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(Všichni přítomní stojí a vřele tleskají.)
Dobré ráno! (Učedníci říkají: „Dobré ráno, Mistře!“) (Dlouhý, nepřetržitý potlesk
učedníků) Posaďme se.
Ročně máme dvě hlavní konference Fa a obě se konají v USA – konkrétně na východním
pobřeží. (Mistr se směje) Někdy přemýšlím nad tím, že když si toho z konference Fa moc
neodnesete, nebude to stát za to. To proto, že hodně utratíte za letenky a cestování. Nechci
pořádat příliš mnoho velkých konferencí Fa právě proto, že chci snížit vaši finanční zátěž, jak
to jen jde. Ale i když to tak možná je, prostřednictvím konferencí Fa se skutečně dá řešit řada
věcí, protože po těch konferencích jsou setkání projektů a pro ty projekty je to vzácná
příležitost se sejít. Tím, že si společně sednete, opravdu můžete přijít s praktickými způsoby,
jak věci vyřešit, a to je skvělé.
Soudě ze současné situace, jak možná víte, postoj celého světa vůči Falun Gongu se úplně
mění. Když to pronásledování prvně začalo, média po celém světě opakovala zlou, represivní
propagandu ČKS. Rovnalo se to pomáhání jejím propagandistickým snahám a důsledkem
toho se celý svět díval na Falun Gong ve světle lží podstrčených tou Stranou. V té době byli
mnozí učedníci Dafa mimo Čínu studenty a neměli mnoho světských zkušeností, a tak,
zatímco nevěděli, jak věci dělat, začali jednat a zároveň se je dělat učili. Sami založili média
na objasňování pravdy, spustili za tím účelem celou škálu projektů a vytrvali ve zveřejňování
pravdy a podařilo se jim zvrátit ty zlomyslné lži, které ČKS vytvořila jako součást svého
útlaku. Prostě pozoruhodné. I tak ale, soudě z celkového stavu věcí, doufáme-li, že lidi světa
přivedeme k tomu, že opravdu Falun Gong pochopí, máme pořád hodně co dělat. Jen o tom
přemýšlejte: nekultivovali by se jinak zřejmě všichni ti lidé? Faktem je, že mnoho lidí nás
pořád považuje za nějakou víru, která je pronásledována; za nějakou skupinu, která má
stížnosti na politiku; nebo za nějakou entitu, která má ideologický spor s tou zlou ČKS.
Lidské bytosti mají, koneckonců, lidské myšlení. Ať je to jakkoli, lidé nakonec dojdou k
tomu, že poznají, o čem Falun Gong je. Se vším tím, co učedníci Dafa dělají, to tady v lidské
společnosti vypadalo, jako by byl obtížný každý krok a každé dveře bylo těžké otevřít. To je
ale v souladu s celkovým postupem nápravy Fa kupředu; v tomto světě na povrchu to nebude
vypadat, že se věci dějí mílovými kroky. To proto, že jelikož má Země tak omezenou velikost,
kdyby měly věci postupovat příliš rychle, [byly by tady hotové] předtím, než byla dokončena
náprava Fa. Celkový proces má takovýto odpovídající vztah. Když tedy lidé opravdu přijdou
k tak jasnému pochopení [toho, o čem je Falun Gong], bude to znamenat, že všechno
postoupilo do toho konečného bodu. Ve skutečnosti to není tak daleko. To je něco, co ze
současného stavu událostí můžete poznat. Zlo už moc dlouho vydržet nedokáže a
pronásledování také ne.
Lidská bytost na povrchu má tělo, které jí bylo dáno jejími rodiči, a toto tělo
konzumováním jídla roste. To je všechno. Lidská bytost na povrchu je jen jako kus oděvu. Co
opravdu působí, je ta část té osoby, která je uvnitř, tedy to, co je v jiných dimenzích. Nic z
toho lidé na povrchu nemohou opravdu vnímat. Posuzují věci jen podle skutků lidí. Původy
různých myšlenek člověka jsou, na té druhé straně, velmi složité, s tím, že to, co je vidět na
povrchu, má v sobě přimíchaný vliv všech možných bytostí. Tak to je a je to nesmírně složité.
A pronásledování učedníků Dafa je ještě méně přímočaré. Lidská bytost toho moc udělat
nemůže. [To, co se stalo,] je kvůli tomu, že vedoucí úlohu hraje zlo v jiných dimenzích. V
současnosti jsou tyto zlé bytosti odstraňovány, jsou postupně odklízeny. Sami jste to viděli.
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Předtím, když po celém světě páchali zlo s krajní arogancí, mnoho vlád bylo z mého pohledu
vystrašených. Kdyby se [ČKS] měla pokusit šířit svůj teror po celém světě teď, už by na to
neměla sílu. Nebyla by ani schopna nad tím, že to udělá, byť jen přemýšlet. To proto, že jak
náprava Fa ustavičně rázně postupuje, [to zlo] je rychle, dimenzi za dimenzí, vrstvu po vrstvě,
odstraňováno. Připomíná to, jak jsou věci u živé bytosti: má formu existence na každé jedné
úrovni. Aby byla bytost mocná, musejí její kořeny sahat hluboko a její původ musí být
ohromný; jinými slovy, její úroveň zřejmě bude vysoká. Když jsou tedy ty věci krok za
krokem odstraňovány a stále více se to blíží k povrchu, přičemž její kořeny jsou mělčí a
mělčí, když na konci nezbude nic víc než lidská bytost, to znamená velmi málo. Tak to tedy je
se zlem. Je v jiných dimenzích odstraňováno a odstraňováno, bez přestání, postupujíc až k
povrchu. A to vysvětluje, proč jsou věci v současnosti tak, jak jsou. Zlo už nemá sílu, aby po
světě dělalo to, co dělávalo dřív.
A toto neplatí jen o světě. Ani v Číně už nemůže spustit Rudý teror, jaký spustilo dřív, i
kdyby to zkusilo. Ztratily se ale jejich instituce, organizace a celý ten systém? Ne, pořád
existují, nebo to alespoň vypadá, že pořád existují. Jenže tyhle věci jsou ovládány faktory za
scénou. Když mají navrch ty pozitivní faktory za scénou, pak to zlo nebude schopno dát
dohromady moc zla na povrchu; když mají za scénou navrch ty zlé faktory, pak bude zlo i na
povrchu. Jinými slovy, po celý ten proces postupování nápravy Fa je zlo ve velkých
množstvích odstraňováno a na povrchu se lidé mění. Vždycky jsem o něčem mluvil, a sice,
jak když bylo pronásledování Falun Gongu nejhorší, byla pokryta zlem celá země. Ta hustota
byla ohromná a každá živá věc k sobě měla přilepeny špatné věci – měla je dokonce i tráva.
Když jste po ní šli, vypadalo to, jako by se vám ta tráva pokoušela podrazit nohy. Všechno se
vás pokoušelo napadat. Tak zlé to bylo. Teď se ale všechno změnilo, protože všechny ty věci
byly odklizeny a už neexistují. Prostředí se tedy změnilo a lidé se teď stávají racionálními.
Jelikož lidé mají svou stránku, která si je vědoma, a spolu s tímto mají lidé něco, co sahá
daleko nazpátek – svou hluboko uloženou vrozenou základnu (genji) – a protože sem většina
lidí přišla získat Fa, přišli sem kvůli Fa a ta jejich stránka, která si je vědoma, se víc a víc
zesílila, když pak objasňujete pravdu, někdy slyšíte, že ten člověk vyjádří pochopení, které je
dost vysoké. Co říkají, není vůbec jako něco, co by mohla říct průměrná osoba. A zvláště ty
věci, které zazní, když někdo přijme pravdu o Dafa – nějaká typická, běžná osoba by s
takovými věcmi vůbec přijít nemohla. Zní jako kultivující. To znamená, že teď působí
vědomá stránka té osoby. Zlých faktorů je teď méně a nemohou lidi ovládat. Zbývá jich jen
velmi málo a stahují se a soustřeďují kolem určitých strategických míst a stále páchají zlo a
drží se. Na začátku mohli jednat nespoutaně po celém světě, zatímco později mohli
pokračovat pouze uvnitř toho politického a právního systému [v Číně], jako ve věznicích, na
úřadech veřejné bezpečnosti, úřadech státní bezpečnosti, v táborech nucených prací – pouze
uvnitř toho systému. Teď už nemohou ovládat ani ten systém samotný. [Ty faktory] se teď
stahují kolem věznic a center vymývání mozků a nezbývá jim mnoho síly. Teď je pro ně těžké
držet i Peking.
Jak víte, zlá Strana teď cítí, že se může kdykoli zhroutit. Není to tak, že jsem to já, kdo
tohle říká. Oni sami to říkají a jiní [lidé to říkají] také. Co ale s tou armádou, policií a všemi
těmi úřady – nejsou pořád všechny v rukou Strany? A není armáda pořád obrovská? Proč
potom mají takový pocit? Přestože na povrchu vypadá její forma a organizační struktura
pořád stabilně, ty zlé faktory za těmi věcmi už neexistují. A základním důvodem, proč ten
režim nadále existuje, jsou ty nejzlejší faktory. Jak jsou neustále odstraňovány a je jich méně a
méně, [Strana] ví, že tu už dlouho nebude, že je vyřízená. Tohle cítí.
Když pronásledování Falun Gongu začalo, Mistr řekl, že pronásledování Falun Gongu tou
ČKS povede k jejímu zhroucení. Jak jste viděli, právě k tomu směřují. Ať je to ale jakkoli,
jako učedníci Dafa nesmíme polevit, i když se okolnosti mění. Nemyslete si, že kvůli tomu, že
se okolnosti zmírňují, můžete polevit ve své kultivaci. To nemůžete udělat. Určitě
nezapomeňte, že jste kultivující. Je to jen kvůli tomu, že máte jako svou základnu kultivaci, že
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můžete jít a pokusit se spasit lidi. Pouze se základnou v kultivaci a spravedlivými
myšlenkami, které zesílily, uspějete v zachraňování lidí a dokončíte svůj podnik. Nesmíte tedy
zanedbávat svou vlastní kultivaci. Tohle bude platit vždycky.
Jsou nějací lidé, kteří nejsou tak pilní, nebo noví studenti, kteří přemýšlejí: „Ó, takže ta zlá
Strana brzy padne a Falun Gong bude vládnout.“ Co se týče politické moci, mohu vám říci, že
to tak nebude. My nechceme politickou moc. Měli jsme mnoho učedníků, kteří, když se prvně
začali kultivovat, měli myšlenku: „Obdržel jsem Fa. ‚Když jsem za úsvitu uslyšel Tao, za
soumraku mohu zemřít.‘“ Říkali: „Protože jsem se naučil Dafa, neměl bych zájem být
prezidentem, i kdybych dostal tu možnost. Chci dělat kultivaci.“ Jinými slovy, jako kultivující
chceme opustit světský zisk. Kultivující takové věci nevyhledávají. O co usilujeme, je zbavení
se světských připoutání. V souvislostech kultivace na individuální úrovni bychom se měli jen
soustředit na kultivování sebe a vrácení se do svého vlastního opravdového domova. Lidský
svět je jen místo vytvořené speciálně kvůli nápravě Fa během poslední hodinky vesmíru a
není to něco, co vesmír původně měl, ani to není něco, co je pro vesmír nezbytné. Hovořím z
hlediska minulosti. Pokud bude existovat v budoucnosti, bude to proto, že tohle místo během
nápravy Fa vybudovalo mocnou ctnost. A třeba bude sloužit jako jedna rovina existence ve
vesmíru budoucnosti. Opravdový domov člověka tedy není zde. Co se pak týče té široké škály
vnímajících bytostí, které sem přišly obdržet Fa, jakkoli se zde v tomto světě ztratily, jejich
základním cílem, proč sem přišly, bylo obdržet tento Fa.
Protože vesmír už není vyhovující, vnímající bytosti také ne a všechno je ve zmatku. To
znamená, že každý je uprostřed toho a nehledě na to, jak vysoká je úroveň vnímající bytosti v
tomto vesmíru, přilévá olej do ohně a činí věci nevyhovujícími. Co to pak znamená, je to, že
všechny vnímající bytosti ve vesmíru jsou vinny a musejí padnout spolu s ním. Kdyby nebylo
této nápravy Fa, bylo by to tak. Když se pak mají tyhle bytosti spasit, musí uprostřed trápení a
v nejnamáhavějším prostředí znovu nabýt svou původní povahu a zvládnout najít Dafa, který
je může osvobodit. To je ale opravdu těžké. Jak víte, mnoho lidí dělá, že nevidí, když
procházíme ulicemi, rozdáváme letáky a zveme lidi, aby dělali kultivaci. A navíc byl v lidech
vyvolán strach v důsledku těch mnoha lží, které ta zlá ČKS rozšířila skrze svou propagandu, a
když různými způsoby věci sabotovala. A to není vše. Něco také platí po celém světě, a sice,
že mnozí lidé se, když si opravdu přejí začít s kultivací, střetnou s překážkou od názorů, které
si od narození vytvořili. To je jisté, a tak nebudou schopni vstoupit. A tak je za těchto
okolností opět těžké lidi spasit. Avšak s tímto na paměti, ta trápení [v konečném důsledku]
patří těm lidem samotným, a pokud se může učedníkům Dafa podařit je spasit, pak i jen na
základě toho jsou tito učedníci mimořádní. To proto, že se tyto životy, aby obdržely Fa,
musejí střetnout s výraznými překážkami a pouze pak, mohou-li jej získat za těchto okolností,
se to bude počítat. Jelikož už nic není vyhovující, je člověk považován za úžasného, pouze
pokud tohle dokáže udělat. Uprostřed těch těžkostí a utrpení a pod vlivem množství karmy a
názorů nahromaděných za mnohé životy, které slouží k jeho zahrabání, se mu musí podařit
rozpoznat Fa, kultivovat se a vrátit, a také si dokázat uvědomit, co se děje, když jej nebo ji
Dafa zachraňuje. Skutečně je to těžké. Tohle jsou okolnosti, kterým čelíme. A proto musí
učedníci Dafa nejen dobře kultivovat sami sebe, ale také splnit své historické poslání: spasit
vnímající bytosti.
Žádná z těch kultivačních forem v minulosti nebyla stejná jako [kultivační forma] Dafa;
náprava Fa je akce, kterou vesmír nikdy dřív neviděl. Jak všichni víte, já neuznávám nic
uspořádaného starými silami. Když jsem začal mluvit o jejich zasahování a nakonec neměli
na základě čeho argumentovat, tvrdili, že: „Ale tohle je jediný způsob, jakým to známe.“ Co
tím mysleli? Je nám známo, jak křesťané prošli třemi sty lety perzekuce a pouze pak, potom,
co se potvrdili, byli uznáni; podobně buddhismus musel pro svou Dharmu projít nekonečnými
tvrdými zkouškami a několika velkými trápeními. Každý tedy musel projít něčím takovým, a
tak [staré síly] tvrdí, že to je jediný způsob, jaký znají. Jsou to zkrátka staré bytosti a v
žádném bodě, dokonce až do chvíle, kdy je s nimi naloženo, nemohou Dafa opravdu pochopit.
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Nápravu Fa vskutku považovali za něco dobrého a [něco], co je může spasit, a tak se zapojili
na základě svých názorů a prostě neustoupí – bez ohledu na to, jak je člověk může
přesvědčovat. A tak se stali pro nápravu Fa překážkou. Navíc uspořádali celý systém věcí, od
kterých se žádný z nich nemohl osvobodit. Nakonec věci dělali, jako by byli otupělí, jenom
dělali, co se rozhodli udělat. Tohle tedy bylo pro vnímající bytosti hrozně obtížné. A to
zahrnuje bohy. Je pro ně velmi obtížné zůstat, protože oni také čelí tomuto všemu a všichni Fa
chápou podle svých vlastních říší. To je pro ně ta základní potíž. Všichni o této záležitosti
vědí, ale žádný z nich si nemůže být opravdu jist, jestli uspěje nebo jak je obrovská. A tak
každý dělal, čeho byl schopen, což pro mě vedlo k obrovským překážkám.
V každém případě jste všichni viděli, jaká byla cesta, kterou jsme kráčeli. Kdyby náprava
Fa neuspěla, kdyby nebyla provedena tak, aby odpovídala standardu a nebyla přijata
vnímajícími bytostmi, nebo kdyby s ní Mistr nebyl spokojen, pak by nezáleželo na tom, jak
mocný Mistr je: kdyby se jí nepodařilo přivést vnímající bytosti k tomu, aby prostřednictvím
nápravy Fa dosáhly požadovaného stupně čistoty, nebo kdyby se něco v průběhu mělo
pokazit, povím vám, že tato země by byla zničena, náprava Fa už by nebyla a záležitost
zachraňování vnímajících bytostí by neexistovala. Byla by mnohá nebezpečí. To se ale
neuskutečnilo. Ve skutečnosti se však takové věci objevily. Jste si vědomi, že určitá nebeská
tělesa byla na kolizní dráze se zemí, ale ukázalo se, že ji minula; a zemi mělo postihnout
mnoho dalších ničivých katastrof, které se ale nestaly. Jinými slovy, náprava Fa se dostala do
tohoto dnešního bodu – navzdory jakýmkoli situacím, kdy jsme o vlásek unikli nebezpečí,
nebo jakýmkoli tvrdým zkouškám, kterými jsme prošli, řešili jsme věci správně a teď jsme v
konečném bodě. (Učedníci nadšeně tleskají) Jinými slovy, cesta, kterou jsme kráčeli, byla
správná – a část toho zahrnuje to, jak pozoruhodní byli učedníci Dafa. Na svých konferencích
Fa probíráte mnohé případy, kdy to učedníci Dafa překonali, zatímco se kultivují, zachraňují
vnímající bytosti a potvrzují Fa. To je ve skutečnosti cesta, kterou se ubíraly miliony a
miliony, tak ohromný počet, učedníků Dafa. Ty tvrdé zkoušky, xinxingové zkoušky a drsnost
kultivace, s nimiž jste se střetli, byly všechny částí vašeho kráčení vašimi vlastními cestami a
toho, jak jste se úspěšně ustanovovali. Samozřejmě, úspěch pro učedníky Dafa není jednoduše
záležitostí sebe-osvobození a nepřišli sem kvůli sobě. Spíše je to tak, že nesou poslání
zachraňování vnímajících bytostí. Mezitím mají poslání i ti lidé světa, kteří chtějí Fa obdržet –
ani to není jen pro ně samotné. Spíš je to tak, že jsou odpovědní za přežití svých vnímajících
bytostí. Sestoupili do tohoto světa, aby spasili ty své vnímající bytosti, a kvůli tomuto přišli.
To je něco jednoduše pozoruhodného. Bez ohledu na to, co si teď lidé mohou myslet, jak
jsem právě naznačil, všichni lidé si to musí v určitém bodě ujasnit. A nejenže si to musí
ujasnit – to, co zažijí, a všechno, čemu budou v budoucnu čelit, bude naprosto šokující. Když
jsem právě hovořil o „pravdě“, bylo v tom pojmu obsaženo velmi mnoho. Když jej
používáme dnes, mluvíme o tom, jak říkáme lidem o zlu, které vymýšlí lži, aby
pronásledovalo Falun Gong; o tom, co je ničemná ČKS skutečně zač; proč je Falun Gong
pronásledován; a potom je zde to téma, co přesně Falun Gong je, o kterém lidé mluví, a tuhle
pravdu je pro lidi těžké pochopit. Ať je to ale jakkoliv, v budoucnu bude mnoho, mnoho věcí,
které lidé nevěděli, anebo chtěli vědět, nebo o kterých věřili, že jsou „správné“, ale ve
skutečnosti byly mylné, a mnoho pravd a všechny se plně odhalí. To, v co lidé nevěří, jim
bude ukázáno. Lidé skutečně zažijí nezapomenutelnou, masivní změnu, v celé historii
nevídanou.
Když historie pochoduje kupředu a cesta vede vpřed, nikdo nemůže zabránit tomu, co
nebesa rozhodla. V průběhu toho procesu byste se měli co nejvíce snažit zachránit více lidí a
umožnit jim, aby zůstali. Skutečně, jako učedníkům Dafa vám říkám, že je stále opravdu
potřeba, abyste zachránili více lidí, protože jsem uspořádal, aby se stalo toto: nechám lidi
budoucnosti odvděčit se Dafa – tedy ty lidi, kteří přežijí – a oni vytvoří pro Dafa období
největší slávy, dobu neporovnatelné velkoleposti. Tohle je tedy něco, co mají udělat lidské
bytosti. Co by se ale dalo uskutečnit, kdyby jich zůstala jen hrstka? Byla by to taková nuda.
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(Všichni se smějí, Mistr se směje) A tak musíme zachránit více lidí.
Bez ohledu na to, jaká teď může být situace, a bez ohledu na to, co všechny ty mnohé
vnímající bytosti mohou říci, Mistr má pevnou vládu nade vším, co se zde děje, a nic nesejde
z cesty. Když určitých pár lidí projevuje problémy ve svém pochopení Fa, to jsou individuální
záležitosti kultivace a větší stav věcí zůstane nezměněn. Pro vás je to všechno o zachraňování
lidí a naplnění vašeho historického poslání. Tímto způsobem si učedníci Dafa uchovají
mocnou ctnost a setkají se s plným úspěchem v kultivaci. Samozřejmě, je mnoho věcí, které
jsou problematické, ale Mistr o tom dnes už nechce říci více. Avšak někdy když mám slova na
jazyku, chci říci jednu dvě věci. (Všichni učedníci tleskají)
Kultivace je pro učedníky Dafa uvnitř Číny a mimo ni odlišná. A ve skutečnosti, ať už jste
v Číně nebo mimo ni, ať jste kdekoliv, kultivace je pro každého učedníka Dafa odlišná. Řekl
jsem, že neexistují žádné vzory, žádné příklady, a nanejvýš se člověk může poučit ze
zkušeností ostatních a vidět, jak se s věcmi vypořádali, zatímco měli spravedlivé myšlenky.
Jestli se snažíte dělat věci tím, že napodobujete to, co dělali oni, nebo slepě děláte cokoli, co
udělali oni, potom se mýlíte. Každý jedinec putuje po své vlastní cestě, a každý získává
osvícení z Dafa, týkající se toho, co bude jednoho dne jeho vlastní Fa. Kultivace a
objasňování pravdy, které učedníci Dafa z pevninské Číny dělají uprostřed utrpení a
hrozivého tlaku, to je něco, co jste si rozhodli v historii a co jste tenkrát chtěli. A kromě toho
to bylo umožněno mnoha předurčenými prvky, a tak se to muselo udělat takto. Potom pro
učedníky Dafa mimo Čínu, [jejich okolnosti] jsou také něčím, co vyústilo z předurčených
prvků. Kde se budou kultivovat a kde budou věci vykonávat – je to pro ně odlišné. Pro
studenty v pevninské Číně, ten tlak pod Rudým terorem je skutečně obrovský. Mimo Čínu, ať
se situace může zdát jakákoliv, skutečností je, že ten tlak je mnohem menší než v Číně.
Z toho, co jsem viděl ve Spojených státech, všem studentům, kteří přišli z pevninské Číny,
zabralo půl roku, než se z toho zotavili. Mají strach se i jen projít po ulici. (Všichni se smějí)
To kvůli tomu psychologickému tlaku od Rudého teroru (Mistr se směje), a ta hmota se ještě
musí odstranit. Když se setkají s lidmi, opravdu se toho neodváží moc říci, jako by stále žili
v tom druhém prostředí. Ale ve skutečnosti je situace zcela odlišná.
Takže jinými slovy se věci tady v tomto prostředí dělají jinak. A také životní podmínky
učedníků Dafa bývají lepší mimo Čínu. Ale samozřejmě, mluvíme-li o životních podmínkách,
pokud mají učedníci Dafa ten přidělený majetek, mohou si ho svobodně užít. Mistr vás
nevede k tomu, abyste byli chudí, způsobem, jakým by to udělala ničemná ČKS. A tak život a
podmínky jsou obecně mnohem lepší pro učedníky Dafa mimo Čínu. Taková je skutečnost. A
tak většina studentů v Číně mívá v porovnání situaci trochu těžší. Ale neměli byste
porovnávat a mluvit o tom, jak je život tam [mimo Čínu] tak snadný a jak tady člověk tolik
trpí. Tohle je vaše cesta (Mistr se směje), zatímco tamto je jejich cesta. Studenti mimo Čínu
jsou také mimořádní. Dokázali situaci obrátit mezinárodně, a zároveň účinně zlo omezovali a
zmenšili tlak na učedníky Dafa v Číně. Kdyby to bylo jinak, přemýšlejte o tom: když to zlo
bylo nejničemnější, když bylo nejzuřivější, troufalo by si udělat cokoli, že?
Avšak s tímto na mysli, kvůli tomu klimatu hrůzy tam v Číně, někteří studenti, zatímco
čelili tomu tlaku, nedokázali až tak dobře studovat Fa a nebyli až tak pilní. Je potom možné,
že se pod tlakem zla dopustili určitých chyb a odbočili ze své cesty. Ale dokud tato záležitost
neskončila, je to všechno součástí vaší kultivační cesty. V kultivaci nevyhnutelně neprojdete
určitými zkouškami dobře a budete jimi muset projít znovu, nebo se nevypořádáte s určitými
trápeními dobře a budete se s nimi muset znovu setkat. To je kultivace. Plout svou cestou bez
překážek na ní, když není vůbec nic, co by vám mohlo bránit – neviděl jsem, že by se to takto
dělo. To by znamenalo, že ty zkoušky, které pro vás byly uspořádány, byly uspořádány
nadarmo, bylo by to, jako kdyby dělala kultivaci božská bytost, ne lidská bytost. A tak, určitě,
každý člověk bude mít odlišná trápení ve své kultivaci a setká se s odlišnými věcmi. A některé
věci se budou dokonce řešit velmi nedostatečně. Nedávno jsem se opět doslechl, že jsou
ničemní lidé, kteří přicházejí s věcmi na internetu a prohlašují, že ti lidé, kteří se odchýlili,
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kteří udělali chyby, nebo udělali věci, které dělat neměli, mohou zaplatit peníze jejich
webovým stránkám a poté, co zaplatí určitý obnos, budou zproštěni svého hříchu, že už se
jejich chyba nebude počítat. A lidé jim skutečně peníze zaplatili. Slyšel jsem, že někdo
dokonce prodal své auto, aby jim zaplatil, a že někteří skutečně zaplatili hodně. Jsou až tak
zmatení. Je to tak, že jim ten psychický tlak zastřel mysl tak moc, že ten tlak je tak obrovský,
že ztratili zdravý rozum?
Učedníci Dafa se musí kultivovat na základě Fa a dělat tři věci učedníků Dafa dobře, a
pouze potom může člověk jít svou cestou správně a dočista ze sebe smýt ty časy, kdy
nesplňoval požadavky. Ve skutečnosti nepotřebujeme přemýšlet o žádném „omývání se
dočista“. Když jste neprošli zkouškou v kultivaci dobře, potom prostě zabezpečte, že budete
dobře řešit věci, které leží před vámi, a čiňte se dobře příště, až se s tou zkouškou střetnete, a
je to. Někteří lidé si myslí, že [tím, že neuspěli v té zkoušce,] se poskvrnili, a opravdu cítí, že
je to pro ně nesmírné břímě. Ale není to další připoutání? Zlé faktory využívají právě tohle tvé
připoutání. Ta zlá webová stránka, ten tajný agent, se chytí právě téhle tvé lidské mentality,
aby tě napálil, tys přišel o nějaké peníze a přiměl tě znovu zakopnout. Ale ty se stále
neprobouzíš. Skutečnost, že ti zlí lidé mohou takovéhle věci dělat – dělat zlo po internetu – je
kvůli tomu, že jste manipulováni starými silami, a tomu, že chtějí, abyste utrpěli finanční
ztráty. A pokud se stále neprobudíte, přivedou vás úplně na mizinu a uvidí, jestli přijdete
k rozumu. Jak jsem řekl, staré síly budou takovéto věci dělat, ať už je Mistr využívá, nebo ať
je nepřijímá. V čase před tím, než dorazí náprava Fa, v tomto intervalu, dělají zlé věci. Na
místech, kterými se náprava Fa prožene, budou vyhlazeni společně s těmi dalšími.
Pokud jde o nápravu Fa vesmíru, pro mě je ten proces rychlý. Dám vám názorný příklad.
Vesmír má jeden velký, celkový čas, a náprava Fa znamená, že bude zcela očištěn v čase,
který zabere mávnutí ruky. Tak to skutečně je. Ale v tomto masivním kosmickém těle jsou
nesčetné vesmíry a nesčetná kosmická těla různých velikostí, stejně jako nesčetné částiceplanety, a každá z nich, velká či malá, má na sobě svůj vlastní čas. Zatímco říkám, že větší
vesmír je vyřešen v čase, který zabere mávnutí ruky, v některých mimořádně pomalých
dimenzích se to může rovnat procesu, který je dlouhý stovky milionů let, na některých
planetách se to rovná procesu, který je dlouhý jen několik desetiletí, zatímco tady na zemi,
v lidském světě, se to projevuje jako proces dlouhý jen zhruba něco přes dvanáct let. Ve
skutečnosti to trvá jen okamžik. Ale, v tom okamžiku staré síly využívají časy různých délek a
dělají v různých dimenzích to, co chtějí. Ale Mistr zase naopak využívá všechno, co dělají,
aby přivodil úspěch učedníků Dafa; kdyby byla situace jiná, použil bych jiné prostředky. Už
udělaly, co udělaly, a tak je porážím v jejich vlastní hře. Staly se starou silou, a tato stará síla
sloužila pro nápravu Fa vesmíru jako démon. Nicméně když se učedníci Dafa nečiní dobře, ta
škoda je ohromná. A tak ať jsou [staré síly] uznány nebo ne, pokud skutečně zakopnete,
potom jste skutečně zakopli, a pokud se skutečně činíte dobře, potom jste se opravdu dobře
činili.
Ať je to tedy jakkoliv, říkám vám, abyste kultivovali sebejistě a důstojně, byli o trochu
racionálnější a určitě poměřovali všechno pomocí Fa. Učedníci Dafa, ať vám to jde jakkoliv a
jakákoliv ta situace může být, bez ohledu na to, zda se činíte chabě nebo dobře, pokuste se
činit dobře v těch třech věcech učedníků Dafa – dělejte je dobře v čase před vámi – a tím, že
to děláte, se budete neustále kultivovat, posunovat vpřed a dosahovat pro sebe úspěchu. A
tímto procesem neustálé kultivace budete sami vědět ty věci, o kterých jsem mluvil, a budete
se schopni soustředit na to, jak se činit dobře v budoucnosti. Nenoste si žádnou zátěž
z minulosti. Takové věci jsou produktem lidského myšlení a chopí se jich zlo.
Samozřejmě, je hodně věcí, o kterých bych rád promluvil. Ty dvě konference Fa jsou však
blízko sebe a mluvit víc by nešlo. Stále jsou nějaké věci, které nemohu vyjádřit příliš jasně.
Kdybych pro vás měl, zatímco kultivujete, všechny ty věci rozebrat, nebylo by pro vás nic ke
kultivování a neměli byste cestu, po které jít, že ano? Protože je to tak, stále musíte sami jít
tou cestou a sami kultivovat. Mistr může promluvit o těchto věcech pouze obecně.
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Každopádně mám velkou radost, že vás vidím. Jako učedníci Dafa jste prošli těmi utrpeními a
zvládli to do tohoto dnešního bodu, a mohu vidět, co vás očekává v budoucnosti. Děkuji vám!
(Učedníci dlouze a nadšeně tleskají)
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