také to všechno, co jste udělali, abyste 
splnili  své poslání.  Je  to  zkrátka  pozoruhodné.  Nestalo  se  to  bez  přemýšlení a  ani  to 
neskončilo jen prázdnou  řečí. Jste teď v závěrečném kroku, kdy dokončujete a plníte to, co 
jste dávno přísahali, že uděláte, a proto říkám, že jsou učedníci Dafa pozoruhodní. Ať se na to 
člověk dívá jakkoli, překonali jste to nejohavnější pronásledování. Všichni jste si uvědomili, 
že ať už to zlo možná ještě přetrvá jakkoli dlouho a použije jakoukoli záludnost, už neuspěje. 
Jedna věc je vám všem velmi jasná: to, aby se tady v tomto světě dějiny rozvinuly dodneška, 
bylo  možné právě proto,  že  toto  období bylo  vyhrazeno  pro  učedníky  Dafa,  aby  spasili 
vnímající bytosti, a tato kapitola historie existuje úmyslně proto, aby učedníci Dafa uspěli a 
abyste tak mohli splnit svou přísahu. Samozřejmě, nejde jen o váš slib a splnění vaší přísahy. 
Je to také svázáno s nápravou Fa a osudem nesčetných životů tohoto vesmíru – s něčím tak 
obrovským. Pokud dokážete dobře udělat to, co máte, všechno ve Třech říších půjde dobře a 
toho zasahování, kterému během nápravy Fa Mistr čelí, bude méně. 

Bez ohledu na to, jakým trápením jste čelili, když jste tyto věci uskutečňovali, na co jste 
narazili  či jaké zasahování se přihodilo z lidských připoutání, když jste společně pracovali, 
stejně jste to překonali. Doufám, že teď, na konci tohoto procesu, udělají učedníci Dafa vše, 
co je v jejich silách, aby spasili více lidí, a budou to dělat ještě lépe a budou mít ještě větší 
mocnou ctnost. Nesmíte polevit a musíte se v tom ještě víc zlepšit. Toto období dějin bylo 
ponecháno  výhradně pro  učedníky  Dafa,  aby  mohli  potvrzovat  Fa.  Jinými  slovy,  jeviště 
lidstva bylo předáno učedníkům Dafa. Nenechte se oklamat skutečností, ve které se zdá,  že 
všechno v tomto světě jde normálně dál  a  že každý národ a lid jde dál  a lidé mezi sebou 
navzájem jednají jako obvykle,  protože to  všechno ve skutečnosti  existuje  pro Dafa.  Bez 
ohledu na to, kolik proroctví o posledních dnech lidstva se uchovalo z dávné minulosti; bez 
ohledu na to, jak moc byli lidé schopni vědět o konci lidstva od okamžiku, kdy Dafa stvořil 
Tři říše, ať už zjevně nebo tajně, více či méně; a bez ohledu na to, kolik lidí si uprostřed tvrdé 
skutečnosti  [ve  společnosti]  utvořilo  určitý názor  na  svět,  ve  skutečnosti  všechny  životy 
čekaly na konečnou etapu vývoje, která zahrnuje lidstvo a která se teď odehrává. Vidím, že 
všechno  směřuje  k  poslední etapě cesty.  Mnozí lidé se  prostě jen  bojí si  přiznat  tuto 
skutečnost,  která se  postupně projevuje;  počet  životů,  které je  třeba  spasit,  než nastane 
konečný okamžik, stále ještě nedosáhl množství, které měl; a stále ještě část učedníků Dafa 
zůstává pozadu. Tohle je základní důvod, proč se konec toho, do  čeho jsme se dali,  ještě 
neodehrál. 

Tedy jinými slovy, nesmíte polevit v zachraňování vnímajících bytostí a je třeba to dělat 
lépe a spasit víc lidí,  protože toto je prostě rozhodující a nesmírně důležité.  Lidstvo dnes 
nevěří ničemu, o čem jsem mluvil, ale už brzy to lidstvu pomalu dojde a všechno se postupně 
vyjasní. V blízké budoucnosti si lidé v tomto světě uvědomí, že učedníci Dafa zachraňují lidi. 
To je něco, v čem se rozhodně musíte zlepšit a víc se do toho opřít. To tedy vyžaduje, abyste 
dobře spolupracovali.  Jestliže nedokážete dobře spolupracovat,  zlo opravdu využije vašich 
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slabin a utrpíte závažné ztráty. Ztráty jak v osobní kultivaci, tak ve skupinových projektech 
určených ke spáse vnímajících bytostí.

Jak víte, pokud se vám to nepodaří dělat lépe, zlo překazí ty věci, které jste začali a na 
kterých jste tak tvrdě pracovali,  aby se rozjely, a všechnu tu vaši  práci  úplně zničí. Když 
nespolupracujete dobře, nedokážete uskutečnit to, co mají učedníci Dafa dělat. Často se stane 
toto. Když určitá iniciativa potřebuje, aby všichni jednali společně, to první, co lidé udělají, 
je, že se hádají dál a dál, a každý se drží svého názoru a nakonec věci zůstanou nevyřešeny a 
důsledkem toho je, že učedníci Dafa nejsou schopni mnohé věci uskutečnit anebo je dokonce 
udělají špatně. Má to několik důvodů. Řekl jsem, že učedníci Dafa jsou pozoruhodní a že jsou 
to králové z různých světů, a tak samozřejmě máte svůj vlastní názor a hodně schopností. Ale 
když je  třeba  spolupracovat  a  každý si  to  dělá podle  sebe,  pak  to  nejde.  Aby  se  něco 
dokončilo, je třeba jednat společně a ve shodě, a na tom musí pracovat každý. Tak jak by se 
vlastně měly věci  řešit? Pravda je,  že nikdo nemá perfektní názor, ani  žádný jedinec nemá 
dokonale skvělý nápad. Když v rozhodujících věcech někdo vyvolá o něčem debatu,  či  se 
snaží vyřešit  nějaký problém,  anebo  navrhuje,  jak  něco  zlepšit,  pokud  cítíme,  že  to  má 
rozumný základ a  že věci, které se pak mají udělat, jsou většinou správné, měli bychom to 
aktivně podpořit. 

Pak  jsou  ti,  kteří říkají,  že  předkládají ty  odlišné názory  proto,  aby  se  dosáhlo  lepší 
spolupráce, a když se jejich názory nepřijmou, je pro ně těžké ve věci pokračovat. Tak by to 
ale nemělo být. Spravedlivé myšlenky učedníka Dafa vycházejí z Fa a vaše kultivace nezáleží 
na  tom,  zda  máte  jako  lidská bytost  dobré nápady  nebo  jak  skvělý je  váš přístup.  Vaše 
kultivace je spíš záležitostí toho, jestli dokážete mít spravedlivé myšlenky, když máte před 
sebou zkoušku. Pokud tomu určitému nápadu či přístupu, který někdo navrhuje, něco chybí, 
můžete  o  tom  se členy  vašeho  projektu  rozumně diskutovat  pod  vedením  vašeho 
koordinátora. Když se ale vaše návrhy neodsouhlasí, nebo nepřijmou, a vy přesto cítíte, že váš 
přístup je očividně nutný k tomu, aby se věci udělaly dokonaleji,  začnete se k věci stavět 
negativně a  pasivně.  Pokud  ale  v takových  případech  máte  jako  učedník  Dafa  skutečně 
spravedlivé myšlenky a přemýšlíte o kultivaci, o tom, jak být zodpovědný, a o tom, že jde o 
něco, co by se mělo udělat dobře, pak byste měli  tiše vzít  cokoli  to je, co cítíte,  že není 
dostatečné, a udělat to dobře. Takto by se s tím měl ve skutečnosti vypořádat učedník Dafa. 
Kdyby všichni učedníci Dafa dokázali řešit věci tímto způsobem, vše tam venku by určitě šlo 
mimořádně dobře.

Někteří lidé si proto myslí:  „Když je to ale tak, nebude mít všechny zásluhy ten druhý? 
Nebude ta mocná ctnost všechna jeho?“ Ne, tak to není. Víte, to, co děláme, není proto, aby to 
viděly  lidské bytosti,  ani  proto,  aby  to  viděl  koordinátor  nějakého projektu,  nebo nějaký 
koordinátor Asociace, že ne? Jestli doufáte, že ten, kdo to uvidí, bude Mistr, jeho hlavní tělo 
není přímo před tebou, takže kdo doufáš, že to uvidí? Děláte to před spoustou bohů. Mistrova 
Těla Zákona také přihlížejí a nesčetné vnímající bytosti vesmíru pozorně sledují každou tvou 
myšlenku a duševní činnost. Tak komu doufáte, že to ukážete? Všechny ty úžasné věci, které 
děláte při potvrzování Fa, jsou zaznamenány v této kapitole dějin vesmíru a nic, co se týká 
byť i jediného učedníka, není opomenuto. Pokud se ale zaměřujete na ty povrchní, obyčejné 
lidské věci, jste připoutáni a používáte lidské myšlení. Nepřikládejte takovým věcem váhu. 
Pokud dokážete tiše doplnit to, co si všimnete,  že chybí, tiše udělat dobře to, co byste měli 
udělat, a tiše něco udělat dobře, když zjistíte, že to nebylo uděláno úplně dokonale, pak vás ty 
spousty bohů budou ohromně obdivovat a zvolají, že tento člověk je prostě pozoruhodný. Jen 
když se věci dělají takto, počítá se to za to, co má učedník Dafa dělat. Tohle je tedy jedna 
stránka věci. Jestliže kdykoli, přestože je třeba spolupracovat, pokračují hádky a lidé stále 
argumentují, aniž by dospěli k rozhodnutí, je třeba, abyste jako učedníci Dafa dělali věci tak, 
jak jsem o tom mluvil. A když se to bude tak dělat, zlo nebude mít možnost zasahovat.

Chci také zdůraznit záležitost koordinace, která se týká učedníků Dafa mimo pevninskou 
Čínu.  Je  to  něco,  co  jsem dříve  důkladně nevysvětlil,  protože  jsem chtěl,  abyste  dosáhli 
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požadovaného stavu  a  našli  si  svou  vlastní cestu,  kterou  půjdete;  a  protože  jsou  všichni 
učedníci Dafa králové z vyšších světů,  každý se musí osvojováním a ověřováním Zákona 
osvítit k tomu, k čemu se osvítit má. A pokud jde o to, jak se teď věci mají, už tomu bylo 
věnováno dost  času. Už jste prošli dobou deseti let, takže pokud jde o [tuto vaši věc],  řekl 
bych,  že  to  prohlásíme za  hotové a  vyřízené.  Chci  vám tedy  říci,  že  ode  dneška  hlavní 
koordinátor každého projektu – jeden hlavní koordinátor – ten projekt symbolizuje. Toto platí 
také pro hlavního koordinátora Asociace Dafa každé oblasti. On nebo ona ho symbolizují. 
Cokoli ten koordinátor dělá, co od vás vyžaduje, nebo co rozhodne – bezvýhradně to udělejte. 
(nadšený potlesk) A to ode dneška.

Bezvýhradně to udělejte. Rozumíte, co jsem řekl? V mnoha případech, když lidé vedou o 
věcech dlouhé debaty, mělo by jen stačit,  že koordinátor  řekne, jak to vidí, a vy to potom 
uděláte. Navíc by měl být schopen mnoho věcí udělat přímo a přidělovat vám úkoly, které 
máte dělat, aniž by to s vámi musel probírat. A proč to tak je? Když jste se dříve při mnoha 
příležitostech stále dokola hádali, nevyjádřil jsem na to svůj názor, protože jsem vám chtěl 
vědomě umožnit, abyste ve svém myšlení dosáhli žádoucího stavu a úspěšně si vytvořili svou 
vlastní cestu. Ale teď už vám bylo poskytnuto času víc než dost, a teď už máte, co máte mít. 
Takže  je  na  čase  tuto  situaci  ukončit.  Celkový koordinátor  je  zodpovědný Mistrovi  a 
celosvětové Asociaci Dafa, a když se něco objeví, Mistr nebo Asociace Dafa s ním nebo s ní 
budou hovořit. Musí se zodpovídat jen těm, kteří jsou o jednu úroveň výš. Je třeba, aby tomu 
naši  studenti  přizpůsobili  svůj  kultivační stav a ode dneška se už dál  nesnažili  kultivovat 
s jedním okem upřeným na koordinátora. Od tohoto okamžiku byste neměli  říci ani slovo o 
tom, jak dobře ten koordinátor dělá kultivaci nebo vede lidi, a už byste ho nebo ji neměli tak 
pozorně sledovat. Je třeba, abyste se vrátili ke své kultivaci a kultivovali se podle toho, co 
jsem právě řekl. Je třeba, abyste to všichni teď udělali. Začněte kultivovat sebe.

Takže cokoli dělá hlavní koordinátor projektu – bez ohledu na to, který projekt vede – nebo 
co dělají koordinátoři Asociace Dafa v různých oblastech,  úplně stačí, abyste se podle nich 
řídili a dělali totéž. Udělají chybu, která půjde proti našim principům? Neudělají, rozhodně 
ne. Jsem si tím úplně jistý. Protože učedníci Dafa prošli tolika lety zocelování, vidím to velmi 
jasně. Takové problémy nebudou. Kdyby se takové problémy měly opravdu objevit, Asociace 
Dafa by neměla  žádné výčitky vyměnit kohokoli,  ať je to, kdo je to. Ale nepřemýšlejte o 
vyměňování lidí,  protože vyměňovat  lidi  pravděpodobně není možné.  (Učedníci  se smějí) 
Zocelovat různé koordinátory učedníků Dafa není nic snadného. Potom, co prošli všemi těmi 
roky, učedníci Dafa budou mít svou vlastní jedinečnou pracovní metodu a způsob, jak věci 
dělat. Jste kultivující a v tomto ohledu nejste vůbec jako obyčejní lidé, nejste stejní jako oni. 
Během těchto deseti let koordinátoři nabyli zkušenosti a, řekl bych, že teď už docela vyzráli. 
Když jsem teď tento váš problém napravil,  koordinátorům to půjde dobře. Je to proto,  že 
zasahování vnějších  vlivů je  teď málo  a  koordinátoři  budou  přemýšlet  o  věcech  Dafa 
soustavně a nebudou už muset vkládat většinu své energie do toho, aby vymysleli, jak nejlépe 
urovnat svůj vztah s vámi a vztahy mezi vámi. Místo toho budou dávat svou energii do toho, 
aby projekty Dafa uspěly, a postarají se o to, aby se věci, které mají učedníci Dafa dělat, 
dělaly dobře. Břemeno se jim odlehčí a budou mít  více  času na to, aby se věnovali svým 
pravým povinnostem. A pokud jde o vás, kdo jste učedníci Dafa, neměli byste se zaměřovat 
na  koordinátory,  ale  místo  toho  se  úplně soustředit  sami  na  sebe  a  na  to,  jak  dobře 
spolupracovat, dělat věci dobře a dokončit to, co máte dělat. Tak by to mělo ode dneška být. 
Formálně jsem vám to tady na této konferenci vysvětlil a dnes jsem sem přišel, abych o této 
věci mluvil konkrétně.

Je tedy třeba, abyste dneškem počínaje změnili své chování a dělali to tak, jak jsem popsal. 
A co  můžeme očekávat,  když se  to  tak  bude dělat?  V mnoha  případech  se  dojde  rychle 
k rozhodnutím, budete dělat věci s velkou silou a to, co právě děláte, se dokončí rychle. Tento 
přístup  prospěje  všemu,  co  děláme  pro  spásu  vnímajících  bytostí,  mnoha  věcem,  které 
děláme, abychom potvrdili Fa, a také se projeví ohromné změny v kvalitě a postupu práce na 
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každém našem projektu ke spáse lidí. Takže od tohoto okamžiku budeme ty věci, o kterých 
jsem právě promluvil, řešit takhle.

Protože je tady dneska tolik učedníků Dafa, dvě hodiny by pravděpodobně nestačily na to, 
abychom vás nechali posílat lístky s otázkami, jak to obvykle na konferencích Fa děláme. 
Myslím si  tedy,  že  pokud  máte  později  schůze  jednotlivých  projektů,  mohu  přijít  a  v té 
souvislosti pohovořit a takto se můžeme zaměřit na konkrétní otázky, které máte, a pustit se 
do  nich.  Pokud máte  námitky  proti  tomu,  o  čem jsem právě hovořil,  můžete  svůj  názor 
vyjádřit  různými cestami.  Ale  já myslím,  že všichni  jste  tady, abyste  „pomáhali  Mistrovi 
napravovat Fa“ – použiji k tomu vaše vlastní slova  – a tak bych se zeptal, chcete opravdu 
pomoci  Mistrovi  napravit  Fa?  Říkáte:  „Cokoli  Mistr  řekne,  to  uděláme,“ a  „Cokoli  Mistr 
chce, to uděláme.“ Na to vám řeknu: tohle je to, co já chci! (nadšený potlesk)

Když jsem už toho  řekl tolik,  řeknu ještě pár slov. Budu totiž mluvit o tom,  že  „Cokoli 
Mistr chce, to uděláme.“ Popravdě řečeno, někdy vaše rty budou říkat, že cokoli Mistr chce, 
to uděláme, ale jakmile čelíte situacím skutečného života, [to, co jste řekli] zeslábne, aniž si to 
uvědomíte.  Vždycky máte  na věci svůj  vlastní názor a myslíte  si,  že váš názor  odpovídá 
skutečnému stavu věcí kolem vás a vaší situaci. Není to ale pravda. Nesmíte zapomenout, že 
toto  dějinné období bylo  uchováno  pro  nápravu  Fa  a  je  dáno  učedníkům  Dafa,  aby  se 
zdokonalovali a zachraňovali vnímající bytosti. Není to vůbec tak jednoduché, jak si to lidé 
představují lidským myšlením. Další věc je,  že někteří lidé si vždycky myslí:  „Uděláme, co 
chce Mistr, ale  udělejme to trošku lépe,“ a  zase měníte  to,  co Mistr  chce.  Kdykoli  se to 
přihodí, je to proto, že se projevují lidská připoutání a umožňují zasahování.

Mluvme o prodeji vstupenek na Shen Yun.  Řekl jsem,  že se teď máme zaměřit na vyšší 
vrstvu společnosti  a jen tím,  že se staneme součástí hlavního kulturního proudu, můžeme 
odemknout společnost ve velkém, mít větší účinek, může na to přijít více lidí a může přijít 
více vnímajících bytostí, aby byly spaseny. Ale pak jsou ti, kteří mají všemožné námitky, a 
někteří lidé říkají,  že ceny vstupenek jsou příliš vysoké. Tak to ale vůbec není. Například, 
Shen Yun teď vystupuje na západním pobřeží USA a ceny vstupenek byly většinou určeny 
podle normálních cen vyšší cenové skupiny. Když lidé začali původně prodávat vstupenky, 
moc lidí si je nekupovalo. Mělo to několik důvodů, jeden byl, že v červenci a srpnu je hodně 
lidí na dovolené, studenti jsou na prázdninách a hodně bohatých rodin odjelo k moři, někteří 
se plaví na lodi a další odjeli někam na setkání nebo navštěvují přátele. Takže mají v každém 
případě co dělat, a tak tam mnoho lidí nezůstalo. A tohle znamená,  že se na to představení 
přijde podívat méně lidí. To je jádro problému. Když teď to naše představení zlevníte, stejně 
moc lidí nepřijde. To je ta podstata.

Je třeba, aby vám něco bylo jasné. Když chci, aby se něco udělalo, není to určitě něco, o 
čem byste měli  debatovat, zda je to uskutečnitelné.  Pokud  řeknu, abyste to dělali  určitým 
způsobem, pak byste se měli zabývat jen tím, že to uděláte. To je proto, že když se o něčem 
rozhodnu,  není to  jen  tak  jednoduché,  že  řeknu  pár  slov,  ani  ten  přístup,  pro  který se 
rozhodnu, není vůbec jednoduchý. Potřebuji uspořádat mnoho věcí a dokonce i božské bytosti 
se řídí mým vedením. V nápravě Fa se mnoho věcí mění, ale když je potom pozměníte proto, 
že je  nedokážete přijmout,  a vždycky je chcete poupravit,  pak se okamžitě situace hodně 
zamotá. Dokonce i jen nepatrná změna způsobí potíže. Neříkáte, že budete dělat věci, jakkoli 
Mistr chce, aby se udělaly? (Učedníci se smějí) Jak potom můžete mít námitky proti tomu, co 
Mistr chce, aby se dělalo? Pokud by [Mistrův nápad] opravdu nebyl uskutečnitelný, pak by za 
to Mistr nesl odpovědnost! Ať už se vám to zdá uskutečnitelné nebo ne, prostě to zkuste a 
uvidíte. I když mnozí z vás možná žijete zde v západní společnosti, ve skutečnosti tomu tady 
opravdu nerozumíte. V podstatě to znamená, že si potřebujete změnit myšlení, které do vás ta 
stranická kultura  vštípila,  a  lépe  pochopit,  jak  se  žije  v normálním  světě mimo  Čínu. 
Nedovolte, aby lidské myšlení vždycky věcem překáželo. Když se skutečně snažíte řešit věci 
podle Mistrova přání, ale neuděláte to správným způsobem, stejně se nevyřeší.  Mistr vám 
řekl, abyste soustředili své úsilí na vyšší vrstvu společnosti,  ale vy přesto stále chodíte na 
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místa,  která nemají vyšší úroveň.  Přirozeně se to nevydaří.  A samozřejmě to znamená,  že 
nespolupracujete  doopravdy.  Když vás  Mistr  žádá,  abyste  pracovali  na  vyšší vrstvě 
společnosti, prostě to udělejte se spravedlivými myšlenkami a určitě uspějete.

Samozřejmě jsem jen použil příklad, abych názorně ukázal, co jsem chtěl  říci. Je mnoho 
věcí, ve kterých nemáte příliš jasno. Tento proces, kterým se vám v tom dělá jasno, nesmí ale 
trvat příliš dlouho. Když řeknete,  že budete  „dělat věci, jakkoli je dělá Mistr“, není to tak 
jednoduché jako ta pouhá slova. Jakkoli se rozhodnete dělat ty ostatní iniciativy [které nevede 
Mistr],  to  je  vaše  vlastní záležitost,  dokonce  i  když vás  to  zaplete  do  hádek  nebo  řešíte 
názorové rozdíly. Když ale přijde na věci, které Mistr chce, aby se udělaly, opravdu nemůžete 
debatovat o tom, zda je to uskutečnitelné či ne. Existuje jen prostor pro to, aby se debatovalo 
o tom, jak to nejlépe udělat. V tomhle opravdu musíte mít jasno.

Už je to nějaká doba, co byla konference Fa, a žádné veliké se nekonaly. A tak naši studenti 
z různých oblastí neměli mnoho příležitostí se sejít. Slyším, že dnešní příspěvky jsou velmi 
dobré, a každý cítí,  že konference Fa probíhá dobře. Ale jde o něco více. Děje se to díky 
tomu, že učedníci Dafa jsou skutečně stále vyspělejší, a protože vyzrávají, mnohé věci, pokud 
jde o principy Fa, jsou jim stále jasnější. A to se bude různě odrážet ve vašem kultivačním 
stavu. V budoucnu se bude kultivační stav učedníků Dafa dál zlepšovat a stejně tak i celkový 
stav [učedníků]. To je jisté. Jestli to všichni dokážete dohonit a dosáhnout toho, co se od vás 
očekává,  tak  jak  jsem  to  právě popsal,  pak  se  kultivační stav  učedníků Dafa  v různých 
oblastech také změní. A tak už ode dneška není třeba bezcílně diskutovat o tom, co chce dělat 
hlavní koordinátor  ve  vaší oblasti  či  hlavní koordinátoři  projektů,  anebo  proti  tomu  mít 
námitky. Protože se o tyto věci starají Mistrova Těla Zákona a ty spousty bohů, stačí jen dělat 
to, co oni rozhodnou.

Když pochybujete  o  hlavním  koordinátorovi,  ve  skutečnosti  pochybujete  o  projektu 
samotném. Jak to? Vezměme jako příklad NTDTV. Víte,  kdo je  celkovým koordinátorem 
NTDTV. Předpokládejme,  že  lidé řeknou,  že  celkový koordinátor  NTDTV má problémy, 
pochybujete o něm, nebo řeknete, jak je neschopný, a pak ho vyměníte. Řeknu vám, že kdyby 
se toto mělo stát, všechno, co NTDTV udělala od svého založení až dodnes, by se vymazalo a 
všechno, co lidé v tomto projektu udělali k potvrzování Fa a ke spáse vnímajících bytostí, by 
bylo marné. Zmizelo by to. Ten projekt by už neexistoval a nic z té mocné ctnosti, kterou jste 
získali, a věcí, které jste udělali, by se nepočítalo. Tak vážné to je.  Člověk by se pak mohl 
ptát, jak to, že ten celkový koordinátor začal předsedat něčemu tak velkému. Je to proto, že se 
kultivoval zvláště dobře? Tak to být nemusí. Je to proto, že skutečně ten projekt začal a vede 
ho a  ten projekt na něm stojí.  Všichni  ostatní jen potvrzují Fa a dělají svou  část,  pracují 
v rozjetém projektu na svém úseku, jak nejlépe mohou. Podobá se to tomu, když kultivujete 
v podniku obyčejné společnosti:  váš šéf  nezíská mocnou ctnost  díky vám, ale  vy získáte 
mocnou ctnost v tom prostředí.

Je důležité, aby se celkový koordinátor projektu dobře kultivoval. Když se nedokáže dobře 
kultivovat, bude to mít vliv na celý projekt, ten bude váznout a nastane mnoho potíží. Tohle 
rozhoduje nejvíc. A když už jsem tohle  řekl, je za něj zodpovědná Asociace Dafa, a pokud 
Mistr  uvidí problém,  promluví s ním.  Takže  si  s tímhle  nemusíte  dělat  starosti.  Ale  pro 
celkového koordinátora  jakéhokoli  projektu  je  skutečně v sázce  tak  moc.  Pro  vás  ostatní, 
nesmíte  úplně popřít všechnu vaši kultivaci v tom projektu za posledních deset let tím,  že 
daného člověka vyměníte a začnete zase úplně znovu, protože už na to nemáte čas, který jsme 
tenkrát  měli,  nebo  ty  samé příležitosti.  Nesmíte  vymazat  svou mocnou  ctnost  – mocnou 
ctnost,  kterou jste  si  vytvořili  – nebo  ty  úspěchy, které jste  měli  v potvrzování Fa,  nebo 
všechno to, co jste vytvořili při zachraňování vnímajících bytostí. Už byste tedy neměli dál 
přemýšlet o tom, jak někoho vyměnit, nebo co budete dělat, když koordinátor není dostatečně 
schopný. Kdybyste se skutečně měli podle takových myšlenek chovat, mělo by to právě vliv 
na obrovské věci a všechno, co jste udělali od začátku do konce, by bylo marné. A jestli ten 
člověk, ten hlavní koordinátor, skutečně pracoval  špatně a opravdu to nedopadá dobře, pak 
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bude mít  Mistr jiný způsob, jak to vyřešit.  Kdybych měl opravdu někoho vyměnit, nechal 
bych to podpořit mnoha bohy a věci by byly přeuspořádány bez toho,  že byste ztratili svou 
mocnost  ctnost.  Tohle  ale  nejsou  změny,  které by  se  daly  udělat  jen  tak.  Hlavního 
koordinátora naprosto není možné neuváženě vyměnit. Pokud neudělal obrovskou chybu nebo 
nepřešel ke druhé straně, nelze ho vůbec vyměnit.

Dnes jsem se o této záležitosti zmínil veřejně. Použil jsem k tomu příklad NTDTV, ale to 
jen pro znázornění.  Co jsem  řekl,  platí pro všechny ostatní projekty, které máme rozjeté. 
Nesoustřeďujte svou pozornost na to, abyste přiměli koordinátora kultivovat. Ode dneška už 
dál  nesmíte  pokaždé hledat  chybu  u  koordinátora.  Kdybyste  stále  odsuzovali  svého 
nadřízeného v obyčejné práci, velmi brzy by vás vyhodili. Proč jsem po všech těch letech 
koordinátory nevyměnil? Jednak jsem je zoceloval. A za druhé, on nebo ona je pro ten projekt 
nesmírně důležitý. Vyměníte toho člověka a ten projekt už nebude dál existovat. Cokoli byste 
znovu budovali, by bylo od začátku něco nového a všechno, co na tom projektu učedníci Dafa 
dříve udělali, by vymizelo a už by dál neexistovalo. Takto důležité to je. Měli byste si vážit 
všeho, co jste udělali, protože to je stejné, jako když si vážíte sebe! Pamatujte si Mistrova 
slova! (Potlesk)

To je  vše,  co  řeknu.  Děkuji  vám všem!  (Vřelý potlesk)  Naši  učedníci  Dafa,  ti  z  vás 
v různých projektech, kdo nejste koordinátoři, ale musíte společně pracovat, opravdu je třeba, 
abyste ode dneška dobře spolupracovali a splnili požadavky postupu nápravy Fa. Doufám, že 
vám to všem půjde lépe. Všichni jste pozoruhodní. Prošli jste těmi nejtvrdšími a nejhoršími 
okolnostmi a navíc jste při tom dodneška potvrzovali Fa, objasňovali pravdu a zachraňovali 
vnímající bytosti.  Možná si neuvědomujete, jak velká je vaše mocná ctnost, ale vnímající 
bytosti tohoto vesmíru už vědí, že se na vás mají dívat s úctou, kterou si zasloužíte.

Děkuji vám všem! (Dlouhé a hlasité ovace ve stoji)                 

(Naposledy upraveno 1. září 2010)
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