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(Všichni vstávají a vřele tleskají. Mistr několikrát gestem naznačuje, aby se všichni
posadili.)
Dobré ráno! (Učedníci říkají: „Dobré ráno, Mistře!“) Pracovali jste tvrdě! (Učedníci
odpovídají: „Mistr pracoval tvrdě!“ Potlesk) Myslím, že raději budu stát, abyste mě lépe
viděli. (Všichni tleskají) Docela dlouho jsme se neviděli a vím, že byste na mě měli rádi dobrý
výhled, takže prostě budu stát. (Učedníci se smějí a tleskají. Mistr odpovídá gestem heshi.)
Na každoroční newyorskou konferenci Fa přichází hodně lidí. Tento prostor má omezenou
kapacitu míst k sezení a nedokáže pojmout všechny. Řekl jsem tedy [organizátorům], že až
budeme pořádat konferenci příště, měli bychom najít stadion. (Učedníci se smějí a tleskají)
Řekl jsem, že jste pracovali tvrdě, a opravdu to tak je. Něco tak významného jako náprava
Fa tady nikdy předtím nebylo. Ve skutečnosti po celou minulost, cokoli kulturně významného
nebo cokoli ukázaného kultivujícími nebo probuzenými jedinci různých období bylo
zamýšleno jako reference pro učedníky Dafa a aby to položilo základ pro rozsáhlé šíření Dafa.
Jinými slovy, všechno, od dávných dob až do tohoto dne, mělo tento cíl. Abych to řekl ještě
konkrétněji, těch pět tisíc let čínské civilizace ve skutečnosti přímo připravovalo věci pro tuto
konečnou událost. Potom u něčeho takto významného, přemýšlejte o tom, má to dopad na to,
zda mohou být spaseny životy celého vesmíru, a na to, zda v době, kdy už nic není dost dobré,
může být všechno zachráněno. Než náprava Fa začala, nikdo si netroufl říci, jestli tento
podnik uspěje. Když jsem s tím tenkrát začínal, uvažovalo takto mnoho božských bytostí.
Často mi říkali: „Přejeme ti úspěch.“ Co říkali, naznačovalo mnoho věcí. A byly jiné božské
bytosti, které mi říkaly, že nikdy předtím nic takového neexistovalo. Viděli ten obrovský
stupeň obtížnosti.
Jak se ukazuje, to pronásledování, kterému učedníci Dafa čelili ve své kultivaci, je
projevem v lidské společnosti těch vypjatých reakcí, které měly kladné a záporné bytosti
uprostřed přetváření vesmíru; jinými slovy, ta hrůza, kterou zlo ve své perzekuci postihlo
učedníky Dafa, a také vytrvávání učedníků Dafa v jejich spravedlivé víře při tom, jak kladou
odpor pronásledování a zachraňují vnímající bytosti, jsou pouze nepatrným, malým odrazem
v lidském světě událostí v obrovské nápravě Fa vesmíru. Tohle je ve skutečnosti neuvěřitelně
obrovský podnik a jeho velkolepost přesahuje schopnost slov věci popsat. Jak je vesmír
napravován a na každé jedné dimenzi se pracuje, každá dimenze bude mít své vlastní projevy.
Střet nového a starého, střet dobra a zla, odráží různé postoje vnímajících bytostí, kde je
lidský svět pouhým odrazem v jedné dimenzi. Dříve jsem vám řekl, že to, zdali se učedník
Dafa kultivuje dobře, nebo ne, určuje jeho sílu zachraňovat vnímající bytosti a také jeho
schopnost být zde v lidském světě úspěšný v plném spolupracování s nápravou Fa. Ve
skutečnosti, uprostřed nápravy Fa všechny dimenze spolupracují s nápravou Fa a věci se tam
dělají současně – tempo nápravy Fa je sjednocené. Lidé mohou vidět jen to, co učedníci Dafa
ukazují zde v lidském světě. Ale co se projevuje v jiných dimenzích, je jiné a je to přímý
projev rozpadu, nebo přežití či smrti, životů a také proces obnovy kosmu a kosmického tělesa.
Ten pohled je něčím naprosto duši strhujícím. Ale protože kultivaci může přeci jen dělat
pouze lidská bytost a protože jakkoli ohromná mohou být ta poslání, která učedníci Dafa
nesou, stále budou lidskými bytostmi, které se kultivují, a protože jsou to lidské bytosti, kdo
tady věci dělá, naprostá většina lidí tyhle [velkolepé] věci není schopna vidět a jen velmi málo
jich je schopno rozeznat i jen malou část toho. Může to být jen tak, že děláte to, co máte dělat,
za těchto okolností, s tímto specifickým lidským stavem a zatímco cítíte tlak od zla, přičemž
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procházíte tvrdými zkouškami.
Když se na to podíváme z hlediska historie, je tohle vskutku tak významná věc. Uvažte
pak, jaké přípravy si žádala. Ta uspořádání, která se udělala, byla ve skutečnosti dost
podrobná, do té míry, že jak každý učedník Dafa půjde po své cestě, s jakými situacemi se
každý z nich střetne, jak bude každý z nich dělat pokrok nebo padat zpět a jak se budou věci
řešit, když se nakonec přihodí nevhodné stavy, bylo všechno pečlivě uspořádáno. Ať už je to
ale jakkoli, musí to být tak, že se nakonec počítá, cokoli chceš ty jako žijící bytost. Zdali se
chceš kultivovat, přeješ si něco, chceš něco dělat, nechceš něco dělat, něco si nepřeješ – to
všechno rozhoduje ta bytost samotná a v tom tkví ta obtíž. Totéž platí pro to, zda se učedník
Dafa kultivuje dobře nebo chabě a jestli dokážeš splnit své sliby z prehistorie. A co se týče
obyčejných lidí, když čelí tomuto pronásledování učedníků Dafa, když čelí potlačování, které
plnou silou využívá celý státní aparát, kde se všechna média používají na vymýšlení lží a
pomlouvání Dafa a učedníků Dafa, za těchto okolností si obyčejní lidé přirozeně myslí, že by
měli věřit vládě. Zvláště, když ta ničemná ČKS vždycky používala lži, aby zakryla svou
ohavnost, a používala klam, aby přikrášlovala stav věcí a své falešné hrdiny jako součást
svého zlého režimu, a dlouho tímto způsobem lhala a podváděla lidi, je pro čínské lidi
opravdu těžké rozlišit pravé od falešného. Pak to má další aspekt, konkrétně, že staré síly mají
stanovisko, že vesmír už není dobrý a lidské bytosti také ne a že, aby si to lidé jako tito, kteří
si nahromadili tak veliké hříchy, zasloužili, musejí překonat iluze a lži; lidé souhlasili s tou
zlověstnou stranou a věci zhoršili, a tak za to musejí nést zodpovědnost a musejí to všechno
snést. Smyslem je, že když to překonáš, tak to překonáš; když ne, tak máš být vypleněn. Ale
přes to všechno, jakkoli zlé nebo děsivé věci v tomhle světě mohou být, nebo za jakkoli
významné je lidé mohou považovat, jsou to všechno ve skutečnosti pouze události jen jedné
malé dimenze ve vesmíru uprostřed nápravy Fa – jen jedna malá, drobná záležitost v nápravě
naprosto obrovských kosmických těl. Toto je „ponechání jedné strany sítě otevřené“ uprostřed
vážné, posvátné nápravy Fa: v procesu zachraňování lidí, ti, kteří vyhovují, projdou, zatímco
ti, kteří ne, nebudou ponecháni.
Jako učedníci Dafa jste tedy viděli, že se situace rychle mění, a tohle je odraz nápravy Fa
vesmíru zde v lidském světě. Když 20. července 1999 to pronásledování učedníků Dafa
začalo, z dimenzí nahoře byly dolu stlačeny zlé věci a také věci z různých dimenzí a
z každého vesmíru, které chtěli, aby se odstranily, a od vás se očekávalo, že je odstraníte. To
přineslo učedníkům Dafa obrovský tlak. Opravdu to bylo prostě tak ničemné a hrozivé, ale vy
jste to překonali. Věci přešly a vy o tom teď všichni víte. Není třeba, aby to Mistr popisoval.
Když k tomu přidáte ty zlé faktory ničemné ČKS, která se s těmi věcmi dala dohromady, máte
takový tlak, který byl opravdu bezprecedentní. Ale měřítko pro kultivaci během nápravy Fa je
přísné a stejně tak i měřítko, kterého mají dosáhnout božské bytosti po-obnovení, protože jsou
to měřítka a požadavky nového vesmíru. Na druhou stranu bytosti, které nebyly napraveny
Fa, budou k dělání věcí používat principy starého vesmíru a tyto budou používat k posuzování
učedníků Dafa. Budou mít pocit, že je to v pořádku, pouze když dosáhnete měřítek, která
uznávají; pouze pak vás nechají postoupit výš bez zasahování; a pouze pak si budou myslet,
že jste kvalifikován k tomu, abyste je spasil. A vlastně Králové, kteří vládnou vesmírům
různých úrovní, podobně používají stará měřítka, aby blokovali nápravu Fa. Nechají vás to
překonat pouze poté, co se v mysli cítí uspokojeni, že jste dosáhli měřítek, která stanovili;
někteří jsou si vědomi, že jsou sami podrobeni nápravě Fa; někteří věří, že jsou těmi
nejvyššími vládci, kteří existují; a někteří nesouhlasí s požadavky nápravy Fa. Ale ať souhlasí
nebo ne, žádný z nich nemá tušení, jak věci budou po nápravě Fa. Takový je stav těch vrstev
za vrstvami obrovského množství bohů, kde každá úroveň přemýšlí těmito způsoby. Když si
myslí, že někdo nebo něco „není dost dobré, pod standardem“, pak přikročí k tomu, že použijí
svou moc, aby přímo zničili všechno v rámci svých schopností, co nedosahuje měřítka, včetně
věcí spojených s nápravou Fa. Přestože nemají schopnost nápravu Fa opravdu narušit, budou
překážkou. Bez ohledu na to, zda ve skutečnosti mohou něco udělat, pokusí se věci zničit.
Takové události se přihodily nesčetněkrát. Ale nepodařilo se jim zničit nápravu Fa či učedníky
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Dafa a nezničili lidstvo ani nezablokovali nápravu Fa. Přivodili ale velké množství problémů.
Ty problémy se projevují zde v lidském světě a přebírají formu zasahování. Tyhle věci se děly
po celou dobu.
Když se učedníci Dafa nečiní dobře, když si sníží měřítko pro svou kultivaci a když ty
staré vyšší bytosti – ty vrstvy vrstev za vrstvami jednoduše nesčetných Bohů a ti nesčetní
Králové – všichni udělají, co jsem právě popsal, pak o tom přemýšlejte, jak moc obtíží to
nápravě Fa přinese? Současně s tím, jak jsou tihle Bohové, nebo Králové, rozpouštěni během
pročišťování, všechny ty jednoduše nesčetné vnímající bytosti ve sférách, nad kterými mají
pravomoc, také nebudou schopny získat spásu. Pokud je situace celého kosmického těla
taková, pak nikdo z nich nemůže získat spásu. To je přesně ta obtíž, se kterou se náprava Fa a
učedníci Dafa střetli, a zde v lidském světě se to projevuje jako všechny možné potíže.
Můžete si myslet, že váš Mistr má neomezené síly, že by měl být schopen v nápravě Fa
vyřešit věci, jakkoli by se mu líbilo. Ale přemýšleli jste nad skutečností, že jestli máme tohle
všechno zachránit, pak ti, kdo mají být spaseni, musejí být ochotni [spásu obdržet], jinak se to
nepočítá? Když se to udělá proti jejich vůli, jejich základní povaha se nezmění; vnutit takovou
změnu by se rovnalo znovu-stvoření bytosti. Znovu-stvořit bytost je snadné. To nejtěžší je
bytost spasit. Znovu-stvoření je velmi snadné.
Jak víme, neřekl Šákjamuni, že Buddha může vytvořit svět, s nesčetnými vnímajícími
bytostmi v něm, jen tím, že na to pomyslí? Je to tak, protože ve své sféře mají tak ohromnou
moc, mají energii všech částic od těch nejminiaturnějších k těm největším v rámci úrovně, na
které jsou, s hustotou tak vysokou, a věci se udělají s [částicemi sahajícími od] malých
k velkým, které jednají jako jedna. Mají všechny schopnosti potřebné k vytvoření čehokoli ve
svých světech, s tím, že živé bytosti se počítají mezi to, co mohou vytvořit tak, že na to jen
pomyslí. Kdyby se tím způsobem měly věci dělat v nápravě Fa, rovnalo by se to znovustvoření všeho, a co tam původně bylo, už by více neexistovalo, ani by to nebyl případ toho,
že náprava Fa zachraňuje vnímající bytosti. Když si je pak tedy přejete zachránit, aby to pak
bylo zachraňování, musíte je, aby to fungovalo, přivést k tomu, aby se chtěly změnit. Když
tedy chcete spasit vesmír a svět, když tyto už nejsou dobré, všechno to zachránit, jak těžké to
bude. A tak, když se někdy setkáte s tvrdými zkouškami a uvažujete: „Proč jsou ta trápení tak
obrovská? Proč nám je Mistr nemůže prostě odstranit?“ Také jsem tu myšlenku měl. Když
jsem byl svědkem toho, jak jsou učedníci Dafa tvrdě pronásledováni a jejich spravedlivé
myšlenky nejsou dost silné, opravdu jsem přemýšlel o tom, že bych vám to trápení odstranil.
Ale kdybych ho měl odstranit, znamenalo by to, že jsi tou zkouškou neprošel, nevydržel jsi,
co jsi měl vydržet, a nezlepšil ses v kultivaci. Kdybych ti všechno odstranil, pak by se ti nic
z toho nepočítalo a skončil bys jako nikdo: nepočítal by ses za kultivujícího nebo za učedníka
Dafa. Navíc, každý člověk si s sebou přinesl v průběhu svých převtělování, život za životem,
karmu, která prostupuje jeho tělo. Přestože se o něj Mistr v průběhu všech těch životů staral,
pořád má ten člověk docela hodně karmy. Pokud si v průběhu historie dal nějaký slib nebo se
nějak zadlužil, či ses dostal do určitých potíží, pak je těžké takové věci vyřešit, ale musí se
vyřešit a musí se vyřídit. Vyřizování takových věcí je tedy nesmírně obtížné a hodně těch
těžkostí, se kterými se v kultivaci střetáváte, je následkem těchto příčin. Spasení bytosti není
vůbec tak jednoduché, jak by si to člověk mohl představovat.
Když je ale tohle řečeno, jakkoli to může být těžké, jakkoli mnoho zasahování nebo obtíží
může bytost předtím, než je spasena, přinést, učedníci Dafa opravdu mají způsob, jak jít
vpřed. Jak jsem vždycky říkal, jako učedníků Dafa jsou vaše historická poslání jednoduše
obrovská, s tím, že nesete zodpovědnost zachraňování vnímajících bytostí. A tak určitě
existuje cesta, po které budete schopni jít k dokončení. Je to cesta, která musí splnit
požadavky, a pouze tak vás budou ty vnímající bytosti vesmíru obdivovat a nebudou schopny
zasahovat; vaše cesta bude prosta problémů a vaše cesta půjde hladce. Jinak, pokud nesete
všechna možná připoutání a lidské myšlenky, setkáte se s velikým množstvím obtíží a ty
obtíže budou sloužit k zablokování vaší cesty. Když nezvládnete jít správnou cestou, jedním
3

z důvodů toho jsou karmické příčiny. Mezi nimi je ta obtíž, která bytost provází v pozadí;
minulé laskavosti učiněné druhým nebo účty k vyrovnání; staré sliby; všechna ta různá
spojení, která člověk může s bytostí mít, a tak dále. Další příčinou jsou ta připoutání, která
pocházejí z lidského uvažování člověka. Zvláště nápadné jsou ty představy, které si člověk
vytvoří, nebo navyklé myšlení, které si vytvoří, jež způsobí, že je pro člověka velmi těžké
rozpoznat, když nevědomě funguje lidské myšlení. A když je člověk nemůže rozpoznat, jak se
jej má zbavit? Tohle je zvláště náročné v prostředí Číny, kde ta zlá strana zničila tradiční
čínskou kulturu a dala místo toho dohromady své vlastní věci zlé strany – čemuž říkáme
„kultura strany“. Bude vskutku obtížné rozpoznat Pravdu vesmíru, když člověk používá
navyklé myšlení vypěstované tou kulturou. A člověk ani nebude schopen rozpoznat, že je
určité špatné myšlení a chování v rozporu s univerzálními hodnotami. Když člověk nemůže
rozpoznat, co je špatné myšlení zač, co se pak dá dělat? Není jiný způsob než jednat podle
Dafa.
Dříve jsem vám řekl, že dnešní čínští lidé kdysi byli Králové mnoha etnik známých
z historie, Králové každého období; jsou to Králové vyšších sfér ve vesmíru, kteří přišli dolů
na zem, kteří se převtělili v Číně. Jejich spasení bude mít za následek spasení těch nesčetných
vnímajících bytostí za nimi, které zastupují. Není to tedy tak jednoduché. Když jedna taková
osoba získá spásu a následkem toho je spaseno tak mnoho dalších, kdo odstraní všechnu tu
karmu, která je v tom zahrnuta? Jak má tou zkouškou projít? Co musí udělat, aby měly staré
síly ke zneužití menší mezeru? Co se musí udělat, aby se ty vnímající bytosti a mnozí bohové
na různých úrovních vesmíru, kteří fungují pod starými principy Fa a starými názory, přiměli
k tomu, že shledají, že je přijatelný? Co to bude vyžadovat, aby ty bytosti, které to zasáhne,
cítily, že je to v pořádku, a dovolily ti překonat [tu zkoušku]? Je to opravdu těžké. Mistr ale
řekl, že: „Když mají učedníci Dafa dostatečné spravedlivé myšlenky, Mistr má moc obrátit
příliv.“ Když jsou tvoje spravedlivé myšlenky dost silné, kdo by si troufl něco udělat? Jste-li
tedy v právu, Mistr může vyřešit cokoli. Když ale nejednáte spravedlivě, co může Mistr dělat?
Řekněte mi, když vy sami jste neudělali věci správně, a přeci Mistr odklidí ty bytosti [starých
sil], mohlo by to být přijatelné? Když ses nečinil dobře, a kdykoli máš trápení, my ti ty bytosti
odstraníme, koho bychom pak zachraňovali? To by nešlo.
Ať je to ale jakkoli, jak jsem právě naznačil, přestože jsou to staré principy, jsou naprosto
zdegenerované a jsou k ničemu, jsou v nich přesto obsaženy obecné principy, které lidé na
zemi nazývají „univerzální hodnoty“; na nebesích jsou univerzální měřítka na posuzování
věcí, která platí v celém vesmíru. Když [na základě těchto měřítek] ty bytosti něco neuznávají
a Mistr pak jde a vyplení je, koho pak zachraňujeme? V tom je ta obtíž. Mohl bych dělat věci
podle svých vlastních měřítek a požadavků, nedbaje na ty staré věci, a tímto způsobem to
celou dobu prosazovat. Je ale možné, že bych pak nebyl schopen spasit žádné bytosti, protože
by všechny byly vymýceny nebo zničeny výbuchem. Učedníci Dafa tedy snášejí to, co
snášejí, právě kvůli tomu, aby je spasili, a kvůli tomu jsou cesty učedníků Dafa tak těžké.
Všechny ty tvrdé zkoušky, se kterými se setkáváme, jsou k tomu, abychom ty bytosti mohli
spasit. Pokud se učedníkům Dafa podaří, aby se cítily uspokojeny, nejen že ty bytosti budou
souhlasit, aby to učedníci Dafa překonali, ale také je učedníci Dafa budou schopni spasit. Bez
ohledu na to, jak se na věci můžete dívat vy, ty vrstvy vrstev za vrstvami bytostí vesmíru se na
věci dívají takto. Každá jedna rovina má svého Krále a každá jedna vrstva má svého Pána.
Životy v tomto neporovnatelně rozsáhlém vesmíru, kterých je prostě nesčetně mnoho, jsou
početné za hranice představivosti. A každá jedna jejich vrstva má ten účinek, přičemž každá
jedna vrstva vidí věci takto. Pak o tom přemýšlejte: máte-li je spasit, co se má udělat? Mistr je
může vymýtit, jistě. Potom, co by byly vymýceny, a nic by nezbylo, přešli byste ten bod bez
spasení jediné bytosti a ten proces zopakovali na další zastávce: kdokoli by vám odporoval,
by byl odklizen, prošli byste a... ani jedna bytost by nezbyla. Kdybychom to měli dělat po
celou cestu, než bychom skončili, nezničili bychom všechno? A tak mohou učedníci Dafa
spasit vnímající bytosti, pouze když zvládnou jít svou cestou správně. A pouze pak, když
zachraňujete vnímající bytosti, to můžete zvládnout. Tak těžké to je. Kvůli tomuhle je tak
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těžké vnímající bytosti spasit. Někteří lidé, kteří nevědí, o čem mluví, mohou říci, že „chtějí
spasit vnímající bytosti“, ale ve skutečnosti nemají tušení, co zachraňování bytostí zahrnuje.
Ať už je to jakkoli, učedníci Dafa dokázali spasit vnímající bytosti, a proto jste mimořádní.
Vskutku, učedníci Dafa to od prvního dne překonali a spasili přes 100 milionů lidí světa. Je to
mimořádné. Mistr je dost potěšen. Co mnozí učedníci Dafa nesli, bylo jednoduše obrovské a
ta mocná ctnost je taktéž obrovská. Proč byste ale měli nést tak mnoho? A někteří lidé se mě
ptají, proč jsou pronásledováni tak tvrdě. Možná ten člověk nese věci za ty mnohé životy za
ním. Životy, které potřebuje chránit a které potřebuje spasit, jsou jednoduše tak obrovské a
početné. Třeba je to způsobeno jak jeho vlastními faktory, tak faktory těch bytostí, které by
měl spasit; to množství karmy nebo počet faktorů, které si nese z minulosti, také může být
ohromný; také mohou existovat nahromaděné staré účty, které nemůže rozřešit, a také
dlouholeté zášti, které se vůbec nedají odčinit – z nichž některé se dají urovnat pouze
výměnou za jeho vlastní život. Kvůli tomuto jsou tedy věci v pronásledování tak nesmírně
složité. Staré síly udělaly nějaké věci, ale uprostřed jejich zasahování Mistr obracel věci proti
nim. Ať je to jakkoli, Mistr má svá vlastní měřítka a staré síly musejí zaplatit za všechno, co
dělají.
Dříve jsem s vámi sdílel, že všechno ve Třech říších existuje pro nápravu Fa. To zahrnuje
jak vnímající bytosti, které uznávají, že Dafa je dobrý, tak ty, které ne. Všichni vědí, že se
děje náprava Fa, ale nikdo neví, jak je tenhle podnik vlastně obrovský. Zvláště to platí u těch
Králů a Pánů – oni věří, že jsou obrovští, ale neuvědomili si, že za nimi ještě existuje nesčetné
množství vesmírů. Považují se za pozoruhodné, a proto si troufnou jednat tak, jak jednají.
Takto se přihodí takové ohromné těžkosti. Ať je to ale jakkoli, učedníci Dafa zachraňují
rozsáhlá množství vnímajících bytostí a náprava Fa dospěla ke konci. Všichni jste viděli, že
jak pokračujeme, zlo nemá dost díly, aby se dalo použít. Postupně se vytrácí to zlé klima,
které staré síly používají na zkoušení učedníků Dafa, a také to prostředí, ve kterém
zachraňujete vnímající bytosti pod tlakem zla. To proto, že zlo teď není dostatečné k tomu,
aby se dalo použít. Staré síly věří, že jeho síla už není dostatečná na zkoušení učedníků Dafa a
lidí světa a [že to,] co dělají, by se už nepočítalo [za zkoušení učedníků Dafa]. V tom případě,
Mistrovo využívání zasahování starých sil, zatímco učedníci Dafa zachraňují vnímající
bytosti, končí také. Těm, kteří nebyli spaseni, kteří neposlouchali, když jim učedníci Dafa
objasňovali pravdu během tohoto období, nebo kteří nepochopili ani potom, co jim byla
pravda řečena, dojdou předurčené příležitosti. Co uplynulo, uplynulo. Brzy začne další fáze.
Jakýkoli den má historie skončit, ten den se nedá za žádnou cenu oddálit. Dají se jen udělat
změny v konkrétních věcech nebo v tom, co se v tom procesu odvíjí. Věci, které se neudělají
dobře, ovlivní pozdější věci, ale tento celkový časový rámec nelze prodloužit. Tohle není
záležitost toho, zda Mistr je nebo není soucitný. Skutečností je, že nakonec, když cokoli, co
bylo spaseno nebo přetvořeno, není tím, co já chci, nebo to nedosahuje mého měřítka, bylo by
to k ničemu, protože to bude muset být zničeno. Tento čas nelze překročit. Takže ohledně těch
bytostí, které nemohou být spaseny, tak to prostě je.
Samozřejmě, když jsem řekl tolik, učedníci Dafa mohou cítit, že je mnoho věcí, které
neudělali dobře a kterých litují. Určitě to tak je. Ve skutečnosti jsem od začátku tohoto
podniku věděl, že když lidstvo dosáhlo tohoto bodu a navíc je tak obrovské zasahování zla,
opravdu bude pro učedníky Dafa těžké objasňovat pravdu lidem, kteří byli podvedeni lžemi,
které byly vymyšleny, když to pronásledování začalo. V té době jsem viděl, že už je nemožné
spasit každého člověka, a tím méně jsme mohli spasit všechny vnímající bytosti vesmíru.
Pořád ale budeme dělat maximum, abychom jich spasili víc, rychle je spasili, spěchali spasit
ještě víc životů, než přijde ten čas.
Když jsme tedy u tohoto tématu, řeknu trochu víc o záležitostech kultivace. S těmi věcmi,
které mají učedníci Dafa dělat, existuje proces, který postupuje kupředu. Když toto časové
období uběhne, je konec. Pokud pak, při ohlédnutí zpět, zjistíte, že jste určité věci neudělali
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dobře, nebude žádná příležitost to vynahradit. Samozřejmě, kultivace ještě neskončila a
můžete dál dělat věci, které by učedníci Dafa měli dělat, a zajistit, že se budete činit dobře
s čímkoli, co leží před vámi. V tomto smyslu jsou tedy před vámi stále mnohé příležitosti a
čas věci dělat. Avšak je-li hodně věcí, které jsi neudělal dobře, pak ti opravdu zbude velmi
mnoho lítosti. Například, projev, který byl právě přednesen, hovořil o Shen Yunu. Vyjádřím se
trochu jasněji. Shen Yun je zamýšlen ke spáse vnímajících bytostí. Přestože to všichni víte,
napadlo vás, že Mistr vám dává příležitost pracovat společně a těm, kteří nevykročili vpřed,
aby vpřed vykročili? Jak se vliv Shen Yunu zvětšuje, všichni lidé došli k uvědomění, že je to
vynikající představení. Žádné představení pořádané dnes lidskými bytostmi se [mu] nemůže
rovnat. Samozřejmě, neexistuje srovnání, protože, jak víte, na scéně jsou božské bytosti, které
pomáhají účinkujícím, a může to lidem přinést spásu. Kdo by se tomu mohl vyrovnat? Nikdo
nemůže. A navíc to jsou učedníci Dafa, kdo [v Shen Yunu] účinkuje, a dovednosti
účinkujících jsou samy o sobě na světové úrovni. To je něco, čemu se nikdo nemůže vyrovnat.
Ale jak praktikující v každé oblasti propagují Shen Yun, kdykoli na něco narazíte – není to
tak, že byste nechtěli věci udělat, jinak byste se o ně nepotřebovali přít – přestože všichni
chcete věci udělat, jeden člověk bude trvat na tom, že se to udělá jedním způsobem, zatímco
jiný člověk nějakým jiným způsobem, nebo jeden člověk bude trvat na tom, že se to udělá
teď, zatímco ten další člověk na tom, že počkáte, a nikdo neustoupí. Tyhle vypjaté lidské
způsoby myšlení vyústí v to, že lidé nejsou schopni spolupracovat. A během těch sporů, které
máte, jsou lidské způsoby myšlení některých lidí opravdu silné, přičemž někteří lidé jsou těmi
připoutáními dokonce hnáni k tomu, že se s ostatními hádají. I když to nakonec skončí tak, že
to tihle lidé dělají tím druhým způsobem, budou to dělat dost pasivně.
Řeknu vám, po léta jsem neustále hovořil, že schopnosti učedníků Dafa jsou ohromné,
avšak mnozí lidé tomu nevěří, protože nebylo dovoleno ty schopnosti vidět. Pod účinkem
spravedlivých myšlenek projde změnami všechno kolem vás a také vy sami. Vy jste ale nikdy
nepřemýšleli, že byste to zkusili. Staré síly a také zasahování od těch zlých prvků právě
zneužívají ty mezery ve vašem myšlení. To je to, co všechny ty roky dělaly. Celou dobu staré
síly řídily prohnilé duchy a faktory zlé strany, aby tohle dělali, a způsobily, že jste selhali ve
svých snahách spasit lidi. Dělají to, protože nemají schopnost vás porazit v přímém boji.
Nezáleželo by na tom, jakou mocnou sílu by shromáždily, v okamžiku, kdy byste začali
vysílat spravedlivé myšlenky, všechny by se obrátily v prach, byly by zcela zničeny a nebyly
by schopny být vůbec ničím. Kdyby takovéto bojování pokračovalo, zasahování od
prohnilých duchů a faktorů zlé strany by bylo odstraněno a zmizelo by. Když jsou učedníci
Dafa schopni vysílat spravedlivé myšlenky s dobrou koncentrací a dostatečně silnými
spravedlivými myšlenkami – zkuste si to – kdybyste to mohli udělat dnes, polovina zla, které
teď existuje, by byla vyhlazena. Je to právě proto, že máte všechna možná lidská připoutání a
také problémy spolupracovat, že je schopno zneužívat vaše mezery, zabránit vám, abyste
uspěli v tom, co máte dělat, a oslabit vaši sílu při tom, jak zachraňujete vnímající bytosti. Zlo
nemá k dispozici žádné jiné prostředky. Když se špatní lidé v tomto světě zdají zlí a možná
jednají tak zuřivě, je to proto, že jsou za nimi zlé bytosti, které je podpírají. Odstraňte ty zlé
bytosti a ten člověk už nebude schopen tu zuřivost znovu posbírat. Když se učedníkům Dafa
podaří spojit své síly dohromady v jedné společné snaze a jednat s mimořádně silnými
spravedlivými myšlenkami, přemýšlejte o tom, bude to opravdu tak, jako by byly božské
bytosti přítomny v tomto světě. Pro zlo by to bylo jednoduše děsivé!
Ti ničemní lidé jednají tak, jak jednají, protože je zezadu podpírá zlo. Avšak vy se vždycky
díváte na to, jak špatný je ten člověk na povrchu, jak je zlý, jak moc je ten zlý policista takový
nebo onaký, nebo jak je něčí chování prostě tak iracionální. Vždycky upíráte svůj zrak na
povrch. Vždycky jsem vám říkal, že tohle lidské tělo tady je zrovna jako část oděvu a že to, co
člověka opravdu ovládá, je jeho duše – ať je to jeho hlavní duše nebo pomocná duše. A není
to jen ta duše, co může člověka ovládat. Existují všechny možné inteligentní bytosti, které
také mohou lidskou bytost ovládat. Nejsou to ty bytosti na povrchu, které činí zlo učedníkům
Dafa. Když ses vypořádal s faktory za scénou, podívej se znovu na povrch a sleduj, co se
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stane. Když nefungují žádné faktory za scénou, lidská bytost udělá, cokoli jí řeknete. Vy jste
kultivující a někdo se schopnostmi a jste bytost, která kráčí cestou k božství. Zatímco ta
bytost je obyčejný člověk a je bezmocná. Neměli byste tedy vždycky upírat svůj zrak na toho
člověka na povrchu. Pouze když se vypořádáte s faktory za scénou, podaří se vám vyřešit ten
problém od kořene. Pouze pak způsobíte, že se daná situace nebo ten člověk změní.
Všichni víme, že když jste předtím prodávali lístky [na Shen Yun], bylo to těžké. Ale
jakkoli těžké to bylo, pořád existovala cesta, po které jste mohli jít. Byla to jen otázka toho,
zda jste ji našli. Někteří lidé navrhovali, že by stačilo jen vysílat spravedlivé myšlenky. Ale
kdybyste měli jen vysílat spravedlivé myšlenky a nedělat nic, jak by se tomu mohla říkat
kultivace? Je to podobné tomu, jak někteří lidé nakládají se čtením knihy. Jenom čtou, a
nedělají věci, které učedníci Dafa mají dělat. Počítáš se v tom případě za učedníka Dafa? To
není kultivace Dafa. Kdyby se o všechno dalo postarat vysíláním spravedlivých myšlenek, ani
by nebylo třeba, abyste to dělali – mohl bych jen zorganizovat skupinu učedníků Dafa v New
Yorku, aby vysílala spravedlivé myšlenky, a měli bychom to zařízené a o všechno by bylo
postaráno. Musíte se osobně zapojit, kultivovat se, jít a věci uskutečnit. Tvrdě pracovat je
částí vaší kultivace. Musíte přemýšlet nad způsoby, jak najít lidi, které máte spasit. To jsou
všechno věci, které učedníci Dafa mají dělat. Snažte se spolu dobře spolupracovat. Když
objevíte, že někdo neudělal něco dobře, nebo když během vaší diskuse na setkáních určité
věci nejsou řešeny dobře nebo váš nápad není přijat, avšak vy cítíte, že by se tak opravdu
mělo k věcem přistupovat, pak, podaří-li se vám tiše se postarat o to, aby ta věc šla dobře, i
když váš nápad nebyl přijat, to znamená být učedníkem Dafa.
Jak víte, Shen Yun se časem zlepšuje a jeho vliv roste. Tento rok v USA ke konci těch
představení bylo každé představení, které jsme uvedli, vyprodáno. Příští rok by se měly lístky
prodávat docela snadno. Kdyby to opravdu bylo tak, že by stačila jedna reklamní kampaň a
všichni přišli, pak vám řeknu, že bych vás nežádal, abyste šli prodávat lístky. Někteří lidé si
mohou myslet: „Ó, fantastické! O jednu starost méně.“ Když ale nic neděláte, počítá se to za
kultivaci? Mistr vás vyzval, abyste se vydali tou cestou, a poskytl vám tu příležitost, ale
jednali jste podle toho? Samozřejmě, říkáte-li, že jste se nezapojili do Shen Yunu, protože jste
dělali jiné projekty, pak na tom není nic nesprávného. To je skvělé. Pokud jste byli opravdu
pilní a věnovali se těm jiným projektům a odvedli jste tam skvělou práci, pak to není problém
a pořád jsem šťasten, i když jste na Shen Yunu nepracovali. Ale někteří lidé toho opravdu moc
nedělají, a co dělají, nedělají dobře. Abych to shrnul, nejste ochotni se obtěžovat a chcete to
mít snadné. Nebo jinými slovy, nejste ochotni dobře udělat to, co máte dělat. To nefunguje a
je to nebezpečné. Pro učedníky Dafa existují měřítka pro učedníky Dafa, a přestože můžeš
vypadat jen jako lidská bytost, která se kultivuje, někdy, když jsou tvoje spravedlivé
myšlenky silné, stačí jedna věta a člověk může být spasen. Ale on je běžný člověk a má svá
měřítka pro získání spásy; půjde na to místo, do kterého je spasen. Ty, na druhé straně, máš
měřítka, která se vztahují na tebe.
Další věcí je, že jak jsme nyní v pozdější fázi, mnozí studenti jsou nyní schopni vstoupit do
jiných dimenzí nebo je vidět – přičemž někteří dokonce vidí výjevy toho, co dělají v nápravě
Fa. Na tom není nic z podstaty nenormálního. Okolnosti každého člověka jsou jiné a stavy,
které každý člověk zažívá v nápravě Fa, jsou odlišné, takže jsou nějací lidé, kteří mohou věci
vidět. Co vám chci připomenout, je, že se dříve vyskytli takovíto studenti, kteří se nedokázali
dobře chovat a byli zničeni. Potom, co něco vidíte, nedovolte lidskému myšlení, aby vytvářelo
připoutání a všemožné nadšené myšlenky, které vás potom zničí. Ohledně podobných věcí už
máme ponaučení. Tohle je něco, na co si musíte dávat pozor.
Vždycky jsem říkal, že rozsah vesmíru, za který je učedník Dafa odpovědný, je veliký.
Můžete být Králem vesmíru nebo dokonce Probuzený mnohem, mnohem vyšší sféry, takže o
tom přemýšlejte: jak je takový vesmír velký? Šákjamuni řekl, že v zrnku písku jsou tři tisíce
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chiliokosmů1. Nejsou pak v písku toho písku další tři tisíce chiliokosmů? Není pak v těchto
světech znovu písek? Pak v písku chiliokosmů toho písku je také písek a nejsou tam řeky,
jezera a moře? A nejsou v tom písku znovu tři tisíce chiliokosmů? Nejsou také moře v těch
třech tisících chiliokosmů v tom písku? A ještě další písek? A nejsou v tom písku znovu tři
tisíce chiliokosmů? Struktura lidského těla je ve vesmíru považována za velkou, protože
lidské tělo je složeno z hrubých částic. Samozřejmě, existuje mnoho věcí větších než člověk.
Je-li to tedy tak, pak sahaje od toho, co je ve vesmíru největší, k tomu, co je nejmenší, zrnko
písku v sobě má tak mnoho světů a ve skutečnosti vzduch je také složen z částic – a jeho
částice jsou zase složeny z hmoty, která je ještě miniaturnější. Ta miniaturní hmota určitě
vůbec není taková jako půda a kameny, které tady vnímají lidské oči; určitě přejímá stav
hmoty ve své dimenzi. Tedy vzduch je také složen z molekulových částic, molekuly jsou pak
složeny z atomů a atomy jsou složeny z ještě miniaturnějších částic. Jak to takto pokračuje
dolů k mikrokosmu, dokonce i velmi vysokým bohům připadá, že to jde donekonečna. Jak
mnoho částic potom tvoří vzduch? Vzduch tvoří mnoho různých druhů plynů. Takže ve
skutečnosti věci, které jsou pro člověka nevnímatelné, v sobě obsahují mnoho, mnoho prvků.
Nesouhlasili byste, že znalosti, které mají dnešní vědy, jsou prostě nesmírně povrchní?
To, že země je to, kamkoli člověk může položit nohu, a otevřený prostor, na kterém člověk
stát nemůže, země není, to je lidský koncept. Ale bohové to takto nevidí. Pro ně je všechno,
co je složeno z molekul, zemí či půdou. Jestliže bohové nahoře jsou složeni z atomů nebo
atomových jader, pak ta rovina částic také prostupuje všemi sférami kosmu. Bohové a lidské
bytosti se na věci dívají odlišně a jejich koncepty jsou odlišné. Lidské oči jsou složeny
z molekul a mohou vidět jen těchto pár malých věcí. Pro boha je to úplně jiné. Ve své sféře je
všemocný a může vidět cokoli. Vesmír je tak rozlehlý – kolik je bytostí, jdeme-li od
makrokosmu k mikrokosmu? A kolik částic každou bytost tvoří? V každé částici jsou světy a
celá ta rovina je složena z jednoduše nesčetných vesmírů. A kolik božských světů je uvnitř?
Jak dlouhá je historie světa každého takového boha? Kolik se tam najde příběhů životů? Když
se na každou bytost podívám, je to jako číst životopis nebo historický román, kde je obsažen
každý život, a všechno se to stále odvíjí, je to živé a barvité. Životů ve větším vesmíru je
prostě tak nesčetně mnoho a mají tolik různých velikostí, přičemž každá osoba, každý bůh a
každá bytost má svou vlastní historii – zrovna jako příběh. U každé osoby je průběh života
zrovna jako kniha historie. Pak jenom přemýšlejte o tom, jak úžasně bohatý a složitý tento
vesmír je. Těžko říci, odkud pocházejí ty věci, které vidíte a střetáváte se s nimi v kultivaci,
ale když se ukážou před vašima očima, nebo když se vám skutečně podaří se s jednou z těchto
věcí střetnout, jakkoli miniaturní může být, její vzhled bude přesto jako v obrovském vesmíru.
To proto, že abyste vstoupili do té sféry, abyste tam osobně byli, museli jste převzít stejnou
velikost jako bytosti tam, a pak ten svět shledáte nesrovnatelně rozsáhlým. Váš stav mysli se
mezitím srovná se způsobem myšlení toho světa. To platí pro vstup do jakéhokoli prostředí:
budete ten svět brát způsobem odpovídajícím té dimenzi. Někteří lidé dokonce viděli tak malý
mikrokosmický svět, že to vypadá, jako by nebylo možné, aby bylo cokoli menšího, avšak to
malé místo, když se posoudí koncepty velkého a malého, jež mají lidé, bude vypadat, že se
neliší od velké dimenze nebo bytosti větší formy – ať už jde o to, jak se bohové nebo bytosti
[v té miniaturní sféře] projevují nebo tamní zázračné projevy. Vnímající bytosti jsou
rovnocenné. Nejde o jejich fyzickou velikost. Přesto ale, [když je uvidíte], vyvolá to vaše
připoutání k přílišné radosti. Budete si myslet: „Páni. To je opravdu úžasné!“ Ale pravda je
taková: v obrovském kosmickém těle vesmíru jsou takové věci skutečně příliš bezvýznamné,
než aby se zmiňovaly. Pochopili jste, co se snažím vysvětlit? (Potlesk)
To znamená, že tento vesmír je jednoduše tak obrovský a vnímající bytosti jsou jednoduše
tak početné, je jich nesčetně mnoho a mají všechny možné velikosti. Do jakéhokoli stavu
existence vstoupíte, budete se dívat na záležitosti nebo se budete dívat na tamní bytosti
způsobem odpovídajícím tomu stavu existence. Navíc, z důvodů kultivace se tam i vy stanete
1 Pozn. překl. Chiliokosmos – systém tvořený tisíci světy.
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božským – třeba ještě božštějším a mocnějším než ty bytosti. Stále však máte lidské tělo,
takže když přestanete dávat pozor, vaše lidská připoutání se zvětší: „Páni, jsem tak úžasný!“
Když se pak vrátíte do této takzvané „reality“ lidských bytostí, budete si myslet: „Panečku, já
jsem opravdu důležitý!“ Skutečně bylo mnoho lidí, jejichž mysli začaly být nestálé, když
viděli nějaký kousek, nějakou část nebo něco, co se stalo ve vesmíru. Když jsem tehdy učil
Fa, někteří lidé vnímali určitou informaci z před starověku a mysleli si, že se podobají
Buddhovi. Považovali se pak za Buddhy a byli z toho prostě radostí bez sebe. Přestali se také
účastnit našich přednášek. V těch raných dobách všude chodili a prohlašovali, že jsou
Buddhové a nepotřebují se kultivovat. Protože se to lidské připoutání opravdu zvětšilo, ani
nebyli schopni se kultivovat. Pokud se v kultivaci nezbavíte svého lidského myšlení, může
cokoli sloužit k vyvolání vašich připoutání nebo sloužit jako překážka ve vaší kultivaci.
Nedovolte žádným připoutáním, aby se rozvinula. Jak Mistr řekl, není vůbec možné, abyste
viděli opravdový úplný obraz vesmíru, protože ani božské bytosti nižších rovin to nemohou
vidět, tím méně vy, kteří jste zatíženi lidským tělem. Navzdory čemukoli, co ty bytosti v těch
říších mohou říci o tom, jak jste mimořádní, před Dovršením nejste nikdo. Třeba jsi byl
v dávné minulosti tamní bytostí, nebo jsi kdysi byl jejich Králem, ale to je všechno, protože
teď jsi lidská bytost a nemůžeš jít zpět. Člověk nemůže jít zpět, než dokončí celý kultivační
proces nebo když kultivace člověka selže. V žádném případě tedy nebuďte jakkoli připoutáni.
Se silnými spravedlivými myšlenkami a klidným srdcem dělejte to, co máte dělat. Vesmír je
jednoduše takto rozsáhlý.
I když mám nějaká slova na jazyku, nepřikláním se k tomu, abych je řekl. To proto, že
mám obavu, že by to rozproudilo vaše myšlenky a pak byste se chtěli ptát proč tohle, proč
tamto, a pátrali byste pořád dál. Vyvolalo by to určitá připoutání. Mistr vám ale řekne, že náš
vesmír – tedy ten, který souvisí s našimi životy – tento nesrovnatelně obrovský vesmír je
něco, s čím jsem se vypořádal už před dlouhou dobou. [Ty části] Mistra, které byly na vyšších
úrovních, už se vrátily na svá právoplatná místa. Náš vesmír je už neporovnatelně nádherný.
Když jsem tohle všechno dokončil, chtěl jsem přejít k dalšímu kroku, ale zjistil jsem, že
lidská dimenze, která je povrchem vesmíru, ještě nemůže být osvobozena. A proč je to tak?
Tento vesmír je tak naprosto obrovský, že je to jednoduše nepředstavitelné. Jeho životy jsou
tak početné, že i ty v malém rozsahu jsou příliš početné, aby se daly spočítat, přičemž jeho
rozlehlá kosmická těla jsou jednoduše nepopsatelná. Proto později, když jsem učil Fa, jsem
nikdy nemluvil o tom, jak velký je vesmír, protože čím později v čase to udělám, tím větší je a
popsat to se vymyká silám lidského myšlení nebo jazyka. Jak náprava Fa dosáhla konečného
bodu, objevil jsem, že bytosti jiných kosmických těl, které nemají žádné spojení s čímkoli
v našem vesmíru, si uvědomily, jak dobře náš vesmír skončil po tom, co se udělalo, takže teď
je v kosmu jako třpytivý klenot, jako diamant. Všichni to viděli jako dobrou věc a přáli si
tento Fa. Všichni chtěli získat tento Fa. (Potlesk)
Dříve jsem vám vysvětlil koncept vesmíru a jak mnohé Mléčné dráhy tvoří jeden jeho
prostor. Ten prostor je tím, čemu říkáme malý vesmír. Je třeba stovek milionů vesmírů, jako je
tento, k vytvoření vesmíru druhé vrstvy. Co se týče toho, jak obrovský nakonec ten vesmír je,
řekněme, že za jednu sféru považujeme masivní vesmír, který se skládá z bilionu vrstev, a
když se pak dá dohromady bilion těchto sfér o bilionu vrstev – mohli bychom pak tento bilion
sfér o bilionu vrstev nazvat částicí vzduchu. Takové částice prostupují tento konferenční sál.
Přestože se to rovná obrovskému množství vesmírů, je tohle pořád jen malá nevýznamná
částice jen v jedné dimenzi vesmíru. Když jsem při dělání nápravy Fa dospěl ke konci, viděl
jsem, že forma bytostí už nebyla něčím, co by bytosti níže byly schopny pochopit; jak
principy Fa stoupaly, nebyla jednoduše žádná možnost, jak by je mohli bohové nižších rovin
pochopit. Když jsem dorazil do té říše a jejího stavu, nakonec jsem objevil, že i ta byla jen
jednou částicí prachu v kosmu.
Velmi dobře vím, že bytosti, ať jsou v jakékoli sféře, jsou stejné: každá si cení toho, jak je
život krásný. Tři říše jsou samozřejmě výjimkou. Jako učedníci Dafa, pokud můžete splnit svá
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poslání; pokud můžete, v jakékoli sféře jste ve své kultivaci, spasit bytosti, které byste měli
spasit; pokud můžete osvobodit ty bytosti, které byste měli spasit, z [prostředí] lidí; a pokud
můžete naplnit zodpovědnosti učedníka Dafa, pak po návratu zažijete nepopsatelnou poctu a
pocítíte tu ohromnou majestátnost vaší sféry. K tomu všemu, bůh nebude mít nic takového,
jako je ten pocit neuspokojené touhy, který může mít člověk. Bohové nemají lidský stav bytí.
Ať už je bůh v jakékoli sféře, ve skutečnosti by nebyl rád, kdybyste mu nabídli, že ho
přesunete do vyšší sféry. Myslel by si, že to místo s ním nemá nic společného. Nepřemýšlel
by lidským způsobem. Obrovské kosmické tělo, obrovské za hranice představivosti, které
jsem popisoval, bylo jen k tomu, abych vám dal smysl pro jeho obrovitost. Nenechte se unést
tím, že o tom budete přemýšlet, protože by to k ničemu dobrému nebylo. Je jednoduše příliš
obrovské.
Někdy přemýšlím nad tím, že i když jednotlivá bytost může vypadat dost nepodstatná,
každá má svůj životní příběh. Některé jsou vznešené a strhující, některé jsou složité a plné
zvratů, některé jsou radostné, některé bolestné a některé jsou soucitné či laskavé, přičemž
každý má různé rysy té bytosti. Opravdu si jich cením. Ale Králové nebo dokonce větší
Bohové různých úrovní kosmu si takových nízkých životů necení. Toto je něco, co je určeno
jejich stavem bytí. Vidí jako důležité jen to celkové měřítko. Konkrétní bytost nebo skupiny
bytostí ve větších prostorech pro ně mnoho neznamenají, jelikož [ti bohové] jsou prostě tak
velicí. V tomto bodě jsem dokončil celou nápravu Fa, všechno bylo dokončeno a ostatní
kosmická těla budou následovat stejné kroky. Avšak celkový čas nápravy Fa nelze prodloužit.
Skončí, kdy má skončit.
Před časem někteří učedníci Dafa ještě nevykročili vpřed, takže jsme museli čekat a co
nejvíce se snažit, aby vykročili. Ale času pro tohle je stále méně. Když jsem viděl studenty,
kteří přišli z Číny, vyzýval jsem je, aby řekli těm studentům, kteří nevykročili vpřed, aby tak
rychle učinili – aby tyhle ztracené studenty rychle našli a podrobně jim vysvětlili fakta,
protože konec, kterému jinak budou čelit, je ten z nejtragičtějších. Kultivace není malicherná
záležitost. A zvláště to tak je pro učedníky Dafa, kteří nesou tak ohromná historická poslání.
S tím posláním je úzce svázáno přežití, život nebo smrt jednoduše nesčetných bytostí.
Nenazvali byste to něčím významným? Je to obrovská věc. Zde v tomto světě, na povrchu, je
to jednoduše objasňování pravdy a zastavování zlého pronásledování. A když s věcmi
nezacházíte dobře, posuzujete takové věci s lidským myšlením. Věci zde v tomto světě jsou
ale iluzorní a způsob, jakým se člověk kultivuje, je takový, že se máte kultivovat právě
uprostřed víry a pochybnosti. Pokud se dokážete považovat za kultivujícího a skutečně,
pevně, se silnými spravedlivými myšlenkami řešit své věci, pak to samotné je opravdu
mimořádné. Tohle je určeno tím, jaký je svět, a věci by se tedy nepočítaly, kdybyste je mohli
dělat přesně tím způsobem, jako by je dělala božská bytost. Kdyby to bylo dovoleno, mohli
bychom prostě vzít ty pozemské nesmrtelné, aby vyšli z hor a věci udělali. Nebo bychom
prostě mohli gong učedníků Dafa odemknout hned na samém začátku a věci by byly
v okamžiku hotové. Tak to ale nefunguje a ani by se to nepočítalo. Zachraňujeme lidi
uprostřed iluze. Lidská společnost je prostě iluzorní místo, takže musíme lidi zachraňovat
způsobem, který je vhodný pro lidskou společnost. Když byla stvořena, byla takto vytvořena
záměrně.
Mistr toho řekl tolik, že si nejsem jist: pochopili jste všechno? (Souhlasný potlesk) Některé
věci opravdu nejsou tak, jak si je lidé představovali. Jedna špetka pomluv zla byla tato: „Když
je váš Mistr tak mocný, jak to, že nedělá věci takovým a takovým způsobem?“ Mohl bych.
Ale nedělám. Přišel jsem spasit vnímající bytosti a bez ohledu na to, jak špatná může bytost
být, dám jí příležitost. Možná jste se zkazili a troufli jste si říci takové věci, ale to je kvůli
upadající morálce světa a také zlým faktorům, které působí za scénou. Jako bytosti je mi tě
líto a mám s tebou soucit. Chci ti dát příležitost. Nechci se tě vzdát. Ale když to bude nutné,
určitě to udělám. Ve skutečnosti to budou božské bytosti, které to udělají. Když vidí takové
zlo, nebudou se moci udržet a pro mě nebude nutné, abych to dělal.
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Mistr je opravdu potěšen cestou, kterou tyto roky učedníci Dafa kráčeli. Samozřejmě, ti,
kdo po ní nekráčeli dobře, nebo kteří nevykročili vpřed, se v tomto bodě stále nemohou
nazývat učedníky Dafa. Ti, kteří to zvládli a dokázali jednat, jsou opravdu mimořádní.
Negovali tím zasahování starých sil. Nepodlehli zlu ani se nenechali strhnout dolů tímto
jednoduše bezprecedentním, tvrdým pronásledováním učedníků Dafa, které je údajně
„zkouší“, ale které místo toho sloužilo k zocelení takových učedníků Dafa. Ať jsou to těžkosti
nebo pronásledování zla, cokoli to bylo, vy jste to překonali – opravdu překonali. Co [ze zla]
zbývá, už není dost k tomu, aby to mohlo učedníkům Dafa jako celku ublížit. Může to pouze
sloužit k údajnému „zkoušení“ těch, kteří nekráčeli cestou dobře, nebo zkoušet určitá místa.
Když zlo vidí [u učedníků Dafa] lidské myšlení, využije toho, aby dělalo špatné věci, protože
staré síly si myslí, že tak by se věci měly dělat. Zatímco zachraňujeme vnímající bytosti, stále
potřebujeme negovat všechno to zasahování od starých sil. Takto jsme to dokázali překonat po
celou dobu. Učedníci Dafa pro sebe dosahují úspěchu, zatímco negují pronásledování a
zachraňují vnímající bytosti a kráčejí dobře posledním úsekem své cesty.
Řeknu vám: važte si cesty, kterou jste urazili, a co jste udělali, važte si všeho toho času,
který jste strávili potvrzováním Fa. Co uplynulo, už se nikdy nevrátí. Kdyby se měl člověk
pokusit znovu vytvořit ovzduší hrůzy, ve kterém [by se měli] učedníci Dafa zocelovat, už by
to nebylo možné, protože tak mnoho zla nezbývá. Jak náprava Fa postupuje vpřed, úroveň za
úrovní, nepřetržitě ve velkém měřítku odstraňuje zlé prvky a nový vesmír se ve svém tvoření
neustále pohybuje vpřed. Učedníci Dafa, kteří se činili dobře, odstraňovali zlo ve velké míře
v celém [kosmickém] prostoru a v oblasti, za kterou jsou zodpovědní. Kdyby tedy někdo
chtěl, aby ty zlé prvky hrály nějakou významnou roli, už by to nebylo možné.
Jak víte, každý v čínské společnosti dnes nadává na tu ničemnou stranu. Víte, proč to tak
je. Ti z nás, kdo jsou starší, si pamatují, jak si v minulosti nikdo netroufl tu zlou stranu
kritizovat. Ale teď to dělá každý, protože teď nezbývají skoro žádné zlé faktory té ničemné
strany. Když pronásledování prvně začalo, hustota, se kterou všechno pokryly, byla ohromná.
Sledovali lidi a dokonce je ovládali, takže kdo by si troufl říci, že ta zlá strana je špatná?
Mohli jste být na záchodě se zavřenými dveřmi, a stejně byste si netroufli špitnout stížnost na
tu zlou stranu a i pak byste se báli. To pracovaly ty zlé prvky. Ale když teď byly ty zlé prvky
odstraněny v tak velkém měřítku, že jsou skoro pryč, lidé, kteří pořád mají smysl pro
spravedlnost, povstávají a vyjadřují svůj názor. A i když lidé vidí zlou stranu při
pronásledování lidí, troufnou si ji odsoudit, protože zlých faktorů už tak mnoho nezbývá.
Jinými slovy, to ovzduší hrůzy už neexistuje a prostředí, které staré síly vytvořily na
pronásledování kultivujících nebo zocelování učedníků Dafa, se vytrácí. Až už dál nebude
stačit na zkoušení učedníků Dafa, nebo aby sloužilo jako tlak, když učedníci Dafa vykonávají
spásu vnímajících bytostí, tehdy věci skončí. Není třeba, abych vám to říkal. Můžete to vidět
sami. Situace se rychle mění. Ať je to ale jakkoli, kultivující jsou kultivující a nezapojujeme
se do politiky běžných lidí. Kdokoli udělal dobré věci pro Dafa, toho bohové potvrdí. A
samozřejmě, učedníci Dafa toho budou svědky. Pro ty lidi to znamená vytvořit si pro sebe
budoucnost.
To je pro dnešek vše. Děkuji vám všem. (Dlouhý nadšený potlesk)
Dodám ještě pár slov. Forma, ve které Mistra vidíte, je lidská forma. Je to úplný lidský
obraz se všemi lidskými součástmi – přesně jako lidská bytost. Ale na každé úrovni vesmíru
Mistrovo tělo formou přesně souhlasí s bytostmi té úrovně vesmíru. Tady to platí také. Jak
jsem vám řekl, přestože je tohle místo pro lidské bytosti, jelikož je hlavní část Mistra zde,
stalo se tohle místo srdcem nápravy Fa celého kosmu. Ať jsou to staré síly nebo bytosti, které
chceme spasit, všechna ta obrovská kosmická těla v kosmu, která si přejí být spasena, se sem
chtějí dostat. Z bezpečnostních důvodů jsou všechny pravé životy všech bytostí, které ještě
nebyly napraveny Fa, uchovány tady u mě; jejich životy jsou všechny zapečetěny u mě, od
vrstev za vrstvami mých částic celou cestou k mým buňkám na úplném povrchu. Ale i tak
vám povím, Mistr nebude vypadat jakkoli odlišně od lidské bytosti. Pro nikoho nebudu
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vypadat jako bůh, dokud nebude těsně před dokončením nápravy Fa. Kdybych se měl teď
objevit zrovna jako bůh, zničilo by to vaše podmínky pro kultivování; prolomilo by to tu iluzi,
ve které se máte k věcem osvěcovat. Všechny vaše činy a vaše kultivace od toho bodu dále by
byly k ničemu, všechno by bylo zničeno a vnímající bytosti by nemohly být spaseny.
Nedívejte se tedy na Fa s lidským myšlením a nepřemýšlejte o Mistrovi s lidským způsobem
uvažování. Fa, který vás Mistr učil, vám může umožnit kultivovat, a kultivovat se a
poměřovat věci máte na základě tohoto Fa. Ve Fa nejsou žádné chyby. Fa je psán tím
nejpovrchnějším, lidským jazykem za použití struktur lidského jazyka, ale rozhodně se
neomezuje na tuto povrchovou úroveň: v úrovni za úrovní, za úrovní, za úrovní je v něm
obsažen význam Fa.
Děkuji vám všem! (Dlouhý nadšený potlesk v celém sále)
(Překlad naposledy upraven 7. 6. 2012)
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